ДОДАТОК ДО «ДЕРЖАВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ»

відомості
приватизації
№ 27 (1151)

2 квітня 2018 року

У НОМеРІ
ФДМУ повідомляє
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Наказ ФДМУ від 27.03.2018
№ 448 «про внесення змін
до деяких наказів Фонду
державного майна України»

Мала приватизація
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перелік державних пакетів
акцій (часток) господарських
товариств та інших
господарських організацій
і підприємств, заснованих
на базі об’єднання майна
різних форм власності
перелік єдиних майнових
комплексів державних
підприємств і їх структурних
підрозділів, у тому числі тих,
що передані в оренду
перелік окремого майна
перелік об’єктів
незавершеного будівництва,
законсервованих об’єктів
перелік об’єктів соціальнокультурного призначення

підсумки продажу
об’єктів групи А

7 конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності

відомості

Передплатний
індекс

приватизації 22437

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.
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з додатком – газетою

виданнЯ моЖна
ПЕРЕдПЛатити
в УсІХ вІддІЛЕннЯХ
Зв’ЯЗКУ УКРаїни

Вартість
передплати, грн

3 міс. 6 міс. 12 міс.

4 рази на рік

Журнал
«Державний
інформаційний
бюлетень
про приватизацію»
газета «Відомості приватизації»

136,14 272,28 544,56

2 рази на тиждень

Назва видання

Періодичність

Необхідні дані Ви знайдете
в Каталозі видань України
на 2018 рік, с. 110

телефон редакції (044) 200-35-01, з питань розповсþдження (044) 200-35-81

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

зАсНОВАНО У ВеРесНІ 1993 РОкУ

ОФІЦІйНе ВиДАННЯ ФДМУ

ÔоНд дЕржавНого маÉНа УкраїНи повідомЛЯє
Продовження додатка

Фонд дЕРЖавного майна УКРаїни
наКаЗ
27.03.2018

м. Київ

Код за
Назва
ЄДРПОУ
20449073 СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРАМНАДРА» У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

№ 448

Про внесення змін до деяких наказів
Фонду державного майна України
Відповідно до частини другої розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна» НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу Фонду державного майна України від 05 грудня 2017 року № 1839 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу в 2018 році» (із змінами) такі зміни:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Затвердити перелік об’єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу в 2018 році, згідно з додатком до цього наказу»;
2) внести зміни у додаток 1 до цього наказу, виклавши його у новій редакції, що додається;
3) додаток 2 до цього наказу виключити;
4) пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Управлінню з питань планування та пільгового продажу Департаменту підготовки та продажу
об’єктів приватизації забезпечити:
1) передачу для опублікування у виданнях державних органів приватизації переліку підприємств,
зазначеного у пункті 1 цього наказу;
2) підготовку проекту наказу про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е,
визначених у пункті 1 цього наказу, на продаж в 2018 році».
2. Внести зміни до наказу Фонду державного майна України від 13 грудня 2017 року № 1869 «Про
затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2018 році» (із змінами),
виклавши додатки 1 та 2 до цього наказу в новій редакції, що додаються.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

в. о. голови Фонду

в. тРУбаРов
додаток
до наказу Фдму
від 15 грудня 2017 р. № 1839
(у редакції наказу Фонду
від 27.03.2018 № 448)

Назва

Статутний
Державна
Група Відповідальний за продаж
капітал, грн
частка, %
798 544 000,00
99,567
Г АПАРАТ ФОНДУ
434 686 966,50
99,995
Г АПАРАТ ФОНДУ
480 229 240,40
78,29
Г АПАРАТ ФОНДУ
155 682 280,00 68,009
Г АПАРАТ ФОНДУ

ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД»
ПАТ «СУМИХІМПРОМ»
ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ
КОМБІНАТ»
32133730 ПрАТ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СИСТЕМА» 30 555 100,00
04762586 ПрАТ «БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
12 230 600,00
ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН»

99,99
48,994

В
В

Державна
Група Відповідальний за продаж
частка, %
51
Е АПАРАТ ФОНДУ
додаток 1
до наказу Фдму
від 13 грудня 2017 р. № 1869
(у редакції наказу Фонду
від 27.03.2018 № 448)

об’єкти груп в, г,
що підлягають виставленню на продаж за конкурсом
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
Код за ЄДРПОУ

Статутний капітал,
Частка статутного капіталу,
тис. грн
що буде виставлена на продаж, %

Назва підприємства

тРавЕнь
аПаРат Фонду
05766356
00206539
00194122

ПАТ «Сумихімпром» *
ПАТ «Одеський припортовий завод» *
ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» *

434686,9665
798544
155682,28

99,995
99,567
68,009

480229,2404

78,29

ЧЕРвЕнь
аПаРат Фонду
22927045

ПАТ «Центренерго» *

____________
* Після затвердження Кабінетом Міністрів України умов продажу.
додаток 2
до наказу Фдму
від 13 грудня 2017 р. № 1869
(у редакції наказу Фонду
від 27.03.2018 № 448)

Перелік об’єктів груп в, г, Е,
які підлягають продажу в 2018 році
Код за
ЄДРПОУ
00206539
05766356
22927045
00194122

Статутний
капітал, грн
362 171,00

об’єкти груп в, г, Е,
що підлягають виставленню на продаж на аукціонах,
у тому числі на фондових біржах та відкритих
грошових регіональних аукціонах
Код за ЄДРПОУ

Статутний капітал,
Частка статутного капіталу,
тис. грн
що буде виставлена на продаж, %

Назва підприємства

ЛЮтий

Фондова біржа

РВ ПО ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
РВ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
32133730

Регіональне відділення По ХаРківській області
ПрАТ «Науково-виробниче підприємство «Система»
30555,1

99,99

Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-31-64

маЛа приватизаціЯ
ÏÅÐÅË²ÊÈ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÌÀËÎ¯ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖ²¯, ÙÎ Ï²ÄËßÃÀÞÒÜ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖ²¯
Â 2018 ÐÎÖ² (â³äïîâ³äíî äî íàêàçó ÔÄÌÓ â³ä 27.03.2018 ¹ 447)
додаток 1
до наказу Фдму
від 27.03.2018 № 447

ПЕРЕЛІК
державних пакетів акцій (часток) господарських товариств
та інших господарських організацій і підприємств,
заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності
Код
за ЄДРПОУ

00385661

05797977

14313332
05421628
23073489

32255274

22098117

20064284
00039002
14310661
02308021

Державна
частОрган управління
ка, %
Регіональне відділення По вінницькій області
Вінницька обл., Жмеринський
РВ ФДМУ по Вінницькій
р-н, смт Браїлів, вул. ЗаводПАТ «Браїлівське»
3 941 840,00 6,4642
області
ська, 7
Регіональне відділення По волинській області
Волинська обл., м. НововоРВ ФДМУ по ВолинВАТ «Оснастка»
73 705 270,00 50,0055
линськ, вул. Луцька, 25
ській області
Регіональне відділення По дніПРоПетРовській області
ПАТ «Дніпровський машинобудів- м. Дніпро, Червоногвардійський
РВ ФДМУ по Дніпро35 652 250,00 25,0000
ний завод»
р-н, вул. Будівельників, 34
петровській області
ПАТ «Павлоградське налагоджу- Дніпропетровська обл., м. ПавРВ ФДМУ по Дніпро285 900,00 100,0000
вальне управління»
лоград, вул. Тернівська, 21
петровській області
128 171
РВ ФДМУ по ДніпроПрАТ «Іста-Центр»
м. Дніпро, вул. Курсантська, 30
21,5524
000,00
петровській області
Регіональне відділення По донецькій області
Донецька обл., м. Маріуполь,
513 264
РВ ФДМУ по Донецькій
ТОВ «Торговий флот Донбасу»
25,1000
просп. Адмірала Луніна, 89
450,00
області
Регіональне відділення По ЗакаРПатській області
Хустський р-н, с. Липча,
РВ ФДМУ по ЗакарпатТОВ «Липчанблок»
5 364 890,00 22,5000
вул. Вакарова, 54
ській області
Регіональне відділення По м. києву
ПАТ ДАК «Національна мережа
м. Київ, вул. М. Раскової, 15
6 616 900,00 100,0000 РВ ФДМУ по м. Києву
аукціонних центрів»
40 617 682
ПАТ «Промінвестбанк»
м. Київ, пров. Шевченка, 12
0,0001 РВ ФДМУ по м. Києву
940,10
ПрАТ «Науково-технічний випром. Київ, вул. Мельникова, 2/10
122 000,00 12,6475 РВ ФДМУ по м. Києву
бувальний центр «Спектр-Т»
ПрАТ «Страхова компанія «Асм. Київ, вул. Тверська, 6
1 280 000,00 26,3102 РВ ФДМУ по м. Києву
тарта»
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Статутний
капітал, грн

21519858 ПрАТ «Атомпрофоздоровниця»

м. Київ, вул. Шота Руставелі,
буд. 39/41, офіс 701, 702, 706

27 800 000,00 30,0000 РВ ФДМУ по м. Києву

ЗАТ «Спеціалізована акціонерна
30370450 страхова компанія «Спецексімстрах»

м. Київ, вул. Кропивницького, 3

7 405 886,00

51,0000 РВ ФДМУ по м. Києву

36376078 ПрАТ «Рітм»

м. Київ, вул. Панаса Любченка, 15

5 606 700,00

51,1990 РВ ФДМУ по м. Києву

750,00

40,0000 РВ ФДМУ по м. Києву

19358098

Спільне українсько-швейцарське підприємство у формі
товариства з обмеженою
відповідальністю «Тема»

м. Київ, вул. Колекторна, 30

Продовження додатка 1

Код
за ЄДРПОУ

Назва об’єкта

00039019 ПАТ «Укрсоцбанк»

Статутний
капітал, грн

Державна
частка, %

Орган управління

16 545 989
0,0000041 РВ ФДМУ по м. Києву
687,40
Регіональне відділення По київській області
м.Київ, вул. Ковпака, 29

00846369 ПрАТ «Племзавод «Колос»
04685271

Адреса об’єкта

ПрАТ «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч»

Київська обл., ПереяславХмельницький р-н, с. Улянівка
Киівська обл., м. Бориспіль,
вул. Завокзальна, 5

2 237 289,00
4 064 151,00

РВ ФДМУ по Київській
області
РВ ФДМУ по Київській
25,0000
області
25,0000

Регіональне відділення По кіРовогРадській області
Кіровоградська обл., ДоброРВ ФДМУ по Кірововеличківський р-н, с. Тишківка,
05390842 ПАТ «Струмок»
31 700,00
19,8202
градській області
вул. Кооперативна, 9
Регіональне відділення По львівській області
ТОВ «Науково-виробничо-комерційне мале підприємство «Боррікс»
ПрАТ «Перемишлянський прила05777118
добудівний завод «Модуль»
19325532

00177158 ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»

Львівська обл., м. Борислав,
11,60
пров. Губицький, 1
Львівська обл., м. Перемишля6 028 600,00
ни, вул. Галицька, 72
Львівська обл., м. Червоноград,
11 196 650,00
вул. Будівельна, 1а
Львівська обл., м. Новий
178 209
розділ, вул. Гірнича, буд. 2
707,00

ПрАТ «Новороздільське гірничохімічне підприємство «Сірка»
ПАТ «Львівський завод «Автона05808758
м. Львів, вул. Залізнична, 7
вантажувач»
ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне Львівська обл., м. Стебник,
05762281
підприємство «Полімінерал»
вул. Дрогобицька, 127
32940082

24,0517
24,7198
99,6667
100,0000

15 288 650,00 57,3890
59 647 000,00

6,3672

РВ ФДМУ по Львівській
області
РВ ФДМУ по Львівській
області
РВ ФДМУ по Львівській
області
РВ ФДМУ по Львівській
області
РВ ФДМУ по Львівській
області
РВ ФДМУ по Львівській
області

Регіональне відділення По одеській області
Українсько-білоруське спільне
підприємство «Одесмазсервіс» м. Одеса, вул. Отамана Голо13916108
у формі товариства з обмеженою ватого, буд. 47
відповідальністю

129,51

50,9999

РВ ФДМУ по Одеській
області



Фонд державного
майна України –
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОПЕРАТОР
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

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

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

0,0000041

2

відомості
приватизації

Продовження додатка 1

Державна
частНазва об’єкта
Адреса об’єкта
Орган управління
ка, %
Регіональне відділення по Полтавській області
30063363 ПрАТ «Полтавасадвинмаркет»
м. Полтава, вул. Половки, 62а
5 574 600,00 99,9451 РВ ФДМУ по Полтавській області
Регіональне відділення по Сумській області
Сумська обл., м. Тростянець, пров.
23050348 ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»
3 208 000,00 48,0212 РВ ФДМУ по Сумській області
Гаївський, 2б
Регіональне відділення по Тернопільській області
22607719 ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»
м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6
25 888 000,00 96,1862 РВ ФДМУ по Тернопільській області
00306650 ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно»
м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18
48 709 520,00 25,0000 РВ ФДМУ по Тернопільській області
Регіональне відділення в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
РВ ФДМУ в Херсонській області,
02498091 ПрАТ «Херсон-Діпромісто»
м. Херсон, вул. Михайлівська, 18
275 664,00
17,9973 Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі
РВ ФДМУ в Херсонській області,
35568570 ПАТ «Індустріальна скляна компанія»
м. Херсон, пров. Янтарний, 2
68 346 200,00 23,0000 Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі
РВ ФДМУ в Херсонській області,
Херсонська обл., м. Олешки,
30704866 ПАТ «Виробництво «Технік»
3 214 900,00 28,0258 Автономній Республіці Крим
вул. Промислова, буд.1
та м. Севастополі
РВ ФДМУ в Херсонській області,
м. Херсон, Дніпровський р-н,
01036483 ПАТ «Херсонводбуд»
12 951 800,00 49,5494 Автономній Республіці Крим
вул. Перекопська, 20
та м. Севастополі
РВ ФДМУ в Херсонській області,
Херсонська обл., м. Олешки,
14312499 ПАТ «Машинобудівний завод «Аметист»
7 957 700,00 49,5687 Автономній Республіці Крим
вул. Промислова, буд.1
та м. Севастополі
Регіональне відділення по Хмельницькій області
м. Хмельницький, вул. Тернопіль30412929 ПрАТ «ЮЕНПІКОМ»
400 000,00
30,0000 РВ ФДМУ по Хмельницькій області
ська, 17
ТОВ «Проектно-вишукувальний інститут
м. Хмельницький, вул. Героїв Май03579220
1 868 750,00 16,0000 РВ ФДМУ по Хмельницькій області
«Хмельницькагропроект»
дану, 54
Регіональне відділення по Черкаській області
Черкаська обл., м. Сміла,
31982410 ПрАТ «Тюмень-Медико-Сміла»
6 729 095,00 38,0224 РВ ФДМУ по Черкаській області
вул. Мазура, 24/4
Черкаська обл., м. Канів,
05390655 СТОВ «Канівський інкубатор»
470 000,00
15,0300 РВ ФДМУ по Черкаській області
вул. 1 Травня, 39
Регіональне відділення по Чернівецькій області
м. Чернівці, Шевченківський р-н,
02574248 ПрАТ «Туристичний комплекс «Черемош»
48 851 428,50 9,6773 РВ ФДМУ по Чернівецькій області
вул. Комарова, будинок 13а
14314682 ПАТ «Чернівецький радіотехнічний завод»
м .Чернівці, вул. Хотинська, 41
66 458 910,00 21,5239 РВ ФДМУ по Чернівецькій області
Регіональне відділення по Чернігівській області
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський
32883575 ПрАТ «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський»
15 261 200,00 25,0000 РВ ФДМУ по Чернігівській області
р-н, с. Чайкине, вул. Шевченка, 1а
Апарат Фонду
30634595 ПАТ «Україна туристична»
м. Київ, вул. Шовковична, 12, офіс 309 89 592 368,49 100,0000 Апарат Фонду
195 963
33348385 ПАТ «Київпассервіс»
м. Київ, вул. Нижній Вал, 15а
99,9906 Апарат Фонду
000,00
30083966 ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»
м. Миколаїв, Каботажний Узвіз, 18
62 513 200,00 99,9123 Апарат Фонду
«Українська енергозберігаюча сервісна м. Київ, вул. Січових стрільців, 77,
20077482 ПрАТ
43 930 000,00 99,6585 Апарат Фонду
компанія»
оф. 18
«Закарпатський завод «ЕлектроавтоЗакарпатська обл., Тячівський р-н,
14309988 ПрАТ
5 629 000,00 94,5335 Апарат Фонду
матика»
смт Буштино, вул. Заводська, 1
00306710 ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»
м. Херсон, пл. П. Дубинди, 1
35 996 860,00 76,7588 Апарат Фонду
ПрАТ «Державний науково-виробничий комп32557330 лекс заготівлі і збереження аутологічної крові та м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська , 27 7 012 000,00 50,9983 Апарат Фонду
її компонентів»
«Харківський науково-дослідний та проектно- м. Харків, Червонозаводський р-н,
14078902 ВАТ
504 700,00
50,0000 Апарат Фонду
конструкторський інститут «Енергопроект»
просп. Московський, 10/12
ПАТ
«Машинобудівне
виробниче
об’єднання
14309913 «Оріон»
м. Одеса, вул. Ак. Гаркавого, 6
1 441 640,00 50,0000 Апарат Фонду
33054220 ТОВ «Містечко інвалідів»
м. Київ, вул. Бориспільська, 40
12 048 630,00 50,0000 Апарат Фонду
00018201 ПрАТ «Укрнафтопродукт»
м. Київ, бульв. Верховної Ради, 34
36 652 947,00 50,0000 Апарат Фонду
Київська обл., Обухівський р-н,
05503496 ТОВ «Оздоровчий комплекс «Пролісок»
смт Козин, вул. Солов’яненка, буд. 369 13 316 000,00 31,0700 Апарат Фонду
Івано-Франківська обл., м. Надвірна,
00152230 ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття»
3 280 252,00 26,0000 Апарат Фонду
вул. Майданська, 5
ПАТ
«Київський
науково-дослідний
та
проект
16392628 но-конструкторський інститут «Енергопроект» м. Київ, просп. Перемоги, 4
993 106,00
25,0000 Апарат Фонду
обл., м. Дрогобич, вул. Бо00152388 ПАТ «Нафтопереробний комплекс – Галичина» Львівська
8
706
749,50
25,0000 Апарат Фонду
риславська, 82
Сумська
обл.,
м.
Конотоп,
вул.
Де23996806 ТОВ «Конотоп Компані»
2 929 628,00 20,4519 Апарат Фонду
повська, 97
Іноземнe
14 100 (іноРеспубліка
Болгарія,
гр.
Козлодуй,
(Республіка «Интерприборсервіс» ТОВ
земна валю- 18,4397 Апарат Фонду
3321, обл. Враца, община Козлодуй
Болгарія)
та – лв)
Код
за ЄДРПОУ

Статутний
капітал, грн

Продовження додатка 2

Код
за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Орган управління

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Одеська обл., м. Южне, вул. Інду- Міністерство економічного розстріальна, 8
витку і торгівлі України
Одеська обл., Біляївський р-н,
Міністерство економічного розс. Нерубайське, вул. Зелена, 1
витку і торгівлі України
Українська державна будівельна
21028008 Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Нефон»
м. Одеса, вул. Терешкової, 21
корпорація «Укрбуд»
Регіональне відділення по Полтавській області
Полтавський державний навчально-курсовий комбінат агропромислового комп- м. Полтава, пров. ВолочаївМіністерство аграрної політики та
24567102
лексу
ський, 2
продовольства України
Регіональне відділення по Харківській області
Державне підприємство «Український державний інститут по проектуванню
м. Харків, просп. Московський,
00212630
РВ ФДМУ по Харківській області
заводів важкого машинобудування»
151
Державне підприємство «Богодухівський сільськогосподарський учбово-курсовий Харківська обл., Богодухівський
00387298
РВ ФДМУ по Харківській області
комбінат»
р-н, с. Лозова
Харківська обл., Балаклійський
Міністерство аграрної політики та
р-н, м. Балаклія, вул. Загоро08183514 Державне підприємство «Світанок»
продовольства України
дня, 7
Харківська обл., Зміївський р-н, Міністерство аграрної політики та
22994509 Державне підприємство «Благодатне»
с. Благодатне, вул. Жовтнева, 16 продовольства України
Єдиний майновий комплекс колишнього Державного підприємства «НауковоХарківська обл., Харківський р-н, Міністерство економічного розвиробниче підприємство «Меридіан»
с. Комунар, вул. Безлюдівська, 6 витку і торгівлі України
Єдиний майновий комплекс Харківського хлібозаводу № 1 – колишній структурМіністерство інфраструктури
ний підрозділ Харківського державного підприємства робітничого постачання
м. Харків, вул. Штерівська, 6
України
Південної залізниці
Регіональне відділення в Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі
РВ ФДМУ в Херсонській області,
Державне підприємство «Державне науково-виробниче підприємство «Винкон- м. Херсон, вул. ЧервонофлотАвтономній республіці Крим
14141394
сервпроект»
ська, 124
та м. Севастополі
Регіональне відділення по Хмельницькій області
Хмельницька обл., Хмельницький
Єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ ДП «Хмельницький завод
Хмельницька районна державна
р-н, с. Богданівці, вул. Заводзалізобетонних конструкцій та виробів»
адміністрація
ська, 1/2-б
Регіональне відділення по Черкаській області
Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства – фірми
Черкаська обл., м. Сміла,
Міністерство економічного роз«Оризон-Транс»
вул. Промислова, 13
витку і торгівлі України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інститут легкої пром. Черкаси, вул. В’ячеслава Чор- Міністерство економічного роз30705346
мисловості
новола, 243/1
витку і торгівлі України
Єдиний майновий комплекс Черкаського державного комерційного житловом. Черкаси, вул. В’ячеслава Чор- Українська державна будівельна
31782788
побутового підприємства «Житлосервіс»
новола, 261/1
корпорація «Укрбуд»
Регіональне відділення по Чернівецькій області
Єдиний майновий комплекс Новодністровської державної швейно-трикотажної
Чернівецька обл., Сокирянський
РВ ФДМУ по Чернівецькій області
фабрики
р-н, м. Новодністровськ
Єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Особливе конструктор14257599
м. Чернівці, вул. Руська, 248л
РВ ФДМУ по Чернівецькій області
ське бюро «Рута»
Регіональне відділення по м. Києву
Єдиний майновий комплекс колишнього державного торговельного підприм. Київ, вул. Аеродромна, 14
РВ ФДМУ по м. Києву
ємства «ГУДОК»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Проектний інститут
16460790
м. Київ, вул. Межигірська, 83
РВ ФДМУ по м. Києву
«ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ»
36716107 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «КИЇВМАШСЕРВІС»
м. Київ, вул. Пухівська, 4
РВ ФДМУ по м. Києву
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Український центр у
37423350
м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 14г
РВ ФДМУ по м. Києву
сфері благоустрою»
Державне підприємство дорожнього зв’язку, інформаційного забезпечення та
Державне агентство
05422987
м. Київ, вул. Михайла Чалого, 3
автоматики «Укрдорзв’язок»
автомобільних доріг України
Апарат Фонду
33323245 Державне підприємство «Вінницький завод Кристал»
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21
Апарат Фонду
Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Коломийська Івано-Франківська обл., м. Коло- РВ ФДМУ Івано-Франківській
паперова фабрика»
мия, вул. Фабрична, 10
області
Єдиний майновий комплекс державного підприємства
14308380
м. Львів, вул. Наукова, 7
Апарат Фонду
«Дослідний завод «Хвиля»
м. Одеса, вул. Хімічна, 2

01125614 Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство»

м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1

Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Героїв Сталінграда, 36
Харківська обл., Зміївський р-н,
Державне підприємство «Іскра»
с. Велика Гомільша
Харківська обл., Зміївський р-н,
Лиманське державне виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство смт Слобожанське, Балаклійське
шосе, 48
Державне підприємство «Завод «Радіореле»
м. Харків, просп. Гагаріна,181
Харківська обл., Чугуївський р-н,
смт Новопокровка,
Державне підприємство «Новопокровський комбінат хлібопродуктів»
вул. ім. В. Вєсіча,1
Державне підприємство «Укрекоресурси»
м. Київ, вул. Лобачевського, 23в

31091889 Державне підприємство водних шляхів «Устьдунайводшлях»
00852909
24339861
32444638
00953042

Додаток 2
до наказу ФДМУ
від 27.03.2018 № 447

Назва об’єкта

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інженерний виробничонауковий центр литва під тиском»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Південний державний
22492239
науково-виробничий центр «Прогрес»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр тестування мо23860359
більної техніки»
5632466

20077743

14312789 Державне підприємство «Електронмаш»

м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4

Міністерство інфраструктури
України
Міністерство інфраструктури
України
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Міністерство аграрної політики та
продовольства України
Кабінет Міністрів України
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

ПЕРЕЛІК
єдиних майнових комплексів державних підприємств
і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду
Код
за ЄДРПОУ

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Регіональне відділення по Вінницькій області
Вінницька обл., смт Літин,
вул. Сосонське шосе, 4
Регіональне відділення по Волинській області
Відокремлений підрозділ «Шахта «Бужанська» державного підприємства
Волинська обл., м. Нововолинськ,
«Волиньвугілля»
вул. Луцька,1
Регіональне відділення по Дніпропетровській області
Єдиний майновий комплекс державного підприємства Дніпропетровське
м. Дніпро, вул. Старокозацьспеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Елеватормлинмаш»
ка, 16/18
Дніпропетровська обл.,
Державне підприємство державний шовкорадгосп «Криворізький»
Криворізький р-н,
с. Лісопитомник, вул. Шевченка, 9
Дніпропетровська обл., НовоДержавне сільськогосподарське підприємство «Кільчень»
московський р-н, с. Голубівка,
вул. Центральна, 141а
Єдиний майновий комплекс – цех ректифікації колишнього структурного
м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1
підрозділу Дніпропетровського коксохімічного заводу ім. Калініна
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державна інспекція
Дніпропетровська обл., м. Кривий
по якості залізних руд»
Ріг, вул. Сиволапа, 35
Дніпропетровська обл., КриДержавне підприємство «Шовкорадгосп «Щорський»
ничанський р-н, смт Щорськ,
вул. Матросова, 1
Регіональне відділення по Донецькій області
Єдиний майновий комплекс «Комплекс з агентування суден», що орендується
Донецька обл., м. Маріуполь,
ТОВ МА «ТРАНСФЛОТ»
просп. Луніна, 42
Регіональне відділення по Закарпатській області
Закарпатська обл., Берегівський
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Берегівський кар’єр»,
р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Феякий орендується ПрАТ «Берегівський кар’єр»
ренца ІІ, 245
Регіональне відділення по Запорізькій області
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Запорізький інститут
м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1
сільськогосподарського машинобудування»
Запорізька область, смт Веселе,
Єдиний майновий комплекс «Цех напільного обладнання»
вул. Робоча, 6
Регіональне відділення по Івано-Франківській області
Івано-Франківська обл., ГалицьЄдиний майновий комплекс державного підприємства «Рибне господарство
кий р-н, м. Бурштин, вул. Л.
«Галицький»
Українки, 12
Регіональне відділення по Київській області
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спеціальне конструктор- Київська обл., м. Фастів, вул. Биське та технологічне бюро «Електронагрівач»
шівська, 6
Регіональне відділення по Кіровоградській області
Кіровоградська обл., ОлексанДержавне підприємство «Олександрійський шовкорадгосп»
дрійський р-н, с. Рожеве
Регіональне відділення по Львівській області
Єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ – цех по переробці деревини та виготовленню тарної заготовки державного підприємства Української
Львівська обл., м. Червоноград,
державної компанії по реструктуризації підприємств вугільної промисловості
вул. Бічна Промислова, 35
«Укрвуглереструктуризація»
Регіональне відділення по Одеській області
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Енергомонтажний поїзд
м. Одеса, вул. Семінарська, 15а
№ 754»

14349640 ЄМК державного підприємства «Літинський автобусний парк»

Міністерство інфраструктури
України

00176259

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

14312884
00693322
32062157

00193772
00693279

00239066

04696895

00700192

01387828

Одеська обл., Біляївський р-н,
с.Паліївка
м. Одеса, пляж «Отрада», тра33933233 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чорноморський яхт-клуб»
верси 7-9
Єдиний майновий комплекс державного підприємства ремонтно-будівельної
13884006
м. Одеса, вул. Михайлівська, 13
дільниці «Агрос»

33171824 Державне підприємство «Регіональний дослідно-експериментальний комплекс»
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Додаток 3
до наказу ФДМУ
від 27.03.2018 № 447

Орган управління

РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області
РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області
РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Дніпропетровська обласна державна адміністрація

ПЕРЕЛІК
окремого майна
Назва балансоутримувача
Адреса об’єкта
або зберігача, код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення по Вінницькій області
Приміщення адміністративної будівлі літ. «А», а саме: частина
Департамент регіонального екосходової клітки № 15 площею 11,5 м2 на першому поверсі; приВінницька обл., Чечельницький р-н,
номічного розвитку Вінницької
міщення № 16-25 загальною площею 190,8 м2 на другому поверсі;
с.
Ольгопіль,
вул.
Центральна,
163а
облдержадміністраціі, ЄДРПОУ
приміщення № 1 площею 63,3 м2 підвалу літ. «А1»; приміщення
02741373
2
№ 3 площею 26,4 м будівлі гаража літ. «Б»
Група інвентарних об’єктів: прохідна площею 73,2 м2, адмінкорпус
Він
н
ицька
обл.,
м.
Тульчин,
вул.
ЗаТОВ «Тульчинський консервний заплощею 1919,0 м2 (у т. ч. склад, їдальня, овочевий цех), будівля
водська, 2
вод», ЄДРПОУ 33444908
колишнього клубу площею 225,9 м2, металева ємність 400 м3
Нежитлові приміщення їдальні-кулінарії площею 281,8 м2; ВАТ
Вінницька обл., Теплицький р-н,
Відсутній
«Удицький цукровий завод»
с. Удич, вул. 1 Травня, 3
Нежитлова будівля проммагазину з прибудовою загальною плоВінницька обл., Теплицький р-н,
Відсутній
щею 153,4 м2; ВАТ «Удицький цукровий завод»
с. Удич, вул. 9 Травня, 4
Нежитлова будівля для продуктів загальною площею 87,5 м2; ВАТ Вінницька обл., Теплицький р-н,
Відсутній
«Удицький цукровий завод»
с. Удич, вул. 1 Травня, 2а
Будівля бурякопункту площею 158,9 м2; ВАТ «Удицький цукровий
Вінницька обл., Теплицький р-н,
Відсутній
завод»
с. Удич, вул. 1 Травня, 1
Будинок тваринника площею 90,6 м2, що не увійшов до статутного Вінницька обл., Іллінецький р-н,
ТОВ «Шанс», ЄДРПОУ 20119134
капіталу СВАТ «Садовод»
с. Криштопівка, вул. Жовтнева, 11б
Будівля лазні загальною площею 97,2 м2, що не увійшла до статут- Вінницька обл., Іллінецький р-н,
ТОВ «Шанс», ЄДРПОУ 20119134
ного капіталу СВАТ «Садовод»
с. Вербівка, вул. Центральна, 69а
Назва об’єкта

Міністерство інфраструктури
України

Нежитлова будівля площею 67,8 м2

РВ ФДМУ по Закарпатській
області

Протипожежна господарська мережа

РВ ФДМУ по Запорізькій області
РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області
РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
РВ ФДМУ по Кіровоградській
області

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

РВ ФДМУ по Одеській області
РВ ФДМУ по Одеській області
РВ ФДМУ по Одеській області
Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Нежитлова будівля площею 458,4 м2

Будівля лазні, яка під час приватизації не увійшла до статутного
капіталу СВАТ «Племзавод «Україна»
Частина нежитлових вбудованих приміщень площею 73,4
цокольному поверсі 9-поверхового адмінбудинку

м2

на

Група інвентарних об’єктів: будівля майстерні по ремонту тракторів
площею 111 м2, патоковий резервуар площею 29,1 м2, будівля
2-го КП площею 18,3 м2, будівля старої контори цегельного заводу
площею 17,5 м2, агрегат для нарізки цегли, цегельно-розподіль
ний агрегат, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод»
Будівля лазні площею 221,1 м2, що не увійшла до статутного капіталу «ВАТ «Бершадський цукровий завод» (ліквідований)
Окреме майно: димова труба, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод»

Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Набережна, 8б
Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Набережна, 8а
Вінницька обл., Крижопільський р-н,
с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Літинські Хутори
м. Вінниця, вул. Пирогова, 29

ПП «Електа», ЄДРПОУ 20119967
ПП «Електа», ЄДРПОУ 20119967
ПАТ «Крижопільський цукровий завод», ЄДРПОУ 03374764
Відсутній

Вінницька обласна
державна адміністрація
РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Головне управління Держказначей
Державна казнаства у Вінницькій області Держ
чейська служба
казначейства України, ЄДРПОУ
України
21727137

Вінницька обл., Тростянецький р-н,
ТОВ «Агрофірма «Ободівський
с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 1 цукор», ЄДРПОУ 32885163

Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Покровська, 211к
Вінницька обл., Тростянецький р-н,
с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 1
Вінницька обл., Барський р-н, с. ГарБудинок для охорони площею 34,6 м2
маки, вул. Першотравнева, 2б
Вінницька обл., Калинівський р-н,
2
Будинок для приїжджих площею 104,1 м
с. Іванів, вул. Польова, 30
Будівля лазні площею 210,4 м2, що не увійшла до статутного капі- Вінницька обл., Тростянецький р-н,
талу КСП «Ладижинське»
с. Лукашівка, вул. Першотравнева, 56а
Будівля лазні площею 71,3 м2, що не увійшла до статутного капіта- Вінницька обл., Піщанський р-н,
лу СВАТ «Гонорівське»
с. Гонорівка, вул. Центральна, 2
Будівля побутового корпусу АТЦ з верандою загальною площею
Вінницька обл., Теплицький р-н,
191,2 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Соболівський
с. Соболівка, пров. Центральний, 7г
цукровий завод»
2
Будівля лазні площею 36,5 м , що не увійшла до статутного капіта- Вінницька обл., Хмільницький р-н,
лу СВАТ по вирощуванню насіння цукрових буряків «Жданівське»
с. Кушелівка, вул. Гагаріна, 9
Будівля магазину площею 62,3 м2, що не увійшла до статутного
Вінницька обл., Козятинський р-н,
капіталу САТ «Самгородоцьке»
с. Красне, вул. Центральна, 59
Будинок для сезонних працівників площею 633,3 м2 з вхідними
Вінницька обл., Піщанський р-н,
майданчиками, входами в підвал
с. Миколаївка, вул. Л. Українки, 26
Вінницька обл., МурованокуриловецьБудівля лазні площею 137,0 м2
кий р-н, с. Обухів, пров. Робітничий, 8а

Орган управління

Бершадська міська рада, ЄДРПОУ
04051033
ТОВ «Агрофірма «Ободівський
цукор», ЄДРПОУ 32885163
ТОВ «Прогрес», ЄДРПОУ 30072357
ДСРП «Пиківський рибцех»,
ЄДРПОУ 24899838
Відсутній
Відсутній

РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області

ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД», ЄДРПОУ РВ ФДМУ по Він
37165945
ницькій області
Великомитницька сільська рада,
ЄДРПОУ 04331596

РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
Відсутній
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
Відсутній
ницькій області
ПАТ «Вищеольчедаївське», ЄДРПОУ РВ ФДМУ по Він
385520
ницькій області

№ 27 (1151)

3

відомості
приватизації

Продовження додатка 3

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Об’єкти нерухомого майна: склад, навіс загальною площею
424,1 м2; гаражі загальною площею 183,1 м2; майстерня МЗМ
Вінницька обл., Тростянецький р-н,
загальною площею 363,4 м2, що не увійшли до статутного капіталу м. Ладижин, вул. Промислова, 9
ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ № 9»
Вінницька обл., м. Немирів, вул. УкраБудівля контори загальною площею 802,8 м2
їнська, 2
Будівля лазні літ. «А» з добудовою літ. «а» загальною площею
Вінницька обл., Хмільницький р-н,
82,2 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Колибабинс. Колибабинці, вул. Сойнікова, 1а
ське»
Вінницька обл., Шаргородський р-н,
2
Виробнича будівля складу № 1 літ. «А» загальною площею 94,0 м
с. Рахни-Лісові, вул. Макаренка, 32А
Виробнича будівля складу № 2 літ. «А» з тамбуром літ. «а» заВінницька обл., Шаргородський р-н,
гальною площею 65,3 м2 та будівлею сторожової будки літ. «Б»
с. Рахни-Лісові, вул. Центральна, 121
загальною площею 7,7 м2
Будівля лазні загальною площею 208,4 м2, що не увійшла до ста- Вінницька обл., Крижопільський р-н,
тутного капіталу ВАТ «Соколівський цукровий завод»
с. Соколівка, вул. Терешкової, 74а
Вінницька обл., Літинський р-н, с. ШевБудівля лазні літ. «А» загальною площею 173,5 м2
ченка, вул. Незалежності, 145
Вінницька обл., Літинський р-н,
Будинок побуту літ. А загальною площею 211,8 м2 з ганком
с. Кусиківці, вул. Шляхова, 38
2
Будівля колишньої пошти площею 40,7 м , що не увійшла до ста- Вінницька обл., Іллінецький р-н,
тутного капіталу ВАТ «Камяногірський цукровий завод»
с. Камяногірка, вул. Центральна, 1
Будівля лазні літ. А з прибудовами літ. 1, а1 загальною площею
Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. За2
148,0 м та сходовими площадками а2, а3, а4
мостянська, 61
Будівля магазину літ. «А» з прибудовою літ. «а» та ґанком загальВінницька обл., Козятинський р-н,
2
ною площею 66,7 м , що не увійшла до статутного капіталу САТ
с. Коритувата, вул. Садова, 59б
«Самгородоцьке»
Будівля лазні загальною площею 89,4 м2, що не увійшла до статут- Вінницька обл., Літинський р-н, с. Осоного капіталу ВАТ «ім. 1-го Травня»
линка, вул. Шевченка,1б
Вінницька обл., Тульчинський р-н,
Будівля трансформаторної підстанції літ. А площею 42,0 м2, елексмт Кирнасівка, урочище Набережтрощит, башта
не, 1а
Вінницька обл., Тульчинський р-н,
Будівля дизельної і трансформаторної літ. А, а
смт Кирнасівка, хутір Федьківка, урочище Федьківське, 1А
Приміщення площею 106,8 м2 в будівлі гаража літ «Б», запасні часм. Вінниця, вул. Максимовича, 21
тини 1550 шт., матеріали 3101 шт., та МШП 2121 шт.

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄДРПОУ

РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Вінницька філія ПАТ «Укртелеком»,
ЄДРПОУ 01182204

РВ ФДМУ по Він
ницькій області

АП НВП «Візит», ЄДРПОУ 02129063

РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Вінницька філія ПАТ «Укртелеком»,
ЄДРПОУ 01182204

РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Вінницька філія ПАТ «Укртелеком»,
ЄДРПОУ 01182204

РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Шевченківська сільська рада,
ЄДРПОУ 04326514
ПАТ «Племзавод «Літинський»,
ЄДРПОУ 00846180
Відсутній
Ямпільська міська рада, ЄДРПОУ
03772660
Відсутній

РВ ФДМУ по Він
ницькій області

СВАТ «Птахокомбінат Тульчинський», ЄДРПОУ 05413994

РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Будівля гаража літ. Б-2 загальною площею 1106,7 м2 з ґанками
літ. б, б1
Нежитлові приміщення № 1,6,II на 1-му поверсі в літ. А-3, загальною площею 113,6 м2

ТОВ «Дніпропетровський завод
кранів та засобів механізації «Дніпрокран», ЄДРПОУ 01412845
Головне управління статистики у
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
Дніпропетровській області, ЄДРПОУ
вул. Волосевича, 55
02359946
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, ПАТ «Дніпровський металургійний
вул. Соборна, 3а
комбінат», ЄДРПОУ 05393043
ПрАТ «Північний гірничо-збагачу
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вальний комбінат», ЄДРПОУ
вул. Черкасова, 86
00191023
Національний банк України,
м. Дніпро, вул. Малиновського, 66
ЄДРПОУ 00032106
Національний банк України,
м. Дніпро, вул. Малиновського, 66
ЄДРПОУ 00032106
Національний банк України,
м. Дніпро, вул. Малиновського, 66
ЄДРПОУ 00032106
ВАТ «Дніпромлин», ЄДРПОУ 951474
м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20
(ліквідовано)

Нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, А1-1) загальною площею
113,7 м2

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Дишинського, 34а

м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького (вул. Героїв Сталінграда), 106а

Нежитлова будівля загальною площею 471,6 м2
Будівля магазину № 15
Приміщення гаража № 1 в літ. В-1 площею 140,1 м2
Приміщення гаражів № 2, 3, 4, 5 в літ. В-1 площею 271,9 м2

Частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 м2, вимощен- Дніпропетровська обл., м. Першотраня І, огорожа № 1, 2
венськ, вул. Жовтнева, 27/1

ПАТ «Криворізький залізорудний
комбінат», ЄДРПОУ 00191307
ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»,
ЄДРПОУ 00178353

Частина нежитлової будівлі (літ. А) площею 314,8 м2 з ґанком (літ.
а1), частини вимощення «І» площею 93,0 м2

Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, ДП «Східний гірничо-збагачуваль
вул. 8 Березня, 8
ний комбінат», ЄДРПОУ 14309787

Будівля, головний корпус (пункт харчування) – А – 2 загальною
площею 328,5 м2, замощення – І, огорожа № 1, ворота № 2-4

Дніпропетровська обл., Дніпро
петровський р-н, м. Підгородне,
вул. Центральна, 63п

Будівля кафе «Уют» літ. А, загальною площею 329,2 м2

Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 23/1

Будівля магазину, літ. А-1, загальною площею 49,5

м2

Будівля медпункту № 68 загальною площею 102,6 м2

м. Дніпро, вул. Снігова, 9д
м. Дніпро, вул. Повітряна, 5

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля управління ЖКГ літ.
С-2, загальною площею 1486,6 м2, сходи літ. с, с1, с2, ґанок літ. с3,
пожежні сходи літ. с4, прохідна промбази ЖКГ літ.СI-1, загальною
площею 16,8 м2, приямок теплотраси літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇ1-1,
СЇ11-1, СЇ111-1, загальною площею літ. 531,9 м2, навіс літ. СЇІV -1,
склад літ.СЖ-1, загальною площею 176,0 м2, ґанок літ. сж, склад м. Дніпро, вул. Будівельників, 34
металу літ.СЗ-1, загальною площею 79,7 м2, № III – мостіння,
внутрішньодворові мережі – 3 од. (зовнішня телефонізація
управління ЖКГ, каналізація зовнішня управління ЖКГ, мережі
теплопостачання зовнішні), транспортні засоби, господарський
інвентар, меблі, офісне обладнання – 163 од.
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське
(м. Дніпродзержинськ), вул. ТагільНежитлова будівля (літ. А-2) загальною площею 1356,3 м2
ська, 9
Одноповерхова будівля літ. «Б» (колишня лазня), яка має
Дніпропетровська обл., м. Першотраприміщення з № 1до № 87, загальною площею 761,6 м2
венськ, вул. Молодіжна, 12

ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»,
ЄДРПОУ 23359034
ПАТ «Інтерпайп Новомосковський
трубний завод», ЄДРПОУ 05393139
«Комбінат виробничих підприємств»
КП «Комбінат виробничих
підприємств», ЄДРПОУ 01373246
КП «Комбінат виробничих підприємств», ЄДРПОУ 01373246

Гараж літ. А-1 загальною площею 23,4 м2
Нежитлова будівля лазні-сауни з прибудовою, літ. А-1, А1-1, загальною площею 138,5 м2

87450, Донецька обл., Мангушський
р-н, смт Ялта, вул. Маяковського,
48/18а

РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Міністерство освіти
і науки України
Фонд державного
майна України
РВ ФДМУ по Волинській області
Державна казначейська служба
України
Державна служба
статистики України

РВ ФДМУ по Дніпро
петровській області
Державна служба
статистики України
РВ ФДМУ по Дніпро
петровській області
РВ ФДМУ по Дніпро
петровській області
Національний банк
України
Національний банк
України
Національний банк
України
РВ ФДМУ по Дніпро
петровській області
Міністерство промислової політики
України*
Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України
Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України
Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України
РВ ФДМУ по Дніпро
петровській області
РВ ФДМУ по Дніпро
петровській області
РВ ФДМУ по Дніпро
петровській області

Публічне акціонерне товариство
РВ ФДМУ по Дніпро
«Дніпровський машинобудівний запетровській області
вод», ЄДРПОУ 14313332

Публічне акціонерне товариство
РВ ФДМУ по Дніпро
«Дніпровський металургійний комбіпетровській області
нат», ЄДРПОУ 05393043
РВ ФДМУ по Дніпро
Відсутній
петровській області

ПАТ «Донецьке обласне підприємство автобусних станцій», ЄДРПОУ
03113785

Міністерство охорони здоров’я України
РВ ФДМУ по
Донецькій області

РВ ФДМУ по Житомирській області
РВ ФДМУ по Житомирській області
РВ ФДМУ по Житомирській області

Державний комітет
лісового господарства України
Державне агентство
водних ресурсів
України

Будівля їдальні літ. «П» площею 1299,2 м2

РВ ФДМУ по Київській області

Будівля недіючої лазні площею 98,5 м2
Частина нежитлової будівлі літ. А – група приміщень № 15, № 16
загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна)
Нежитлова будівля – столова (літ. 1А) загальною площею 220,7 м2
зі спорудами (огорожа № 1-2)
Будівля побуткомбінату літ. «М2» загальною площею 273,7 м2

Будівля недіючої лазні загальною площею 137,6 м2
Будівля лазні загальною площею 115,6 м2

Нежитлова будівля (столова) загальною площею 749,5 м2
Будівля магазину загальною площею 611,3 м2

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 94 ВАТ «Ірпіньмаш», ЄДРПОУ 00240135
Київська обл., Броварський р-н,
с. Зазим’є, вул. Широка (Пролетарська), 17
Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 10
Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів,
вул. Свято-Миколаївська, 22

СТОВ «Нова Україна», ЄДРПОУ
00448737 (припинено)

РВ ФДМУ по Донецькій області

Установка СО 169, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ117
Малярний агрегат СО-154,
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ118
Малярна станція СО, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ119
Вентилятор ВР 280-46 ДУ (ВЦ 14-46), реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ120

РВ ФДМУ по Запорізькій області

РВ ФДМУ по Запорізькій області

РВ ФДМУ по Запорізькій області

РВ ФДМУ по Запорізькій області
РВ ФДМУ по Запорізькій області
Фонд державного
майна України

РВ ФДМУ по Київській області

ВАТ «Бориспільське АТП 13264»,
ЄДРПОУ 02140745 (припинено)
СТОВ ім. Леся Сердюка, ЄДРПОУ
00857479

РВ ФДМУ по Київській області
РВ ФДМУ по Київській області
РВ ФДМУ по КиївКиївська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 94 ВАТ «Ірпіньмаш», ЄДРПОУ 00240135
ській області
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Пе- ДП ПАТ «Київхліб» Білоцерківський
карська, 13
хлібокомбінат, ЄДРПОУ 00381574

РВ ФДМУ по Київській області

Київська обл., Білоцерківський р-н,
смт Терезине, вул. Першотравнева, 11
Київська обл., Києво-Святошинський
р-н, с. Святопетрівське, вул. Володимирська 2-3
Київська обл., м. Березань, вул. Героїв
Небесної Сотні, 27а
Київська обл., Васильківський р-н,
с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11
Київська обл., Баришівський р-н, с. Гостролуччя, вул. Ценральна (колишня
Леніна), 69
Київська обл., м. Обухів, вул. Будьоного, 33

ПАТ «Березанське», ЄДРПОУ
00849994
ПАТ «Птахофабрика «Україна»,
ЄДРПОУ 05477066

РВ ФДМУ по Київській області
РВ ФДМУ по Київській області

СТОВ «Гостролуччя», ЄДРПОУ
00850039 (припинено)

РВ ФДМУ по Київській області

ВАТ «Терезине» (правонаступник – РВ ФДМУ по КиївТДВ «Терезине»), ЄДРПОУ 05407982 ській області
ПАТ «Плодорозсадницьке», ЄДРПОУ РВ ФДМУ по Київ05528378
ській області

ВАТ «Обухівське АТП-13238»,
ЄДРПОУ 05538796
ВАТ «Сільгосптехніка», ЄДРПОУ
Частина будівлі автотракторних класів загальною площею 378,7 м2 Київська обл., м. Фастів, вул. Гусєва, 27
03744994
Київська обл., Васильківський р-н, с. Пле- ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове»,
2
Будівля недіючої лазні площею 188,2 м
сецьке, вул. Варовицького, 10
ЄДРПОУ 00857404
Регіональне відділення по Кіровоградській області
Автомобіль ЗІЛ-131

Нежитлова будівля (магазин) загальною площею 115,9 м2

РВ ФДМУ по Донецькій області

РВ ФДМУ по Житомирській області

Державне агентство
водних ресурсів
України

РВ ФДМУ по
Донецькій області

87500, Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Зелена, 33

КСП «Зірка» (ліквідовано ухвалою
Господарського суду Донецької
області від 10.04.2007 р. по справі
№ 12/58Б)

Орган управління

Мукачівське міжрайонне управління
Закарпатська обл., Мукачівський р-н,
водного господарства, ЄДРПОУ
с. Бенедиківці, вул. Бенедиківська, 13а
01033875
Регіональне відділення по Запорізькій області
Окреме майно – окремо розташовані споруди виробничого призначення у складі: склад та столярська майстерня, літ. Б, склад
ПММ, літ. Д, гараж № 1, літ. К-2, гараж № 2, літ. К-2, архів № 3
другого поверху, літ К-2, склад ПММ, літ. Л, прохідна, літ. Н, зваЗАТ «ЗАПОРІЖБУД», ЄДРПОУ
м. Запоріжжя, вул. Експресівська, 28
рювальний цех, літ. В навіс, літ. П, склад, літ. Г, зварювальний цех,
01239559 (припинено)
літ. З, склад, літ. м, склад, літ. О, навіс, літ. Р, ворота № 1,3,4,
хвіртка № 2, паркани № 5, 6, 7, 8, майданчик під склад № 9, майданчик тельфера № 10, замощення І
Окреме майно – склад зберігання спецмашин загальною площею
868,6 м2, літ. Ф, інв. № 1-0021; запасні частини до автомобілів
ВАТ «Автотранспортне підприємство
м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, 60
в кількості 241 одиниця; інше майно незнижувального запасу в
№ 12355», ЄДРПОУ 03116849
кількості – 1927 одиниць
2
Окреме майно у складі: прохідна, інв. № 10100975, літ. А, 5,8 м ;
вагова, інв. № 10034658, літ. Б, 6,0 м2; склад, інв. № 10101453, літ. В,
12,6 м2; відкритий склад для піску та щебню, інв. № 10201376, літ. Г;
склад пропану-бутану, інв. № 10100967, літ. Д; насосна станція буд/
бази, інв. № 10100965, літ. Е, 21,8 м2; будівля управління та їдальні,
інв. № 10100972, літ. Ж, 239,8 м2; будівля механічної майстерні,
інв. № 10100968, літ. З, 411,4 м2; склад ацетелену, інв. № 10100966,
літ. И, 51,7 м2; будівля майстерні та складу «ЕМО», інв. № 10100970,
літ. К, 756,7 м2; навіс, інв. № 10201732, літ. Л; заправна станція,
інв. № 10201369, літ. М; будівля арматурного цеху, інв. № 10100971,
літ. Н, 1138,7 м2; будівля столярної майстерні, інв. № 10100973,
літ. О, 64,6 м2; навіс, інв. № 10201734, літ. П; будівля по виробництву
монтажних елементів, інв. № 10100969, літ. Р, 514,3 м2; будівля
складу 5, 5а, лабораторно-будівельної бази, інв. № 10100964, літ. Т,
1197,2 м2; навіс, інв. № 10201733, літ. С; загальний санвузол,
інв. № 10100974, літ. У; ворота, інв. № 10201370, № 1; паркан,
інв. № 10201372, № 2; бетонний вузол, інв. № 10201375, № 3; канал
для мийки і змазування машин, інв. № 10201374, № 4; яма для вапна, інв. № 10201364, № 5; опалювальна система, інв. № 10300808,
№ 6; протипожежний резервуар, інв. № 10201368, № 7; ваги
підлогові, інв. № 10634655, № 8; автошляхи, інв. № 10201371,
ПАТ Запорізький металургійний
I; бетонні майданчики, інв. № 10201366, II; трансформаторна
комбінат «Запоріжсталь», ЄДРПОУ
м. Запоріжжя, пл. Запорізька, 9
підстанція, інв. № 10402108, № 9; паркан № 10; цистерна для води,
00191230
інв. № 10201367, № 11; підкранові колії, інв. № 10201365, № 12;
противопожежний резервуар, інв. № 10201373, № 13; водопровід
будівельний (труба діаметр 60х4 – 629 м, труба діаметр 48х3,5 –
330 м, труба діаметр 34х3,5 – 155 м, труба діаметр 42х4 – 40 м,
труба діаметр 28х3 – 225 м), інв. №10300807; зливна каналізація
(складається з 7 окремих ліній – 180м, виконана з азбоцементних
труб діаметром 150 з’єднаних муфтами та резиновими кільцями,
розмежувальна оглядовими колодязями та дощеприймальниками),
інв. № 10300806; фекальна мережа: труба азбоцементна
діаметр 150 – 292 м, труба азбоцементна діаметр 200 – 120 м,
інв. № 10300805; гідратна мережа: труба діаметр 114х6 – 195 м,
труба діаметр 114х6 – 345 м, труба діаметр 83х4 – 40 м, труба
діаметр 60х4 – 70 м, інв. № 10300804; технологічна каналізація: труба
азбоцементна діаметр 150 – 60 м, труба азбоцементна діаметр 200 –
135 м, труба азбоцементна діаметр 300 – 60 м, інв. № 10300803;
зовнішня розводка електричних мереж: кабель АВВГ 4х10 – 280 м,
АВВГ 3х25+16 – 400 м, АВВГ 3х50+25 – 95 м, АВВГ 3х70+35 – 365 м,
АВВГ 3х95+50 – 90 м, АВВГ 3х120+70 – 710 м, АВВГ 27х2,5 – 110 м,
АВВГ 5х2,5 -120 м, труба азбоцементана діаметр 100 – 170 м,
інв. № 10300802; зовнішнє освітлення: кабель АВВГ 4х25 – 820 м;
труба азбоцементна діаметр 150 – 40 м, інв. № 10300801
Коридори першого поверху № 1 площею 10,0 м2 та № 2 площею
32,7 м2 двоповерхової адмінбудівлі «А», приміщення № 19-24
Запорізька обл., Бердянський р-н,
Зберігач ТОВ «Вітьок»
підвалу «під А» та сходова клітка ІІІ загальною площею 132,3 м2,
смт Андріївка, вул. Нова, 4а
підземне приміщення «Б» площею 96,16 м2
Побутові приміщення (літ. Б-3), інв. № 070101, загальною площею
м. Запоріжжя, Південне шосе, 62
Відсутній
933,8 м2
Регіональне відділення по Івано-Франківській області
Івано-Франківська філія ПАТ «УкртеЕлектростанція дизельна на шасі автомобіля ЗІЛ-157
м. Івано-Франківськ, вул. Ребета, 2
леком», ЄДРПОУ 01184635
Регіональне відділення по Київській області

Комплекс у складі: нежитлова будівля, ББ1б-б5, загальна площа
587,2 м2; ґанок, кр; ґанок, кр1; ґанок, кр2; сходи, с; приямок, п

Управління Державної казначейської Державна казначейслужби у м. Маріуполі Донецької
ська служба України
області, ЄДРПОУ 37989721

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄДРПОУ

Будівля (літ. А) загальною площею 98,3 м2

РВ ФДМУ по
Донецькій області

87500, Донецька обл., м. Маріуполь,
просп. Миру (колишній: просп. Леніна (просп. Республіки), буд. 10/20,
гараж б/н

Адреса об’єкта

Регіональне відділення по Житомирській області
Група інвентарних об’єктів – частина майна колишнього дитячого
оздоровчого табору «Дружба» у складі: сушильна камера (літ. Н)
площею 37,13 м2, ізолятор (літ. О) площею 73,92 м2, будівля туалету
(літ. М) площею 16,33 м2, душова-пральня (літ. П) площею 143,01 м2,
Житомирська обл., Житомирський р-н,
будівля для тимчасового проживання персоналу (літ. Р) площею
Станишівська (Зарічанська) сільська
ПП «ЄВМ-Стандарт», ЄДРПОУ
284,39 м2, спальний корпус 5Г (літ. С) площею 230,64 м2, спальний
рада, Зарічанський лісгосп, квартал
31678345
2
корпус 5В (літ. Т) площею 224,29 м , спальний корпус 5А (літ. Ф) пло№
5,
виділ
18
щею 224,29 м2, спальний корпус 5Б (літ. Х) площею 225,0 м2, будино2
чок для дітей (літ. Ц) площею 7,25 м , кінотеатр літній (літ. Ч) площею
370,2 м2, бесідка (літ. Ш) площею 5,85 м2, металевий резервуар для
води (літ. Щ) 20 м3, що орендується ПП «ЄВМ-Стандарт»
Окреме майно – будівлі та споруди колишньої автозаправної
Житомирська обл., Новоградстанції контейнерного типу № 11: будівля колишньої операторної
Волинський р-н, с. Броницька Гута,
Відсутній
загальною площею 21,8 м2 (літ. А), асфальтобетонна площадка
вул. Шевченка, 1в
2
площею 118,3 м (літ. ДП)
Нежитлова будівля колишньої лазні на 20 місць (літ. А) загальною Житомирська обл., Ємільчинський р-н, ДП ПМК -158 ВАТ «Житомирводплощею 244,0 м2
с. Степанівка, вул. Рад, 133/Л
буд», ЄДРПОУ 01036804
Окреме майно – будівлі та споруди колишньої автозаправної
станції контейнерного типу № 3: будівля колишньої операторної
Житомирська обл., Олевський р-н,
площею 10,1 м2 (літ. А), під’їздна та від’їзна площадка площею
с. Білокоровичі, вул. Степана ТудоВідсутній
88,4 м2 (літ. ДП), автозаправний блок площею 4,5 м2 (літ. аб),
ра, 18а
автозаправний блок площею 4,5 м2 (літ. аб1), автозаправний блок
площею 4,5 м2 (літ. аб2)
Регіональне відділення по Закарпатській області
Державне підприємство «ДовжанБудівля магазину-кафе (літ. А-А*) з мансардним поверхом загаль- Закарпатська обл., Іршавський р-н,
ське лісомисливське господарство»,
с. Довге, вул. Січових Стрільців, 2а/1
ною площею приміщень 120,9 м2
ЄДРПОУ 22114572
Група інвентарних об’єктів у складі: блок склада літ. В площею
Мукачівське міжрайонне управління
100,4 м2; корпус майстерні літ. Г-Г’ площею 1119,5 м2; мийка ма- Закарпатська обл., Мукачівський р-н,
водного господарства, ЄДРПОУ
шин літ. Д площею 4,8 м2; склад запчастин літ. И площею 96,8 м2; с. Ракошино, вул. Бенедиківська, 11
01033875
прохідна літ. К площею 12,3 м2

Нежитлова будівля – їдальня (літ. А) площею 129,7 м2, прибудова
(літ. а) площею 140,2 м2, ґанок (літ. а1), ґанок (літ. а2)

Донецька обл., м. Бахмут, пров. Ломо- ТДВ «СІНІАТ», ЄДРПОУ 00290601
носівський 2-й, буд. 3

№ 27 (1151)

Назва об’єкта

Будівля колишнього дитячого садка (літ. А) загальною площею
250,1 м2 з господарчим корпусом (літ. Б) загальною площею
50,4 м2

Регіональне відділення по Донецькій області
Державна установа «Донецький
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Ко- обласний лабораторний центр
2
Нежитлова будівля загальною площею 71,6 м
мяхова, 38а
Міністерства охорони здоров’я
України», ЄДРПОУ 38531102
Донецька
обл.,
м.
Слов’янськ,
вул.
НоВАТ «Содовий завод», ЄДРПОУ
Інженерна споруда «Басейн бризкальний»
восодівська, 2
00204895
87050,
Донецька
обл.,
Нікольський
Нежитлова будівля комбінату побутового обслуговування загаль- (Володарський) р-н, с. Тополине,
СТОВ «Первомайська птахофабриною площею 93 м2
ка», ЄДРПОУ 00851979
вул. Шкільна, 13
Група будівель і споруд автостанції у складі: будівля автостанції
площею 236,1 м2, туалет площею 48,7 м2, навіс площею 226,9 м2,
навіс площею 12,6 м2, огорожа площею 18,2 м2, огорожа площею
13,6 м2, замощення площею 5215 м2
Нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-19 загальною площею
134,4 м2, 2-го поверху № 20-29 загальною площею 259,0 м2 в літ.
«Г-2г» загальною площею 393,4 м2 (колишня їдальня, інв. № 672)

РВ ФДМУ по Він
ницькій області

СВАТ «Птахокомбінат Тульчинський», ЄДРПОУ 05413994

Регіональне відділення по Волинській області
Державний вищий навчальний
заклад «Нововолинський електро45400, Волинська обл., м. НововоБудівля тиру загальною площею 720,5 м2
механічний коледж», ЄДРПОУ
линськ, вул. Промислова, 68
04656909
Група інвентарних об’єктів у складі: будівля адмінбудинку (літер
43000, Волинська обл., м. Луцьк,
Д-2) загальною площею 728,2 м2 та ремонтні бокси з операторною
Відсутній
вул. Лідавська, 30
АЗС (літер Г-1) загальною площею 409,9 м2
Окреме майно – будівля, цех механічного обезвожування осаду
43000, Волинська обл., м. Луцьк,
ТОВ «Луцька картонно-паперова
(літер І-2) загальною площою 693,1 м2
вул. Карбишева, 3
фабрика», ЄДРПОУ 38272943
Управління Державної казначейської служби України у ГорохівНежитлове приміщення – гараж (літер В-1) загальною площею
45701, Волинська обл., Горохівський
ському районі Волинської області,
77,6 м2
р-н, м. Горохів, вул. Гетьманська, 5
ЄДРПОУ 38031391
Головне управління статистики
45008, Волинська обл., м. Ковель,
у Волинській області, ЄДРПОУ
Гараж, літер Б-1, загальною площею 64,7 м2
вул. Драгоманова, 22
02359662
Регіональне відділення по Дніпропетровській області

Будівля гаража загальною площею 52,5 м2 (літ. А-1)

РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Осолинська сільська рада, ЄДРПОУ РВ ФДМУ по Він
04326448
ницькій області

ПАТ «Вінницьке АТП-10554»,
ЄДРПОУ 05482245
ТОВ «Віннницьке АТП-10555»,
Окреме майно – УАТС (АТСК 50-200)
м. Вінниця, вул. Ватутіна, 10б
ЄДРПОУ 05482251
Він
н
ицька
обл.,
Він
н
ицький
р-н,
ПрАТ «Вінницярибгосп», ЄДРПОУ
Будівля гаража літ. А загальною площею 45,9 м2
с. Зарванці, вул. Зарічна, гараж № 97
00476576
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Гро- ПрАТ «Племзавод «Літинський»,
Будівля лазні літ. А площею 50,8 м2
мадське, вул. Ковпака, 4а
ЄДРПОУ 00846180
Будівля колишнього цеху розливу вина літ. Б з підвалом літ. П/Б
Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Сто- ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпроплощею 1127,4 м2
лярчука, 21
дукт», ЄДРПОУ 35797976
Приміщення їдальні площею 308,8 м2, що не увійшло до статутного Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. СоПрАТ «Агропереробник», ЄДРПОУ
капіталу ВАТ «Ямпільський консервний завод»
нячна, 6
00374025
Будинок для сезонних працівників літ. «А» загальною площею
Вінницька обл., Піщанський р-н,
ПрАТ «Сад» України», ЄДРПОУ
2
655,8 м з вхідним майданчиком літ. «а»
с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4а
00414316

Підстанція ПС-35/10кВ

Орган управління

Відсутній

Відсутній

Продовження додатка 3

м. Кропивницький, вул. Нижня
П’ятихатська, 24а
Кіровоградська обл., Бобринецький
р-н, с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14
Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. Заводська, 1
Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. Заводська, 1
Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. Заводська, 1
Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. Заводська, 1

РВ ФДМУ по Київській області
РВ ФДМУ по Київській області
РВ ФДМУ по Київській області

Державне підприємство «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат»,
ЄДРПОУ 14309787

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України

Відсутній

РВ ФДМУ по Кіровоградській області

ПрАТ «НВО «Етал», ЄДРПОУ
05814256
ПрАТ «НВО «Етал», ЄДРПОУ
05814256
ПрАТ «НВО «Етал», ЄДРПОУ
05814256
ПрАТ «НВО «Етал», ЄДРПОУ
05814256

РВ ФДМУ по Кіровоградській області
РВ ФДМУ по Кіровоградській області
РВ ФДМУ по Кіровоградській області
РВ ФДМУ по Кіровоградській області
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Продовження таблиці
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відомості
приватизації

Продовження додатка 3

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Вентилятор В-Ц4-75-6,3, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ121
Будівля їдальні загальною площею 62,0 м2
Будівля їдальні загальною площею 238,9

м2

Приміщення теслярсько-столярної майстерні площею 152,1 м2
Адміністративна будівля та господарські приміщення

Гараж (літ. Г) площею 25,9 м2
Нежитлова будівля (свинарник) загальною площею 163,0 м2

Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. Заводська, 1
Кіровоградська обл., Голованівський
р-н, с. Давидівка, вул. Лісова, 5
Кіровоградська обл., Голованівський
р-н, с. Давидівка, вул. Лісова, 6
Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. Заводська, 1

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄДРПОУ
ПрАТ «НВО «Етал», ЄДРПОУ
05814256

РВ ФДМУ по Кіровоградській області
РВ ФДМУ по КіроCФГ «Славутич», ЄДРПОУ 32150431
воградській області
РВ ФДМУ по КіроCФГ «Славутич», ЄДРПОУ 32150431
воградській області
ПрАТ «НВО «Етал», ЄДРПОУ
РВ ФДМУ по Кіро05814256
воградській області
Управління Державної казначейської
Кіровоградська обл., м. Благовіщенське
Державна казнаслужби України в Ульяновському
(Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка
чейська служба
районі Кіровоградської області,
(К. Маркса ), 1
України
ЄДРПОУ 37944689
Управління Державної казначейської
Державна казнаслужби України у Долинському
Кіровоградська обл., м. Долинська,
чейська служба
районі Кіровоградської області,
вул. Соборності України (Леніна), 17
України
ЄДРПОУ 37983323
Кіровоградська обл., смт Голованівськ, ЗАТ «Голованівський хліб», ЄДРПОУ РВ ФДМУ по Кіровул. Щаслива (Крупської), 10
00378750
воградській області

Комплекс будівель та споруд у складі: будівля головного корпусу
(механічний цех літ. Б, б, б’) загальною площею 5393 м2, будівля
ДП «Об’єднана компанія «УкрвуКіровоградська обл., м. Олександрія,
адміністративно-побутового корпусу (АБК, літ. А, А’) загальною
глереструктуризація», ЄДРПОУ
проїзд Поліграфістів, 10а
площею 812,4 м2, бокс збірний для автомобілів (бокс літ. В) за39244468
гальною площею 561,6 м2
Комплекс будівель споруд та обладнання у складі: штаб-прохідна
(літ. АА1) 182,7 м2; склад-сховище (літ. Н) 839,1 м2; сховище (літ.
П) 878,7 м2; сховище (літ. С) 873,2 м2; трансформаторна підстанція
(літ. Б); навіс (літ. В); убиральня (літ. Г); погріб (літ. Дд); склад (літ.
27632, Кіровоградська обл.,
Е); гараж (літ. Ж); підсобне (літ. З); прибудова (літ. з); прибудова
Кіровоградська районна державна
Кіровоградський р-н, с. Грузьке,
(літ. з1); вхід до підвалу (літ. К); вхід до підвалу (літ. Л); підсобне
адміністрація, ЄДРПОУ 04055067
вул. Маловисківське шосе, 2
(літ. М); котельня (літ. О); підсобне (літ. Т); підсобне (літ. У); естакада, 1; підвал (літ. К1); підвал (літ. Л1); ґанок, кр; ґанок, кр1; ґанок,
кр2; ґанок, кр.3; ґанок, кр.4; ґанок, кр.5; ґанок, кр.6; ворота, №; ворота, № 1; ворота, № 2; ворота, № 3; огорожа, № 4
Регіональне відділення по Луганській області
Нежитлові будівлі у складі: склад готової продукції (літ. Б -Бiv, б,
Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
Відсутній
2
б1) площею 362,1 м ; склад метанолу (літ. В,в-в11) площею 6,8 м2 вул. Пивоварова, 5-д 9/2
Нежитлові будівлі у складі: склад (літ. 3-2Н,з) загальною площею
Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
2
2
14,7 м ; зварочна (літ. Е 1Н,е) загальною площею 33,4 м ; склад
Відсутній
вул. Пивоварова, 5-д 9/1
(літ. Д- 1Н) загальною площею 56,8 м2
Територіальне управління державної
Нежитлові будівлі у складі: адміністративна будівля загальною пло- Луганська обл., Марківський р-н,
судової адміністрації в Луганській
щею 1632,4 м2 та дизельна загальною площею 20,0 м2
смт Марківка, пров. Південний, 1
області, ЄДРПОУ 26297948
Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 384,2 м2

Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
бульв. Дружби Народів, 2

ПАТ «Механізатор», ЄДРПОУ
01240769

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України

Кіровоградська
районна державна
адміністрація

РВ ФДМУ по Луганській області
РВ ФДМУ по Луганській області
Державна судова
адміністрація
України
Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»

Нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входами у підвал
Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
ВАТ «Сєвєродонецький приладобу- РВ ФДМУ по Луган(літ. Пд, п), яке складається з: приміщення 1 площею 155,3 м2,
вул. Федоренка, 10
дівний завод», ЄДРПОУ 05744350 ській області
приміщення 2 площею 156,5 м2
Регіональне відділення по Львівській області
Міністерство енерДержавне підприємство «Дашавгетики та вугільної
Окреме майно – будівля кафе літ. «А-1» загальною площею
Львівська обл., Стрийський р-н,
ський завод композиційних матеріапромисловості
148,7 м2
с. Загірне, вул. Ясенівецька, 7
лів», ЄДРПОУ 00152402
України
Головне управління статистиЛьвівська обл., м. Яворів, вул. КотляДержавна служба
ки у Львівській області, ЄДРПОУ
Окреме майно – будівля гаража літ. «Б-1» площею 54,2 м2
ревського, 3
статистики України
02361400
Старосамбірська
Старосамбірська районна державна
районна державна
Окреме майно – нежитлова будівля, сховище для техніки, площею Львівська обл., м. Старий Самбір,
адміністрація Львіської області,
адміністрація
806,6 м2
вул. Дністрова, буд. 69
ЄДРПОУ 04056411
Львіської області
Самбірське управління Державної Державна казнаОкреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 2 площею
Львівська обл., м. Самбір, вул. Маказначейської служби України Львів- чейська служба
2
20,2 м
зепи, 13
ської області, ЄДРПОУ 37893577
України
Самбірське управління Державної Державна казнаОкреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 3 площею
Львівська обл., м. Самбір, вул. Маказначейської служби України Львів- чейська служба
2
25,7 м
зепи, 13
ської області, ЄДРПОУ 37893577
України
Самбірське управління Державної Державна казнаОкреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 4 площею
Львівська обл., м. Самбір, вул. Маказначейської служби України Львів- чейська служба
2
26,8 м
зепи, 13
ської області, ЄДРПОУ 37893577
України
Самбірське управління Державної Державна казнаЛьвівська обл., м. Самбір, вул. Ма2
казначейської служби України Львів- чейська служба
Окреме майно – нежитлові допоміжні приміщення площею 23,1 м
зепи, 13
ської області, ЄДРПОУ 37893577
України
Городоцька райОкреме майно – вбудовані нежитлові приміщення № 9’, 10, 11,
Городоцька районна державна
онна державна
Львівська обл., м. Городок, майдан
2
12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27 загальною площею 89,4 м на
адміністрація Львівської області,
адміністрація
Гайдамаків, 25-26
ЄДРПОУ 04056463
1-му поверсі будівлі А-2
Львівської області
Державна служба
Головне управління держгеокадаУкраїни з питань
Окреме майно – нежитлова будівля, літ. А-3, загальною площею
Львівська обл., м. Червоноград, просп.
стру у Львівській області, ЄДРПОУ
геодезії, картографії
1080,4 м2
Шевченка, 3б
39769942
та кадастру
Головне управління статистиЛьвівська обл., м. Сокаль, вул. СонячДержавна служба
ки у Львівській області, ЄДРПОУ
Окреме майно – гараж, А-1, загальною площею 42,7 м2
на, 5а, гар. 1
статистики України
02361400
Управління державної казначей81200, Львівська обл., ПеремишлянсьДержавна казнаської служби у Перемишлянському
Окреме майно – нежитлове приміщення, сарай В-1, загальною
кий р-н, м. Перемишляни, вул. Гачейська служба
районі Львівської області, ЄДРПОУ
площею 21,5 м2
лицька, 28
України
36848550
Окреме майно – вбудовані нежитлові приміщення № 12, 13 перУправління державної казначей81200, Львівська обл., Перемишлянсьшого поверху загальною площею 11,4 м2 та вбудовані нежитлові
ської служби у Перемишлянському
кий р-н, м. Перемишляни, вул. Гарайоні Львівської області, ЄДРПОУ
приміщення № 16, 17, 18 другого поверху загальною площею
лицька, 28
36848550
13,4 м2 в будівлі А-2
Регіональне відділення по Миколаївській області
Миколаївська обл., Доманівський
Комплекс, у складі: адмінбудівля (А1) загальною площею 208,0 м2,
ДКСУ у Доманівському р-ні Миколар-н, смт Доманівка, вул. Центральна
гараж (В1), гараж (Г1)
ївської області, ЄДРПОУ 38057729
(Леніна), 33
Будівлі та споруди бази Гідроспецбуду ІІІ черги загальною площею 1162,5 м2, у т. ч.: диспетчерський пункт, А-1, загальною
площею 30,6 м2; склад, Б-1, загальною площею 669,9 м2; туалет,
В-1, загальною площею 10,4 м2; майстерня, Г-1, загальною
площею 86,2 м2; компресорна з майстернями та адміністративнопобутовими приміщеннями, Е-2, загальною площею 365,4 м2;
огорожа, 1-3; ґрунт, 4; замощення, І
Будівлі та споруди газового господарства загальною площею
333,5 м2, у т. ч.: охоронний пост, а-1, загальною площею 10,2 м2;
навіс, б-1, загальною площею 54,1 м2; навіс, в-1, загальною площею 157,1 м2; бокс, Г-1, загальною площею 112,1 м2; ворота, № 1,
загальною площею 8,4 м2; ворота № 2 загальною площею 12,5 м2;
огорожа № 3 загальною площею 442,5 м2; замощення № І загальною площею 1315,1 м2; відмостка № ІІ загальною площею 18,3 м2

Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс, 14

ВП «ЮУ АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», ЄДРПОУ 20915546

Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс, 15

Одеська обл., Овідіопольський р-н,
с. Новоградківка, вул. Леніна, 57

Будівлі та споруди колишньої лазні, у складі нежитлової будівлі
Одеська обл., Саратський р-н,
площею 171,3 м2 (літ. А); нежитлової будівлі площею 169,2 м2 (літ.
с. Розівка, вул. Шкільна, 3
А1) та котельні площею 73,1 м2 (літ. Б)
Одеська обл., м. Подільськ, вул. БочБудівля колишньої пошти загальною площею 58,7 м2
ковича, 99
Одеська обл., Роздільнянський р-н,
2
Будівля магазину загальною площею 54,0 м
с. Степанівка, вул. Анісімова, 42
Будівлі та споруди колишнього учбового комбінату загальною площею 986,6 м2 у складі: будівля літ. «А» площею 986,6 м2; металева м. Одеса, пров. Бісквітний, 16а
огорожа № 1, 2

ВП «ЮУ АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», ЄДРПОУ 20915546

ПрАТ «Дністровський», ЄДРПОУ
00413245
ПАТ «Южний», ЄДРПОУ 00413417
Відсутній
Відсутній
Відсутній

Будівля колишньої їдальні загальною площею 588,9 м2

м. Одеса, вул. Плієва, 1г

Відсутній

Нежитлові приміщення магазину (літ. А) загальною площею
252,0 м2, що орендуються СПД «Присяжний С.А.»

Одеська обл., м. Подільськ, вул. Бочковича, 92а

Відсутній

м. Одеса, Овідіопольська дуга, 3а

Відсутній

Нежитлові споруди загальною площею 1526,3

з устаткуванням

Державна казначейська служба
України

Громадська будівля літ S-1 (пральня) загальною площею 91,9

Адреса об’єкта
м2

Громадська будівля АП-1 (їдальня) загальною площею 408,5 м2
Громадська будівля літ. А1 (магазин з підвалом) загальною площею 318,6 м2
Нежитлове приміщення в житловому будинку літ. А, загальною
площею 184,7 м2
Група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля площею
383,2 м2, нежитлова будівля площею 113,0 м2, склади з овочесховищем площею 104,7 м2, огорожа, хвіртка, ворота, що орендується
ФОП Бондарь Л. Д.

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України

Регіональне відділення по Полтавській області
Полтавська обл., Глобинський р-н,
ПАТ «АГРОКОМПЛЕКС», ЄДРПОУ
Нежитлова будівля колишньої лазні площею 150,2 м2
с. Пустовійтове, вул. Молодіжна, 35
00384897
Полтавська
обл.,
Глобинський
р-н,
ПАТ «АГРОКОМПЛЕКС», ЄДРПОУ
Нежитлова будівля (будинок ветеранів) площею 335,8 м2
с. Пустовійтове, вул. Молодіжна, 33
00384897
Громадська будівля літ. А-1 (магазин-павільйон) загальною плоПолтавська обл., Карлівський р-н,
ВАТ «Імені Голобородька», ЄДРПОУ
щею 166,8 м2
с-ще Михайлівське, вул. Горького, 5а 00384880 (ліквідовано)
Полтавська
обл.,
Карлівський
р-н,
ТОВ «КМЗ-Капітал», ЄДРПОУ
Громадська будівля Т-1 (магаазин) загальною площею 120,5 м2
м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1д
35939237
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Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України
Державна судова
адміністрація
України
РВ ФДМУ по Одеській області
РВ ФДМУ по Одеській області
РВ ФДМУ по Одеській області
РВ ФДМУ по Одеській області
РВ ФДМУ по
Одеській області
РВ ФДМУ по Одеській області
РВ ФДМУ по Одеській області
РВ ФДМУ по Одеській області
РВ ФДМУ по Одеській області
РВ ФДМУ по Одеській області
Фонд державного
майна України
РВ ФДМУ по Одеській області
РВ ФДМУ по Одеській області
Фонд державного
майна України
РВ ФДМУ по Полтавській області
РВ ФДМУ по Полтавській області
РВ ФДМУ по Полтавській області
РВ ФДМУ по Полтавській області

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄДРПОУ
ТОВ «КМЗ-Капітал», ЄДРПОУ
35939237
ТОВ «КМЗ-Капітал», ЄДРПОУ
35939237

Полтавська обл., Карлівський р-н,
м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1з
Полтавська обл., Карлівський р-н,
м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1ж
Полтавська обл., Карлівський р-н, с-ще
ВАТ «Імені Голобородька», ЄДРПОУ
Голобородківське, вул. Центральна (Со00384880 (ліквідовано)
ціалістична), 3в
ОСББ «Добробут 2017», ЄДРПОУ
м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 36
40982242
м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 39

м2

Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Степове, вул. Шкільна, буд. 6
38100, Полтавська обл., м. Зіньків,
вул. Гончарна (Котовського), 11
39712, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Мирне, вул. Садова, 54є
Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харчовиків, 6
Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харчовиків, 6
37734, Полтавська обл., Оржицький р-н,
с. Тарасенкове, вул. Шевченка, 7/1а
37300, Полтавська обл., Гадяцький р-н,
м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75
39255, Полтавська обл., Кобеляцький
р-н, с. Лучки, вул. Лісова, 24
Полтавська обл., Полтавський р-н,
с. Бричківка, вул. Паркова, 8
Полтавська обл., м. Лубни, просп. Володимирський, 94
м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1
Полтавська обл., Кременчуцький р-н,
с. Пришиб, вул. Центральна, 29а
м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова,
26/1
м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 26/1
Полтавська обл., Пирятинський р-н,
с. Первомайське, вул. Садова, 4

Орган управління
РВ ФДМУ по Полтавській області
РВ ФДМУ по Полтавській області
РВ ФДМУ по Полтавській області
РВ ФДМУ по Полтавській області

ДП «Виробниче обєднання «Знамя», РВ ФДМУ по ПолЄДРПОУ 14310997
тавській області

РВ ФДМУ по Полтавській області
РВ ФДМУ по ПолНежитлова буділвя колишньої їдальні загальною площею 202,9
тавській області
РВ ФДМУ по ПолНежитлова будівля (магазин) площею 105,2 м2
тавській області
РВ ФДМУ по ПолПобутовий корпус літ. ТС-ІІ загальною площею 705,3 м2
тавській області
РВ ФДМУ по ПолГромадська будівля (офіс) літ. ОБ-1 загальною площею 327,4 м2
тавській області
РВ ФДМУ по ПолНежитлова будівля літ. А-1 загальною площею 186,5 м2
тавській області
РВ ФДМУ по Пол2
Громадський будинок літ. А1 загальною площею 156,8 м
тавській області
Група інвентарних обєктів у складі: нежитлова будівля лазні з
РВ ФДМУ по Полсараєм; нежитлова будівля котельні з сараєм
тавській області
Група інвентарних об’єктів у складі: магазин літ. А1, сарай літ Б,
РВ ФДМУ по ПолБ1, сарай літ. В
тавській області
РВ ФДМУ по Пол2
Нежитлова будівля загальною площею 340,9 м
тавській області
РВ ФДМУ по ПолНежитлова будівля – склад балонів літ. V-1 площею 23,5 м2
ПАТ «Демітекс», ЄДРПОУ 14299824
тавській області
КСП імені Ватутіна, ЄДРПОУ
РВ ФДМУ по Пол2
Нежитлова будівля їдальні площею 147,1 м
00845849 (ліквідовано)
тавській області
РВ ФДМУ по ПолВбиральня літ. R площею 4,1 м2
ПАТ «Демітекс», ЄДРПОУ 14299824
тавській області
РВ ФДМУ по ПолБудка сторожа літ. АР площею 3,9 м2
ПАТ «Демітекс», ЄДРПОУ 14299824
тавській області
ЗАТ «Пирятинська птахофабрика», РВ ФДМУ по ПолБудівля родильні для корів
ЄДРПОУ 00845884
тавській області
Головне управління статистики
Адміністративна будівля площею 122,8 м2 та сарай-гараж площею Полтавська обл., Машівський р-н,
Державна служба
у Полтавській області, ЄДРПОУ
2
45,1 м
смт Машівка, вул. Незалежності, 141
статистики України
02361892
Полтавська обл., Полтавський р-н,
ТОВ «Новомосковськ – Агро»,
РВ ФДМУ по ПолНежитлова будівля магазину
м. Глобине, вул. Лобановського, 1/17 ЄДРПОУ 33014041
тавській області
Полтавська обл., Чутівський р-н,
ВАТ «Павлівське», ЄДРПОУ
РВ ФДМУ по ПолНежитлова будівля магазину площею 81,5 м2
с. Коханівка, вул. Центральна, 5
00372210
тавській області
Регіональне відділення по Рівненській області
34002, Рівненська обл., Зарічненський ВАТ «Зарічненський агротехсервіс», РВ ФДМУ по РівПриміщення їдальні загальною площею 174,8 м2
р-н, с. Мутвиця, вул. Центральна, 7а
ЄДРПОУ 906670
ненській області
ВАТ «Гощанський «Райагропостач»
35442, Рівненська обл., Гощанський
РВ ФДМУ по Рів2
(реорганізоване у ТОВ «СТП ЕкореБудівля складу загальною площею 231,3 м
р-н, с. Бугрин, вул. Перемоги, 2а
ненській області
сурс»), ЄДРПОУ 00906781
Будівля магазину, Ап, А, загальною площею 170,3 м2

Нежитлові приміщення загальною площею 57,3 м2 зі сходовою
площадкою 20,8 м2
Група інвентарних об’єктів у складі: будівля прохідної, Б-1, загальною площею 25,8 м2, споруда ґанку, б, споруда естакади, В

34700, Рівненська обл., м. Корець,
вул. Київська, 107б
35350, Рівненська обл., Гощанський р-н,
смт Гоща, вул. Промислова, 1
34700, Рівненська обл., м. Корець,
вул. Київська, 200

Нежитлова будівля (А-1) загальною площею 224,9 м2, вбиральня, У

Сумська обл., м. Кролевець, вул. Грушевського, 29

ТОВ «ІПК»Полтавазернопродукт»,
ЄДРПОУ 31059651
ПАТ «АТП-15339», ЄДРПОУ
03118268
ПСП «Майбородівське», ЄДРПОУ
00845795
КП «Полтавський м’ясокомбінат»,
ЄДРПОУ 00424214
КП «Полтавський м’ясокомбінат»,
ЄДРПОУ 00424214
СТОВ Агрофірма «Оржицька»,
ЄДРПОУ 00845855
ТДВ «Гадяцький елеватор», ЄДРПОУ
00955650
ВАТ «Сокільське», ЄДРПОУ
00845817 (ліквідовано)
ТОВ «Агрофірма «Петрівське»,
ЄДРПОУ 38026732
ЗАТ «Лубнимеблі», ЄДРПОУ
00275042

РВ ФДМУ по Рівненській області
РВ ФДМУ по РівТзОВ «ПМК-5», ЄДРПОУ 00910660
ненській області
Корецьке ВАТ РТО «Агротехсервіс», РВ ФДМУ по Рів2
Будівля кузні загальною площею 78,2 м
ЄДРПОУ 03760316
ненській області
ПАТ «Дубенський завод гумово35600, Рівненська обл., м. Дубно,
РВ ФДМУ по
технічних виробів», ЄДРПОУ
Будівля магазину загальною площею 305,6 м2
вул. Млинівська, 71
Рівненській області
2971506
Регіональне відділення по Сумській області
Будівля магазину (літ. А-1) загальною площею 33,6 м2 з сараєм
Сумська обл., Краснопільський р-н, с/р ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»,
РВ ФДМУ по Сум(літ. Б)
Самотоївська, Корчаківка станція
ЄДРПОУ 23050348
ській області
Сумська обл., Тростянецький р-н,
Нежитлова будівля магазину № 60 (літ. А1) загальною площею
ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»,
РВ ФДМУ по Сумс/р Білківська, «Скрягівка» станція,
2
38,9 м
ЄДРПОУ 23050348
ській області
будинок б/н
Сумська обл., м. Тростянець,
ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»,
РВ ФДМУ по СумБудівля магазину
пл. Шухляєва, 1а
ЄДРПОУ 23050348
ській області
Сумська обл., смт Краснопілля, пров. ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»,
РВ ФДМУ по СумБудівля магазину
Привокзальний, 9
ЄДРПОУ 23050348
ській області
Сумська
обл.,
Сумський
р-н,
РВ ФДМУ по СумБудівля магазину площею 95,8 м2 з погрібом площею 30,7 м2
Відсутній
смт Степанівка, вул. Спасьонова, 55
ській області
Група інвентарних об’єктів у складі: літній будинок відпочинку з
Сумська обл., Тростянецький р-н,
РВ ФДМУ по Сумприбудовами, А, а-а3, загальною площею 64,5 м2; літній будинок Зарічненська сільська рада, масив «За- Відсутній
ській області
плава річки Ворскла», 3 та 3А
відпочинку з прибудовами, Б, б, б1, загальною площею 85,3 м2
Державна судова адміністрація
Державна судова
Адмінбудівля з надвірними будівлями та спорудами загальною
Сумська обл., смт Ямпіль, пров. НеУкраїни в Сумській області, ЄДРПОУ адміністрація
площею 171,1 м2
плюєва, 10
26270240
України
Група інвентарних об’єктів у складі: одноповерхова нежитлова
Державна судова адміністрація
Державна судова
Сумська обл., смт Велика Писарівка,
будівля суду з підвалом та ґанками, А, а, а1, а2, а3 загальною плоУкраїни в Сумській області, ЄДРПОУ адміністрація
вул. Грайворонська, 21
щею 378,5 м2; гараж, Б; убиральня, В; огорожа, № 1, 2, 3
26270240
України
Управління Державної казначейської
Група інвентарних об’єктів у складі адмінбудівлі загальною площею
Державна казнаслужби
України
в
Ямпільському
Сумська
обл.,
смт
Ямпіль,
вул.
Бо183,0 м2 (літ. А) з надвірними будівлями і спорудами: сарай – Б, б,
чейська служба
районі Сумської області, ЄДРПОУ
женка, 13
України
вбиральня – У, огорожа – № 1 - 2
36789180

Будівля магазину № 43

Сумська обл., Сумський р-н,
с. Головашівка, буд. 69 (ст. Головашівка – назва не чинна)
Сумська обл., Сумський р-н, ст. Золотницький, буд. 43, сільрада Верхньосироватська
Сумська обл., Тростянецький р-н, ст.
Бакирівка

ПП «Пластранс», ЄДРПОУ 33982500

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області, ЄДРПОУ
26270240

Державна судова
адміністрація
України

ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»,
ЄДРПОУ 23050348

РВ ФДМУ по
Сумській області

ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»,
ЄДРПОУ 23050348

РВ ФДМУ по
Сумській області

ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»,
ЄДРПОУ 23050348
ПАТ «Сумський завод насосного
та енергетичного машинобудуван40011, м. Суми, Привокзальна плоМашинка швейна класу 97 А
ня «Насосенергомаш», ЄДРПОУ
ща, 1
05785448
Регіональне відділення по Тернопільській області
ТОВ «Тернопільавтотранс 16100»,
Окреме майно – адмінбудинок загальною площею 744,4 м2
46002, м. Тернопіль, вул. Глибока, 19
ЄДРПОУ 03118908
Магазин

ТУ Державної судової адміністрації
України в Миколаївській області,
Нежитлова будівля загальною площею 148,4 м2
ЄДРПОУ 26299835
Регіональне відділення по Одеській області
Приміщення складу № 16 (реєстровий номер
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Же- ТОВ «Кононівський елеватор»
955360.1.ААБАЛД733)
ребкове, вул. Привокзальна, 4
(зберігач)
Одеська обл., м. БілгородВАТ «АТП-15173», ЄДРПОУ
Будівля магазину літ. № 37 загальною площею 69,8 м2
Дністровський, вул. Автомобільна, 1
03118067
Будівля підсобного господарства літ. № 35 загальною площею
Одеська обл., м. БілгородВАТ «АТП-15173», ЄДРПОУ
94,5 м2
Дністровський, вул. Автомобільна, 1
03118067
Одеська обл., м. БілгородВАТ «АТП-15173», ЄДРПОУ
2
Будівля їдальні літ. № 39 загальною площею 251,8 м
Дністровський, вул. Автомобільна, 1
03118067
Одеська обл., Овідіопольський р-н,
КСП «Тепличне» (ПП «Тепличне»),
Приміщення магазину
смт Авангард, вул. Теплична, 1
ЄДРПОУ 5528964
Одеська обл., Лиманський р-н, с. ТроБудівля недіючої лазні загальною площею 161,8 м2
Відсутній
яндове, вул. Шевченка, 2

м2

Державна казначейська служба
України

Назва об’єкта

Будівля магазину № 69

Миколаївська обл., Новобузький р-н,
м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 32/3

Нежитлове приміщення колишньої пошти площею 90,0 м2

Продовження додатка 3

Орган управління

РВ ФДМУ по
Сумській області
РВ ФДМУ по
Сумській області

РВ ФДМУ по Тернопільській області
Гусятинська район48201, Тернопільська обл., Гусятинсь- Гусятинська районна державна адна державна адмініОкреме майно – будинок банку загальною площею 388,7 м2
кий р-н, м. Копичинці, вул. Чортківська міністрація Тернопільської області,
страція Тернопіль(літера А), убиральня загальною площею 2,6 м2 (літера У)
(вул. Галана), 10
ЄДРПОУ 04058321
ської області
Головного управління статистики
Окреме майно – нежитлова будівля (гараж) загальною площею
48100, Тернопільська обл., м. ТеребовДержавна служба
у Тернопільській області, ЄДРПОУ
2
забудови 117,6 м (літера «Д»)
ля, вул. Наливайка, 4д
статистики України
02362374
Головне управління статистики у
Окреме майно – нежитлові приміщення гаражів (літера «Б»)
48600, Тернопільська обл., м. ЗаліщиДержавна служба
Тернопільській області, ЄДРПОУ
загальною площею забудови 39,4 м2
ки, вул. О. Ольжича, 5а/1
статистики України
02362374
47851, Тернопільська обл., ПідволоУправління з питань цивільного
Тернопільська обОкреме майно – будівля складу ЦО № 1 загальною площею
чиський р-н, м. Скалат, вул. Грушевзахисту населення Тернопільської ласна державна
944,8 м2 та будівля складу ЦО № 2 загальною площею 1282,3 м2
ського, 88
ОДА, ЄДРПОУ 14373153
адміністрація
Регіональне відділення по Харківській області
Вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху № ІІ, IV,
ЗАТ «Харківське АТП-16358»,
РВ ФДМУ по Харків22, 23, 23а, 23б в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею 61019, м. Харків, просп. Дзюби, 4
ЄДРПОУ 3118914 (ліквідовано)
ській області
29,7 м2
Нежитлові приміщення цокольного поверху № І, 1, 1а, 8, 10÷15,
17, 17а, 18, 20, 21 в літ. «А-9» загальною площею 220,2 м2

ЗАТ «Харківське АТП-16358»,
РВ ФДМУ по ХарківЄДРПОУ 3118914 (ліквідовано)
ській області
Харківська обл., Краснокутський р-н,
ТДВ «Агрофірма «Глобівська»,
РВ ФДМУ по ХарківНежитлова будівля котельні з лазнею загальною площею 251,7 м2
с. Городнє, вул. Центральна, 5а
ЄДРПОУ 00412406
ській області
Харківська обл., Краснокутський р-н,
ТДВ «Агрофірма «Глобівська»,
РВ ФДМУ по Харків2
Нежитлова будівля гаража загальною площею 76,9 м
с. Городнє, вул. Центральна, 5б
ЄДРПОУ 00412406
ській області
Харківська обл., Коломацький р-н,
СТОВ Агрофірма «Обрій»
РВ ФДМУ по ХарківНежитлова будівля магазину (літ. А-1) загальною площею 55,3 м2
с. Новоіванівське, вул. Степова, 13а
(ліквідовано)
ській області
Нежитлові будівлі буфету літ. «Є-1» загальною площею 43,2 м2 та Харківська обл., Харківський р-н,
ПАТ «Весотра-Харків», ЄДРПОУ
РВ ФДМУ по Харків2
їдальні літ. «Е-1» загальною площею 54,0 м
смт Пісочин, вул. Автомобільна, 8б, 8в 05461326
ській області
ПАТ
«Турбоатом»,
ЄДРПОУ
РВ ФДМУ по ХарківНежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 91,0 м2
м. Харків, вул. Осипенко, 12
05762269
ській області
ЗАТ «Титан» по виробництву
Приміщення підвалу загальною площею 182,4 м2 нежитлової
РВ ФДМУ по Харківпід’ємно-транспортного устаткуванм. Харків, вул. П. Свинаренка, 14
будівлі літ. «Б-1»
ській області
ня, ЄДРПОУ 05744484 (ліквідовано)
Регіональне відділення в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Міністерство енергетики та вугільної
Група інвентарних об’єктів АЗС № 3
м. Херсон, вул. Садова, 43
Відсутній
промисловості
України
Комплекс будівель і споруд: будівля лінійної ділянки (літ. А) загальною
Державне агентство
2
площею 34,7 м , будівля лінійної ділянки (літ. Б) загальною площею
Херсонська обл., м. Каховка, вул. Не- ДП «Укрводсервіс», ЄДРПОУ
водних ресурсів
95,4 м2, навіс (літ. В), гараж (літ. Г) загальною площею 344,1 м2,
красова, 10
32765831
України
2
вимощення (№ І) площею 783 м , ворота (№ 2), огорожа (№ 1)
61019, м. Харків, просп. Дзюби, 4

№ 27 (1151)
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Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄДРПОУ

Окреме майно – теплохід «Восход-21»

м. Херсон, Карантинний острів, 1

Комунальна судноплавна компанія
«Київ», ЄДРПОУ 30757022

Окреме майно – теплохід «Татарченко»

м. Херсон, Карантинний острів, 1

Комунальна судноплавна компанія
«Київ», ЄДРПОУ 30757022

Одноповерхова будівля лабораторії (літ. Г) загальною площею
161,8 м2

Побутові приміщення каналізаційної станції площею 27,2 м2

Управління Державної казначейської
Державна казнаХерсонська обл., м. Олешки, вул. Цен- служби України у Олешківському рачейська служба
тральна (Пролетарська), 20
йоні Херсонської області, ЄДРПОУ
України
38045231
РВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці
м. Херсон, вул. Кільцева, 1
ВАТ «Херсонський завод «Заряд»
Крим та м. Севастополі

Група інвентарних об’єктів: трактор колісний Т-40 (інв. № 776),
автомобільний кран КС-3562 (інв. № 714), універсальна уборочна машина (інв. № 686), автомобільний кран КС-МАЗ-500 (інв.
№ 661), електроустановка для іспитів (інв. № 7383), компресор
73000, м. Херсон, Карантинний
ТОВ «Столична судноплавна
(інв. № 5259), електрокомпресор (інв. № 5527), насос для відкачки острів, 1
компанія»
води з відсіків (інв. № 7025), насос для відкачки води з відсіків (інв.
№ 6999), насос пересувний для сушіння (інв. № 7049), пересувний
компресор ВУВ-45/150 (інв. № 7412), компресор (інв. № 5173)
Регіональне відділення по Хмельницькій області
Головне управління статистики у
31100, Хмельницька обл., м. Старо
Хмельницькій області, ЄДРПОУ
Гараж площею 17,6 м2
костянтинів, провул. Подільський, 4/1
02362894
31100, Хмельницька обл.,
Головне управління статистики у
м. Старокостянтинів, провул. ПодільХмельницькій області, ЄДРПОУ
Гараж з кладовою площею 25,8 м2
ський, 4/2
02362894
Хмельницька обл., Кам’янецьКам’янець-Подільське міжрайонне
Адміністративно-господарське приміщення загальною площею
Подільський р-н, смт Стара Ушиця,
управління водного господарства,
2
65,3 м (будівля літ. А-1)
вул. Миру, 11
ЄДРПОУ 22777031
Головне управління статистики
Хмельницька обл., м. Шепетівка,
у Хмельницькій області, ЄДРПОУ
Будівля майстерні з гаражем площею 115,8 м2
вул. Героїв Небесної Сотні, 44б
02362894
Відділ житлово-комунального госВбудоване приміщення акумуляторної № 13/230 загальною плоХмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Війподарства Ізяславської райдержадщею 37,6 м2 колишнього військового містечка № 13
ськова, 13/230
міністрації, ЄДРПОУ 35643206
Відділ житлово-комунального госОдноповерхова будівля КПП № 13/191 загальною площею 57,6 м2 Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Війподарства Ізяславської райдержадколишнього військового містечка № 13
ськова, 13/191
міністрації, ЄДРПОУ 35643206
Відділ житлово-комунального госОдноповерхова будівля № 13/157 загальною площею 137 м2 коХмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Війподарства Ізяславської райдержадлишнього військового містечка № 13
ськова, 13/157
міністрації, ЄДРПОУ 35643206
Регіональне відділення по Черкаській області
20123, Черкаська обл., Маньківський
Нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2
Відсутній
р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28
Головне управління статистики
Приміщення адміністративної будівлі (літ. А-2) загальною площею 19801, Черкаська обл., смт Драбів,
у Черкаській області, ЄДРПОУ
495,5 м2; убиральня (літ. Б)
вул. Центральна, 83а
02357999
Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція Націо20731, Черкаська обл., Смілянський
нального наукового центру «Інститут
Частина будівлі побутового призначення для механізаторів (А-1)
р-н, с. Холоднянське, вул. Докуча2
землеробства Національної академії
площею 73,1 м
єва, 33в
аграрних наук України», ЄДРПОУ
14198402
Будівлі та споруди колишнього АКАБ «Україна» у складі: основна
19715, Черкаська обл., Золотоніський Черкаська обласна державна адмібудівля, А-3; насосна станція, Б; гараж, В; котельня, Г; вбиральня,
р-н, с. Гельмязів, вул. Центральна, 6
ністрація, ЄДРПОУ 00022668
Д; гараж, Е; огорожа, І; каналізаційні колодязі 2-8
20600, Черкаська обл, м. Шпола,
Комплекс нежитлових будівель та споруд
вул. Соборна, 138
Регіональне відділення по Чернівецькій області
Окреме майно – будівля загальною площею 152,3 м2 з прибудинЧернівецька обл., Герцаївський р-н,
ковими спорудами: сараєм загальною площею 14,2 м2, вбиральТОВ «Джерело», ЄДРПОУ 04329808
с. Хряцька, вул. Лісова, 42а
нею загальною площею 1,4 м2 та криницею
Регіональне відділення по Чернігівській області
Чернігівська обл., м. Бобровиця,
Нежитлова будівля (гараж) загальною площею 148,4 м2
Відсутній
вул. Польова, 35
Чернігівська обл., Прилуцький р-н,
ПАТ «Линовицький цукрокомбінат
2
Нежитлова будівля площею 138,1 м
смт Мала Дівиця, вул. Чернігівська, 51 «Красний», ЄДРПОУ 00372629
Нежитлова будівля (колишній дитячий садок) загальної площею
Чернігівська обл., Прилуцький р-н,
СТОВ «Линовицьке», ЄДРПОУ
236,6 м2 з водопроводом
смт Линовиця, вул. І. Франка, 23а
00386152
2
Будівля майстерні загальною площею 252,3 м з майданчиком
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. ШевВідсутній
асфальтобетонним
ченка, 174
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. ШевВідсутній
ченка, 174
17620, Чернігівська обл., Варвинський ВАТ «Прилуцький ефіроолійний
Нежитлова будівля (погріб) загальною площею 19,8 м2
р-н, с. Журавка, вул. Набережна, 2а
комбінат, ЄДРПОУ 00383662
Регіональне відділення по м. Києву
Окреме майно – кран автомобільний (КС-4561) К-162 на базі шасі
Мостозагін № 103 ПАТ «Мостобуд»,
м. Київ, вул. Баренбойма, 8
КрАЗ-257, державний № АА 84-16 ВМ, інв. №1760
ЄДРПОУ 01386303
ПАТ «Науково-дослідний інститут
Нежитлове приміщення (колишня захисна споруда цивільної обо- м. Київ, вул. Академіка Кримського,
електромеханічних приладів»,
рони (корпус 23)
27, літера Б
ЄДРПОУ 14309824
Будівля операторної загальною площею 67,6 м2

Нежитлові приміщення загальною площею 235,10 м2 (в підвалі –
90,20 м2, на 1-му поверсі – 144,90 м2), що орендуються ТОВ
«НІКАРТ»

м. Київ, вул. Велика Житомирська,
9, літера Б

Нежитлові приміщення окремо розташованої будівлі їдальні загаль- м. Київ, вул. Васильківська, 34,
ною площею 1063,00 м2
літера Т
Об’єкт нерухомого майна: майновий комплекс – санаторій
(недіючий) загальною площею 1061,9 м2, а саме: водолікарня
(літера А) загальною площею 793,0 м2, ізолятор (літера Б) загальною площею 158,3 м2, літній павільйон (літера В) загальною
площею 87,3 м2, майстерня (літера Г) загальною площею 13,5 м2,
туалет (літера Д) загальною площею 9,8 м2

Орган управління
Київська міська
державна адміністрація
Київська міська
державна адміністрація

РВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі

Державна служба
статистики України
Державна служба
статистики України
Державне агентство
водних ресурсів
України
Державна служба
статистики України
Ізяславська районна
державна адміністрація
Ізяславська районна
державна адміністрація
Ізяславська районна
державна адміністрація
РВ ФДМУ по Черкаській області
Державна служба
статистики України
Національна
академія аграрних
наук України

Нежитлове приміщення загальною площею 608,0 м2

м. Київ, вул. Павлівській, буд. 4 – 8

____________
* Уповноважений орган управління, яким було запропоновано об’єкт на приватизацію.

Цех харчових концентратів
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М’ясокомбінат

РВ ФДМУ
по м. Києву

Житловий будинок № 11

РВ ФДМУ
по м. Києву

Фонд державного
майна України
Фонд державного
майна України

Додаток 4
до наказу ФДМУ
від 27.03.2018 № 447

ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва, законсервованих об’єктів
Назва об’єкта

Дитячий садок
Будинок правосуддя з гаражами
Пусковий комплекс міських
очисних споруд

Назва балансоутримувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення по Вінницькій області
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Нові Обиходи, Управління капітального будівництва
вул. Мельника, 39а
Вінницької ОДА, ЄДРПОУ 04011383
УКБ Вінницької облдержадміністрації,
Вінницька обл., м.Іллінці, вул.Соборна, 32
ЄДРПОУ 04011383
Адреса об’єкта

м. Вінниця, вул. Тарногродського

Будівництво (з реконструкцією
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Українська
чавунно-ливарного цеху)
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. ГоробБаза механізації АТЦ
ця, 4в
База будівельно-монтажного
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Горобуправління ДВО «Азот»
ця, 24а

№ 27 (1151)

Орган управління

Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Вінницька ОДА
УКБ Вінницької облдержадміністрації
Державне агентство України з
ВАТ «Вінницький підшипниковий завод»,
управління державними корпораЄДРПОУ 00232704
тивними правами та майном*

Тракторний стан (у складі: реВінницька обл., Літинський р-н, с. Петрик,
Відсутній
монтна майстерня літ. 3; кузня
пров. Центральний, б/н
літ. Й; склад літ. І)
Підстанція роторного компВінницька обл., Козятинський р-н, смт Глухівці
Відсутній
лексу
Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Білки, вул. ЖовБілківська сільська рада, ЄДРПОУ
Базар
тнева, 2
4330527
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Нові Обиходи,
Садиба № 11 у кварталі № 14
УКБ Вінницької ОДА, ЄДРПОУ 04011383
вул. Мельника, 66
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Нові Обиходи,
Садиба № 12 у кварталі № 14
УКБ Вінницької ОДА, ЄДРПОУ 04011383
вул. Мельника, 64
Регіональне відділення по Волинській області
ДП «Горохівське лісомисливське госпоБудинок мисливця
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Лобачівка
дарство», ЄДРПОУ 13350807
Регіональне відділення по Дніпропетровській області
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул.
Водна станція
ДНВП «Цирконій», ЄДРПОУ 25012091
Морозова,100
ВАТ «Дніпродзержинський механічний
завод», ЄДРПОУ 1412360
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», ЄДРПОУ 5761620
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», ЄДРПОУ 5761620

Лазня на 10 місць

РВ ФДМУ по Чернівецькій області

Відсутній

ДП «Управління справами Фонду
державного майна України»,
ЄДРПОУ 39950170
ДП «Управління справами Фонду
державного майна України»,
ЄДРПОУ 39950170

Дільнича лікарня

Дитячий садок

Апарат Фонду
Нежитлові приміщення з № 1 до № 20 (групи приміщень № 81) (в
м. Київ, вул. Павлівській, буд. 4 – 8
літ. А1) загальною площею 279,0 м2

Назва балансоутримувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
ПАТ «Орджонікідзевський ГЗК», ЄДРПОУ
Житловий будинок № 4
Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе, вул. Калініна
190928
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н,
ПАТ «Губиниський цукровий завод»,
Котедж № 2
смт Губиниха-1, вул. Байкальська
ЄДРПОУ 373155
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н,
ПАТ «Губиниський цукровий завод»,
Котедж № 3
смт Губиниха-1, вул. Байкальська
ЄДРПОУ 373155
Адміністративна будівля з відді- Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н,
ПАТ «Орджонікідзевський ГЗК», ЄДРПОУ
ленням зв’язку
с. Катеринівка
190928
Житловий будинок на 44
Дніпропетровська обл., м Кам’янське, вул. Дружби
ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», ЄДРПОУ
квартири
народів, 39
5393079
ПрАТ «Верхньодніпровський завод по5-поверховий житловий буди- Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ,
тужного радіобудування» (зберігач),
нок на 79 квартир
вул. С. Яцковського
ЄДРПОУ 14313961
Відновлювально-оздоровчий
м. Дніпро, площа Академіка Стародубова, 3
Відсутній
комплекс
Регіональне відділення по Донецькій області
4-поверховий 56-квартирний
Донецька обл., м. Торецьк (м. Дзержинськ), вул. Ма- ВП «Шахта «Торецька» ДП «Дзержинсьжитловий будинок
яковського
квугілля», ЄДРПОУ 33839013
Лікарняний комплексДонецька обл., Покровський (Красноармійський)
ДП «Селидіввугілля», ЄДРПОУ 33426253
профілакторій
р-н, с. Лисівка
Донецька обл., Бахмутський (Артемівський) р-н,
ВАТ «Лисичанськнафтопродукт»,
Котельня з 6-ма котлами
с. Спорне
ЄДРПОУ 03484062
Донецька обл., Нікольський (Володарський) р-н,
СТОВ «Первомайська птахофабрика»,
Котельня
с. Тополине, вул. Шкільна, буд. 26а
ЄДРПОУ 00851979
Цех забою молодняка
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Маяк
Відсутній
Пункт забою
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Маяк
Відсутній
Майонезний цех
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Маяк
Відсутній
ДП «Маріупольський морський торгоПташник на 15 тис. бройлерів Донецька обл., Мангушський р-н, с. Глибоке
вельний порт», ЄДРПОУ 112575501
Донецька обл., м. Покровськ (м.Красноармійськ),
Кінотеатр на 500 місць
Відсутній
мкр-н Шахтарський, 28а
Донецька обл., Мангушський р-н, с. Білосарайська
Національний банк України, ЄДРПОУ
Готельний комплекс
Коса, вул. Безуха, 94а
00032106
Крита та відкрита стоянка для
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Червонофлот- ДП «Маріупольський морський торговиробничого автотранспорту та
ська, 133
вельний порт», ЄДРПОУ 112575501
будівельних машин
Медсанчастина-поліклініка
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Бодрова, 2
ВАТ «ММК ім. Ілліча», ЄДРПОУ 24815801
Донецька обл., Бахмутський (Артемівський) р-н, с-ще ВАТ «Лисичанськнафтопродукт»,
Тепла стоянка
Спірне, вул. Центральна, 4а
ЄДРПОУ 03484062
Донецька обл., Бахмутський (Артемівський) р-н, с-ще ВАТ «Лисичанськнафтопродукт»,
Майстерня РОБ
Спірне, вул. Центральна, 6а
ЄДРПОУ 03484062
Прибудований магазин до
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Донське,
ВКБ Волноваської райдержадміністрації,
75-квартирного житлового
вул. Кошового, 3б
ЄДРПОУ 04011710
будинку № 2
Регіональне відділення по Житомирській області
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Терехове,
Цегельний завод
Відсутній
вул. Огурцова, 38
Житомирська обл., Олевський р-н, с. Стовпинка,
Лазня
Відсутній
вул. Шевченка, 26а
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Гадзинка,
Клуб
Відсутній
вул. Шевченка, 1
Назва об’єкта

Черкаська обласна
державна адміністрація
Фонд державного
майна України

Міністерство
регіонального розвитку, будівництва
ДП «Укркомунобслуговування»,
та житловоЄДРПОУ 16466350
комунального господарства України
Міністерство енерПАТ «Торговельно-підприємницький гетики та вугільної
промисловості
центр», ЄДРПОУ 05414775
України

м. Київ, вул. Федора Максименка (ЧерВідсутній
вонофлотська), 3

Продовження додатка 4

Міністерство аграрної політики та
продовольства України
Відсутній
РВ ФДМУ по Вінницькій області
Відсутній
Відсутній
Державне агентство лісових
ресурсів України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області
РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області
РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області

Дільнича лікарня на 25 ліжок
Квартальна котельня

40-квартирний житловий
будинок
Житловий будинок № 14
Житловий будинок № 15
Житловий будинок № 13
Житловий будинок № 12

72-квартирний житловий
будинок
Малоповерхова житлова забудова блок будинок БД-13/1-2
Малоповерхова житлова забудова блок будинок БД-14
Малоповерхова житлова забудова блок будинок БД-15
Гараж спілки ветеранів Афганістану
Склад тари

Адреса об’єкта

Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця,
вул. Садова, 33
Житомирська обл., Овруцький р-н,
с. Заріччя, вул. Поліська, 38
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Охотівка,
вул. Маяковського, 36
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Мала Глумча, вул. Шевченка, 52

ПАТ «Фірма «Житомирінвест»код», код
ЄДРПОУ 01272640
Відсутній

Відсутній

Дочірнє підприємство «Пересувна мехаЖитомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Степанівка,
нізована колона № 155 ВАТ «Житомирвул. Рад, 133/М
водбуд», ЄДРПОУ 1036804
ДП «Червоненський завод продовольчих
Житомирська обл., Андрушівський р-н, смт Червоне
товарів», ЄДРПОУ 00374663
Регіональне відділення по Закарпатській області
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ключарки,
Відсутній
вул. Підгородська, б/н
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт Кольчино,
Відсутній
вул. Фрідешівська, 1
Регіональне відділення по Запорізькій області
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
Відсутній
вул. Побєди, 88
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
Відсутній
вул. Побєди, 86
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
Відсутній
вул. Побєди, 90
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
Відсутній
вул. Побєди, 92
Запорізька область, Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
Відсутній
вул. Побєди, 94
Запорізька область, м. Оріхів, вул. Лесі Українки (стаВідсутній
ра назва: Рози Люксембург), 45б
ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК
Запорізька обл., м. Енергодар
«Енергоатом», ЄДРПОУ 19355964
ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК
Запорізька обл., м. Енергодар
«Енергоатом», ЄДРПОУ 19355964
ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК
Запорізька обл., м. Енергодар
«Енергоатом», ЄДРПОУ 19355964
ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК
Запорізька обл., м. Енергодар
«Енергоатом», ЄДРПОУ 19355964
ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК
Запорізька обл., м. Енергодар
«Енергоатом», ЄДРПОУ 19355964
Регіональне відділення по Івано-Франківській області

Котельня

Київська обл., м. Сквира

Будинок в саду

Київська обл., Іванківський р-н, с. Оране

48-квартирний житловий
будинок
108-квартирний житловий
будинок
Станція підготовки води
100-квартирний житловий
будинок
60-квартирний житловий
будинок

Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, на розі
вулиць Пушкіна і Устинова

Приватне підприємство «АГРО-Олімп
2006», ЄДРПОУ 34398002
ВАТ «Оранський крохмальний завод»,
ЄДРПОУ 00383414
ПАТ «Племінний завод «Бортничі»,
ЄДРПОУ 00849634

Київська обл., м. Буча, вул. Кірова

Відсутній

108-квартирний житловий
будинок
Головна насосна станція
Житловий будинок поз. № 1
(площею забудови 152,39)
Житловий будинок поз. № 2
(площею забудови 152,39)
Житловий будинок поз. № 3
(площею забудови 152,39)
Центральна заводська лабораторія
Очисні споруди

РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області
РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області
Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
РВ ФДМУ по Донецькій області
РВ ФДМУ по Донецькій області
РВ ФДМУ по Донецькій області
РВ ФДМУ по Донецькій області
Міністерство інфраструктури
України
РВ ФДМУ по Донецькій області
Національний банк України
Міністерство інфраструктури
України
РВ ФДМУ по Донецькій області
Міністерство промислової політики України *
Міністерство промислової політики України *
Міністерство промислової політики України *
РВ ФДМУ по Житомирській
області
РВ ФДМУ по Житомирській
області
Міністерство аграрної політики та
продовольства України
РВ ФДМУ по Житомирській
області
РВ ФДМУ по Житомирській
області

СТОВ «Бондарівське», ЄДРПОУ 03743486 Відсутній

Перепрофілювання лікувальноІвано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Тарасівка, Прикарпатський центр репродукції люоздоровчого центру під ендовул. Жураки, 73
дини, ЄДРПОУ 19400512
кринологічний санаторій
Регіональне відділення по Київській області
ВАТ «Кодрянський склозавод», ЄДРПОУ
Будинок культури
Київська обл., Макарівський р-н, смт Кодра
00480879
Дослідний завод
Київська обл., м. Бровари, Промвузол
Відсутній
52-квартирний житловий
Київська обл., Васильківський р-н, с. Плесецьке,
ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове»,
будинок
вул. Васильківська, 159
ЄДРПОУ 00857404
18-квартирний житловий будиВАТ «Кожанський цукровий завод»,
нок з прибудованим магазином Київська обл., Фастівський р-н, смт Кожанка
ЄДРПОУ 00372471
«Кулінарія»
Одноквартирний житловий
Київська обл., Сквирський р-н, с. Тхорівка, вул. 8
ВАТ «Тхорівський», ЄДРПОУ 3376929
будинок
Березня

База індустрії

Орган управління
РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області
РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області
РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області
РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області
РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області

Відсутній
РВ ФДМУ по Житомирській
області
Міністерство аграрної політики та
продовольства України
Відсутній
Відсутній

РВ ФДМУ по Запорізькій області
РВ ФДМУ по Запорізькій області
РВ ФДМУ по Запорізькій області
РВ ФДМУ по Запорізькій області
РВ ФДМУ по Запорізькій області
РВ ФДМУ по Запорізькій області
Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство охорони здоров’я
України

РВ ФДМУ по Київській області
РВ ФДМУ по Київській області
РВ ФДМУ по Київській області
РВ ФДМУ по Київській області
РВ ФДМУ по Київській області
РВ ФДМУ по Київській області
РВ ФДМУ по Київській області
РВ ФДМУ по Київській області
РВ ФДМУ по Київській області

Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 127
Відсутній
Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине,
Відсутній
вул. Польова, 5
Київська обл., Вишгородський р-н, смт Димер,
Відсутній
вул. Соборна (Леніна), 79а
Регіональне відділення по Кіровоградській області
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м. Мала Маловисківський спиртзавод, ЄДРПОУ
Виска
00374982
ТОВ «Спеціальне конструкторськоКіровоградська обл., м. Світловодськ,
технологічне бюро «Калькулятор»,
вул. Новогеоргіївська, 48
ЄДРПОУ 13752995
Регіональне відділення по Луганській області
Луганська обл., Кремінський р-н, с. Варварівка
Відсутній

РВ ФДМУ по Київській області

Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани

Відсутній

РВ ФДМУ по Луганській області

Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани

Відсутній

РВ ФДМУ по Луганській області

Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани

Відсутній

РВ ФДМУ по Луганській області

Регіональне відділення по Львівській області
Роздільське ДГХП «Сірка», ЄДРПОУ
Львівська обл., м. Н. Розділ, вул. Технологічна, 2б
05792891
Роздільське ДГХП «Сірка», ЄДРПОУ
Львівська обл., м. Н. Розділ, вул. Гірнича, 27е
05792891

Гуртожиток готельного типу на
Львівська обл., Жовківський р-н, смт Магерів,
110 місць з їдальнею на 75 повул. Мартовича, 31
садочних місць
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Гійче, вул. МоЛікарня
лодіжна, 1а
Цех по виробництву рідкого
Львівська обл, м. Н. Розділ, вул. Гірнича, 2
аміаку (будівля водопідготовки)

РВ ФДМУ по Київській області
РВ ФДМУ по Київській області
Міністерство аграрної політики та
продовольства України
РВ ФДМУ по Кіровоградській
області
РВ ФДМУ по Луганській області

Міністерство промислової політики України *
Міністерство промислової політики України *

Відсутній

РВ ФДМУ по Львівській області

Відсутній

РВ ФДМУ по Львівській області

Відсутній

РВ ФДМУ по Львівській області

2 квітня 2018 року



6

відомості
приватизації

Продовження додатка 4

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ

Цех по виробництву рідкого
аміаку (будівля складу каталізаторів і реагентів, насосна
Львівська обл., м. Н. Розділ, вул. Гірнича, 2
Відсутній
станція зворотного водопостачання, навіс)
Львівська обл., Дрогобицький р-н, смт Східниця,
Служба автомобільних доріг у Львівській
База відпочинку на 20 місць
вул. Зарічна, 1
області, ЄДРПОУ 25253009
Регіональне відділення по Миколаївській області
Будівля АТС
м. Миколаїв, вул. Новобузька, 130
Відсутній
Миколаївська обл, м. Южноукраїнськ, вул.300 річчя
ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК
Автомобільна стоянка № 2
Костянтинівки, 1а
«Енергоатом», ЄДРПОУ 20915546
Регіональне відділення по Одеській області
Комплекс будівель та споруд
у складі:
адміністративно-виробничий
Одеський обласний центр зайнятості,
корпус; спортивно-оздоровчий Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 26а
ЄДРПОУ 35358018
комплекс; підсобний корпус;
склад (класи ГО); насосна станція; резервуар
Регіональне відділення по Полтавській області
Одноповерховий 4-кімнатний
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Абазівка,
Полтавське тампонажне управління ВАТ
житловий будинок з підсобним
вул. Степна, 15
«Укрнафта», ЄДРПОУ 00143113
господарським приміщенням
Регіональне відділення по Рівненській області
Лазня загальною площею
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Велюнь,
Відсутній
266,4 м2
вул. Садова, 8а
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Ремчиці,
Реконструкція клубу під школу
Відсутній
вул. Поліська, 96а
Служба автомобільних доріг у РівненКомплекс дорожнього сервісу м. Рівне, вул. Київська, 108
ській області, ЄДРПОУ 25894919
Квартира № 1 в 4-квартирному
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, Служба автомобільних доріг у Рівненбудинку з господарськими
вул. Базальтівська, 3
ській області, ЄДРПОУ 25894919
приміщеннями
Квартира № 2 в 4-квартирному
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, Служба автомобільних доріг у Рівненбудинку з господарськими
вул. Базальтівська, 3
ській області, ЄДРПОУ 25894919
приміщеннями
Квартира № 3 в 4-квартирному
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, Служба автомобільних доріг у Рівненбудинку з господарськими
вул. Базальтівська, 3
ській області, ЄДРПОУ 25894919
приміщеннями
Квартира № 4 в 4-квартирному
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтова, Служба автомобільних доріг у Рівненбудинку з господарськими привул. Базальтівська, 3
ській області, ЄДРПОУ 25894919
міщеннями
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Оженин, вул. ЗаЖитловий будинок
Відсутній
водська, 28
Регіональне відділення по Сумській області
105-квартирний житловий буПрАТ «Шосткинський завод хімічних
динок з вбудованим поштовим Сумська обл., м. Шостка, вул. Свемовська, 6г
реактивів», ЄДРПОУ 05761264
відділенням зв’язку
Одноквартирний житловий
Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, вул. 30 років
Відсутній
будинок № 1
Перемоги, 21
24-квартирний житловий
ВАТ «Роменське АТП 15948», ЄДРПОУ
Сумська обл., м. Ромни, 3 пров. Червоної, 57б
будинок
03118558
Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка,
Житловий будинок
Відсутній
вул. Шкільна, 59
Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка,
Житловий будинок
Відсутній
вул. Шкільна, 60
Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка,
Житловий будинок
Відсутній
вул. Шкільна, 61
Виробничий корпус
Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10ж
Відсутній
Адміністративно-побутовий
Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10е
Відсутній
корпус
Заглиблений склад інвентарю і
Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10д
Відсутній
обладнання
Очисні споруди Височанського Сумська обл., Охтирський р-н, с. Веселий Гай,
Височанський завод продтоварів,
заводу продтоварів
вул. Вишнева, 1/4
ЄДРПОУ 375183
Металевий модуль
Сумська обл., м. Конотоп, вул. Ярківська, 2
Відсутній
50-квартирний житловий буди- Сумська обл., м. Кролевець, вул. ВоїнівВідсутній
нок (ІІ черга)
Інтернаціоналістів, 24
Шестиповерхова адміністраСхідне регіональне управління Держав
тивна будівля з двоповерховою м. Суми, вул. Березовий Гай, 9
ної прикордонної служби України,
прибудовою
ЄДРПОУ 14321937
Сумська обл., Роменський р-н, Малобубнівська сіль- ПрАТ «Нове життя» Чорнобильська
Житловий будинок
ська рада, с. Бацмани, вул. Миру, 27а
програма, ЄДРПОУ 13998980
Житловий будинок

Сумська обл., м. Буринь, пров. Вознесенський, 6,

Корпус по виробництву побутових газових плит
Житловий будинок
Одноквартирний житловий
будинок № 1
Одноквартирний житловий
будинок № 2
Одноквартирний житловий
будинок № 3
Одноквартирний житловий
будинок № 4
Станція технічного обслуговування на 400 пожежних
автомобілів

Сумська обл., Ямпільський р-н, смт Свеса, вул. Заводська, 1
Сумська обл., м. Лебедин, вул. Молодіжна, 22
Сумська обл., Буринський р-н, с. Дяківка,
вул. Урожайна, 1
Сумська обл., Буринський р-н, с. Дяківка,
вул. Урожайна, 2
Сумська обл., Буринський р-н, с. Дяківка,
вул. Урожайна, 3
Сумська обл., Буринський р-н, с. Дяківка,
вул. Урожайна, 4

90-квартирний житловий
будинок
Навчально-виробнича майстерня
Навчальний корпус з переходом і трансформаторна
підстанція
Одноквартирний житловий
будинок
Одноквартирний житловий
будинок
Одноквартирний житловий
будинок
Медсанчастина
Громадсько-побутовий корпус
Їдальня з теплицею
Житловий будинок
Газорозподільний пункт

Відсутній
Відсутній

Відсутній
ТДВ «Бурякорадгосп ім.
Б.Хмельницького», ЄДРПОУ 00386790
ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького», ЄДРПОУ 00386790
ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького», ЄДРПОУ 00386790
ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького», ЄДРПОУ 00386790
ПАТ «Сумське машинобудівне науковоСумська обл., м. Суми, вул. Ковпака, 2
виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе»,
ЄДРПОУ 05747991
Регіональне відділення по Тернопільській області
Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. СоУправління капітального будівництва
нячна, 26
Тернопільської ОДА, ЄДРПОУ 4014074
Державний навчальний заклад «Підгаєцький професійний аграрний ліцей»,
Тернопільська обл., м. Підгайці, вул. Шевченка
ЄДРПОУ 2547530
Державний навчальний заклад «Борщівський професійний ліцей», ЄДРПОУ
Тернопільська обл., м. Борщів, вул. С. Бандери
21156158
Регіональне відділення по Харківській області
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Балка,
Відсутній
вул. Молодіжна, 31
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Балка,
Відсутній
вул. Молодіжна, 33
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Балка,
вул. Молодіжна, 35
м. Харків, Київський р-н, вул. Рудика, 8
Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Капитолівка,
вул. Перемоги, 18
Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин,
вул. Автомобільна, 8є
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Качалівка,
вул. Червона, 1а
Харківська обл., м. Люботин, вул. Деповська, 127

Побутовий комплекс до житлом. Харків, вул. Сергіївська, 8а
вого будинку

Державне агентство автомобільних
доріг України
Відсутній
Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ

Орган управління

Цех № 45 Черкаського заводу
телеграфної апаратури

м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 1

Відсутній

РВ ФДМУ по Черкаській області

Будинок для вчителів № 47

Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Привітне,
вул. Центральна, 10

Відсутній

РВ ФДМУ по Черкаській області

176-квартирний житловий
будинок

Черкаська обл., м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 64а Відсутній

РВ ФДМУ по Черкаській області

Світи
Лазня

Лазня
Міністерство соціальної політики
України

Фельдшерсько-акушерський
пункт
Двоквартирний житловий
будинок
Школа

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство аграрної політики та
продовольства України
Міністерство аграрної політики та
продовольства України
Державне агентство автомобільних доріг України
Державне агентство автомобільних доріг України
Державне агентство автомобільних доріг України
Державне агентство автомобільних доріг України
Державне агентство автомобільних
доріг України
РВ ФДМУ по Рівненській області

РВ ФДМУ по Сумській області
РВ ФДМУ по Сумській області
РВ ФДМУ по Сумській області
РВ ФДМУ по Сумській області
РВ ФДМУ по Сумській області
РВ ФДМУ по Сумській області

Будівлі та споруди

Лазня-пральня (на 20 місць)
12-квартирний житловий
будинок
Школа

РВ ФДМУ по Сумській області

РВ ФДМУ по Сумській області
Державне агентство водних
ресурсів Укрaїни
Східне регіональне управління
Державної прикордонної служби
України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Державний комітет зв’язку та інформації України *
Міністерство промислової політики України *
РВ ФДМУ по Сумській області

Чернівецька обл., Заставнівський р-н, смт КострижівВідсутній
ка, пров. Буковинський, 2
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Слобода,
Відсутній
вул. О. Кобилянської, 6
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Строїнці,
Відсутній
вул. Кобилянська, 2а
Регіональне відділення по Чернігівській області
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка,
ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ», ЄДРПОУ
вул. Новозаводська, 10
00372612
Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. За- ДП «Новгород-Сіверське ПМК-212» ВАТ
лінійна, 21а
«Чернігів-водбуд», ЄДРПОУ 01037703
Чернігівська обл., Куликівський р-н, с. Авдіївка,
Відсутній
вул. Шкільна, 1

Прибудова до 108-квартирного
Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Ладан,
житлового будинку для роботи
вул. Заводська, 30
з дітьми
Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Ладан,
Магазин «Універсам»
вул. Миру, 19а
Цегельний завод
Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Східна, 94
Котельня зі встановленим об- Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Інструментальна,
ладнанням
14а
Цегельний завод
Чернігівська обл., смт Варва, вул. Зарічна, 80
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Тупичів,
Житловий будинок
вул. Зелена, 6а
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Тупичів,
Житловий будинок
вул. Зелена, 9а
Будівля культурно-спортивного Чернігівська обл., Куликівський р-н, с. Грабівка,
призначення
вул. Шкільна, 2а
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Слобідка,
Клуб
вул. Перемоги, 16
2-а черга теплиці
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 25
Одноквартирний житловий бу- Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вербичі,
динок з господарським блоком вул. Садова, 8
Одноквартирний житловий бу- Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вербичі,
динок з господарським блоком вул. Садова, 9
Одноквартирний житловий бу- Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вербичі,
динок з господарським блоком вул. Перемоги, 2
Одноквартирний житловий бу- Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вербичі,
динок з господарським блоком вул. Перемоги, 4а
Одноквартирний житловий бу- Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Павлівка,
динок з господарським блоком вул. Нова, 20
Школа

РВ ФДМУ по Сумській області
РВ ФДМУ по Сумській області

Черкаська обл., м. Кам’янка, вул. Героїв Майдану,
Відсутній
10а
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Думанці,
Відсутній
вул. Благовісна, 89а
Регіональне відділення по Чернівецькій області
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Гордівці,
Відсутній
вул. Мічуріна, 14
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Борівці,
Відсутній
вул. Головна, 77а

Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Плоске, вул. МіВідсутній
рошника, 5а

Школа

РВ ФДМУ по Сумській області

Кафе на 50 місць
Розширення виробничої бази
ДВП «Будремкомплект»
Житловий будинок
Оздоровчий комплекс «Прикарпаття»
Шахта № 10 «Нововолинська»

РВ ФДМУ по Черкаській області
РВ ФДМУ по Черкаській області

РВ ФДМУ по Чернівецькій області
РВ ФДМУ по Чернівецькій області
РВ ФДМУ по Чернівецькій області
РВ ФДМУ по Чернівецькій області
РВ ФДМУ по Чернівецькій області

Відсутній
Відсутній
Відсутній
Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній
ДП «Ковальовський спиртовий завод»,
ЄДРПОУ 00375349
ДП «Ковальовський спиртовий завод»,
ЄДРПОУ 00375349

Відсутній
Відсутній
Відсутній

Відсутній

Міністерство аграрної політики та
продовольства України

Відсутній

РВ ФДМУ по Чернігівській області

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Департамент інвестиційного розвитку та
капітального будівництва Чернігівської
Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 70
обласної державної адміністраці,
ЄДРПОУ 04014246
Регіональне відділення по м. Києву
м. Київ, вул. Сергія Лазо, 5б
Відсутній
ДВП «Будремкомплект», ЄДРПОУ
м. Київ, бульв. А. Вернадського, 36в
25285647
Апарат Фонду
Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
ВП «Управління справами» ДП НАЕК
с. Софіївська Борщагівка, вул. Шевченка, 282
«Енергоатом», ЄДРПОУ 26200529
Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. ГрушевНаціональний банк України, ЄДРПОУ
ського, 7
00032106
ДП «Дирекція по будівництву об’єктів»,
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Поромів
ЄДРПОУ 00179737

__________________
* Орган управління, який пропонував об’єкт на приватизацію.

Чернігівська обласна державна
адміністрація

РВ ФДМУ по м. Києву
РВ ФДМУ по м. Києву
Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України
Національний банк України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Додаток 5
до наказу ФДМУ
від 27.03.2018 № 447

РВ ФДМУ по Сумській області

ПЕРЕЛІК
об’єктів соціально-культурного призначення

РВ ФДМУ по Сумській області
РВ ФДМУ по Сумській області

Назва об’єкта, код ЄДРПОУ

РВ ФДМУ по Сумській області
Державне агентство України з
управління державними корпоративними правами та майном *
РВ ФДМУ по Тернопільській
області
Міністерство освіти і науки України
Міністерство освіти і науки України

Відсутній
Відсутній
Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

РВ ФДМУ по Харківській області

ПАТ «Весотра-Харків», ЄДРПОУ
05461326

РВ ФДМУ по Харківській області

Відсутній

РВ ФДМУ по Харківській області
РВ ФДМУ по Харківській області
Державне агентство України з
управління державними корпоративними правами та майном *

32-квартирний житловий буди- Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Пришиб,
Відсутній
РВ ФДМУ по Харківській області
нок з надбудовою
вул. 40 років Перемоги, 11
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Одноробівка,
Пилорама
Відсутній
Відсутній
вул. Тіткова, 40
Регіональне відділення в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК Енергоа- Міністерство енергетики та вугільДитячий центр відпочинку
Херсонська обл., с. Нижній Рогачик
том», ЄДРПОУ 19355964
ної промисловості України
РВ ФДМУ в Херсонській області,
ТДВ «Каховське хлібоприймальне підАвтономній Республіці Крим та м.
Склад силосного типу
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Заозерне
приємство», ЄДРПОУ 00956619
Севастополі
РВ ФДМУ в Херсонській області,
35-квартирний житловий
Автономній Республіці Крим та м.
Херсонська обл., м. Каховка, вул. П. Морозова, 1б
Відсутній
будинок
Севастополі
Регіональне відділення по Хмельницькій області
Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул.
ДП «Довжоцький спиртовий завод»,
Міністерство аграрної політики та
Прирельсова база
Харченка, 2а
ЄДРПОУ 37199618
продовольства України
Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул.
ДП «Довжоцький спиртовий завод»,
Міністерство аграрної політики та
Лікеро-горілчаний завод
Пархоменка, 74
ЄДРПОУ 37199618
продовольства України
Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с. До- ДП «Довжоцький спиртовий завод»,
Міністерство аграрної політики та
Магазин та аптека
вжок, вул. Унявко, 1
ЄДРПОУ 37199618
продовольства України
Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с. До- ДП «Довжоцький спиртовий завод»,
Міністерство аграрної політики та
Солодовня
вжок, вул. Унявко, 1
ЄДРПОУ 37199618
продовольства України
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. ЛісоДП «Хмельницьке лісомисливське
Державне агентство лісових
Контора з гаражем і котельнею
ві Гринівці
господарство», ЄДРПОУ 33285303
ресурсів України
32-квартирний житловий
Хмельницька обл., м. Старокостянтинів,
Відсутній
РВ ФДМУ по Хмельницькій області
будинок
вул. І. Франка, 43
Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н,
СГК «Рункошівський», ЄДРПОУ
Міністерство аграрної політики та
Школа-сад
с. Рункошів, вул. Шевченка, 77
21315883
продовольства України
Корпус № 1 разом із огорожею, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, Олешинська
автомобільними дорогами та
сільська рада, «Корпус № 1 разом із огорожею, авто- Відсутній
РВ ФДМУ по Хмельницькій області
благоустроєм
мобільними дорогами та благоустроєм»
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Назва об’єкта

Регіональне відділення по Черкаській області
РВ ФДМУ по Львівській області

Відсутній

ВАТ «Люботинський хлібозавод»,
ЄДРПОУ 00381976
ПАТ «Харківський електротехнічний
завод «Укрелектромаш», ЄДРПОУ
00213799

Продовження додатка 4

Орган управління

Їдальня з обладнанням площею 312,0 м2
Лазня з обладнанням площею 191,7 м2
Їдальня з обладнанням площею 355,12 м2

Назва балансоутримувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення по Вінницькій області
Вінницька обл., Жмеринка, вул. АсмоТОВ «Альба-Трікс», ЄДРПОУ 33553089
лова, 50
Адреса об’єкта

Вінницька обл., Томашпільський р-н,
смт Томашпіль, вул. Заводська, 10а
Вінницька обл., м. Могилів-Подільський,
вул. Дністровська, 60

ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», ЄДРПОУ
32721857
ПАТ «Могилів-Подільський консервний завод»,
ЄДРПОУ 00373965

Їдальня з обладнанням (частина приміщень
в будівлі торговельного комплексу літ. А
загальною площею 448,9 м2, у т. ч.: на 1-му
Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Пултів- Пултівецька сільська рада, ЄДРПОУ 00373965
поверсі з № 7-1 до № 7-16; № 8-2, 8-3
ці, вул. Революційна, 1а
04330332
площею 294,6 м2; підвальні приміщення з
№ 1-1 до № 1-3 площею 154,3 м2 та 12
одиниць обладнання)
Регіональне відділення по Дніпропетровській області
Філія ПАТ «Судноплавна компаіня «Укррічфлот»
Ідальня
м. Дніпро, острів Файнберга, 11
«Дніпропетровський річковий порт», ЄДРПОУ
24986218
Дніпропетровська обл., Новомосковський ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», ЄДРПОУ
Турбаза «Сосновий бор»
р-н, с. Орлівщина, пров. Лісний, 8
05393122
Дніпропетровська обл., Новомосковський ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», ЄДРПОУ
Дитяча дача «Сосенка»
р-н, с. Орлівщина, пров. Лісний, 8а
05393122
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н,
Санаторій-профілакторій
ПАТ «Південний ГЗК», ЄДРПОУ 191000
с. Кудашево
Шаховий клуб

Пансіонат «Блакитні озера»
База відпочинку «Вертикаль»
Клуб
Пансіонат «Мебельщик»

Публічне акціонерне товариство «Південний
50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий
гірничо-збагачувальний комбінат», ЄДРПОУ
Ріг, площа Гірницької Слави, 4
00191000
Регіональне відділення по Донецькій області
Донецька обл., м. Лиман, с. Щурове,
ВАТ «Точмаш», ЄДРПОУ 14300579
вул. Соборна, 20/1
Донецька обл., м. Лиман, с. Щурове,
вул. Соборна, 102

ВАТ «Трест Донецькшахтопроходка», ЄДРПОУ
00180841

Донецька обл., м. Торецьк,
смт Курдюмівка, вул. Керамічна, 2б
Донецька обл., Мангушський р-н,
смт Ялта, вул. Нахімова, 45а

ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів», ЄДРПОУ 00293545
ТОВ «АРП», ЄДРПОУ 32397798

Підприємство «Владислава» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»,
ЄДРПОУ 31083925
Регіональне відділення по Житомирській області
Житомирська обл., Лугинський р-н,
Лазня
ПСП «Красноставське», ЄДРПОУ 5477244
с. Красностав, вул. Центральна, 31а
Житомирська обл., Олевський р-н, с. РаЇдальня
СТОВ «Радовель», ЄДРПОУ 05418780
довель, вул. Миколи Хоречка, 21
Житомирська обл., Лугинський р-н,
Їдальня
ПСП «Красноставське», ЄДРПОУ 5477244
с. Красностав, вул. Центральна, 47а
Регіональне відділення по Івано-Франківській області
Підприємство «ІНІН» громадської організації
Єдиний майновий комплекс колишнього
«Союз осіб з інвалідністю України», ЄДРПОУ
м. Івано-Франківськ, вул. Височана, 18
державного підприємства «ІНІН»
32604934
Регіональне відділення по Львівській області
Львівська обл, Сколівський р-н, с. ГреПАТ «Автотранспортне підприємство «ЗахідводБаза відпочинку «Гребенів»
бенів
буд», ЄДРПОУ 1034998
Регіональне відділення по Миколаївській області
Майновий комплекс колишнього піонерМиколаївська обл, Миколаївський р-н,
ПАТ «Радсад», ЄДРПОУ 00413989
ського табору
с. Радсад, вул. Миру, 1а
Регіональне відділення по Одеській області
Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня,
Побутовий комплекс
ПАТ «Одеснафтопродукт», ЄДРПОУ 03482749
282а
Одеська обл., м. Білгород-Дністровський,
Медпункт
ПАТ «Завод «Тіра», ЄДРПОУ 01430950
вул. Кишинівська, 32
Єдиний майновий комплекс дитячого оздо- Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Івана
ровчого табору «Голубок»
Мазепи, 29

№ 27 (1151)

Орган управління
РВ ФДМУ по Вінницькій
області
РВ ФДМУ по Вінницькій
області
РВ ФДМУ по Вінницькій
області

РВ ФДМУ по Вінницькій
області

РВ ФДМУ по Дніпро
петровській області
РВ ФДМУ по Дніпро
петровській області
РВ ФДМУ по Дніпро
петровській області
РВ ФДМУ по Дніпро
петровській області
РВ ФДМУ по Дніпро
петровській області
РВ ФДМУ по Донецькій
області
Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України
РВ ФДМУ по Донецькій
області
РВ ФДМУ по Донецькій
області
РВ ФДМУ по Донецькій
області
РВ ФДМУ по Житомирській області
РВ ФДМУ по Житомирській області
РВ ФДМУ по Житомирській області
Міністерство соціальної
політики України
РВ ФДМУ по Львівській
області
РВ ФДМУ по Миколаївській області
РВ ФДМУ по Одеській
області
РВ ФДМУ по Одеській
області

7

відомості
приватизації

Продовження додатка 5

Назва об’єкта, код ЄДРПОУ
Їдальня
База відпочинку «Дорожник»
Спортивна база відпочинку «Портовик»

Адреса об’єкта
Одеська обл., м. Ізмаїл, Аеродромне
шосе, 2б
Одеська обл., Татарбунарський р-н,
с. Приморське, курорт «Расєйка», вул. Радостная, 59
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Озерне, вул. Польова, 19

Назва балансоутримувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
ПАТ Ізмаїльський завод таропакувальних виробів
«Дунай-Пак», ЄДРПОУ 383716

Продовження додатка 5

Орган управління

Назва об’єкта, код ЄДРПОУ

РВ ФДМУ по Одеській
області

Їдальня

ПАТ «Південьзахідшляхбуд», ЄДРПОУ 03449841

РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Лазне-пральний комбінат

Ізмаїльська філія ДП «Адміністрація морських
портів України», ЄДРПОУ 38728402

Міністерство інфраструктури України

Єдиний майновий комплекс бази
відпочинку «Росінка»

Регіональне відділення по Полтавській області
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Новомосковське, вул. Весняна, 13/2
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Степове, пров. Парковий, 13
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Степове, вул. Шкільна, 4

Їдальня-магазин
Лазня
Їдальня

ТОВ «Новомосковськ Агро», ЄДРПОУ 33014041
ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт»,
ЄДРПОУ 31059651
ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт»,
ЄДРПОУ 31059651

РВ ФДМУ по
Полтавській області
РВ ФДМУ по
Полтавській області
РВ ФДМУ по Полтавській області

Регіональне відділення по Сумській області
Дитячий оздоровчий табір

База відпочинку (58 об’єктів)

Сумська обл., Шосткинський р-н, с/р
Собицька, «Малий бір» урочище, квартал
№ 2 (б/н)
Сумська обл., Шосткинський р-н, с/р
Собицька, «Малий бір» урочище, квартал
№ 2 (б/н)

ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів»,
ЄДРПОУ 05761264

РВ ФДМУ по Сумській
області

ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів»,
ЄДРПОУ 05761264

РВ ФДМУ по Сумській
області

Регіональне відділення по Харківській області
Їдальня
Їдальня з майном

Харківська обл., Краснокутський р-н, с-ще
Відсутній
Ковалівське, вул. Скотар Віри, 10а
Харківська обл., Харківський р-н, с. ТерВідсутній
нова, вул. Світла, 2в

РВ ФДМУ по Харківській області
РВ ФДМУ по Харківській області

Харківська обл., Вовчанський р-н,
с. Революційне, вул. Росяна, 1

Кіровоградська область
Підвал (літ. Ж′) фруктосховища (літ. Ж) площею 216,2 м2 за адресою: 27100,
Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Соборна (Леніна), 131, що перебуває на балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «Новоукраїнське» (код
за ЄДРПОУ 00414664). Приватизовано юридичною особою за 92 928,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 15 488,00 грн.

Хмельницька область
Частина нежитлових приміщень загальною площею 59,3 м2, що становить 3/100
частини від загальної площі всього майнового комплексу, а саме: кімнати диспетчер-

Недіючий літній кінотеатр «Текстильник»

Херсонська обл., м. Херсон, с-ще Текстильне, вул. 1 Текстильна, 1а

Лазня з обладнанням

Черкаська обл., м. Тальне,
вул. Кар’єрна, 1

Їдальня на 330 місць

Чернівецька обл., м.Чернівці, вул. Прутська, 16б

Сауна

м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34,
літера В

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – окреме індивідуально визначене майно – УАТС (АТСК 50-200), інв. № 3, 1980 р. в., що не
увійшло до статутного капіталу ВАТ «Вінницьке АТП-10555» та перебуває на балансі
ТОВ «Вінницьке АТП-10555». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21011, м. Вінниця,
вул. Ватутіна, 10б. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ
приватизації державного майна (0432) 67-26-08. Телефакс замовника конкурсу (0432)
56-24-65 Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 шт. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів, станом на 28.02.2018: залишкова – 0,0 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
обладнання. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 1,8 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
пунктах 5-10 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ,
ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 15 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення до 17.00 16.04.2018 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяль
ності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 20.04.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок
67-26-08.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення площею 2,0 м2
на першому поверсі навчального корпусу № 1 за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (Кіровоград), просп. Університетський, 8, що перебуває на балансі
Центральноукраїнського національного технічного університету. Найменування балансоутримувача: Центральноукраїнський національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),
просп. Університетський, 8. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника
конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2018, тис. грн – 0,01241. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.03.2018. Площа земельної ділянки: 3,63 м2. Місце розташування
земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), просп. Університетський, 8. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Сагун Андрій Олексійович (тел. (066)
824-75-90). Подібними об’єктами є частини приміщень для розміщення банкоматів,
автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина залізничної під’їзної колії (вітка № 1), прилеглої до 29 колії станції «Кіровоград» довжиною 720,67 пог. м, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Добровольського, 1, що перебуває на балансі Льотної академії Національного авіаційного університету. Найменування
балансоутримувача: Льотна академія Національного авіаційного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Добровольського, 1. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу
(0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2018, тис. грн. – 535,769. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2018. Площа земельної ділянки: 4 141,15 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Добровольського, 1. Замовник робіт

№ 27 (1151)

ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»,
ЄДРПОУ 00306710

РВ ФДМУ по Херсонській області, Автономній Республиці Крим та
м. Севастополі

Регіональне відділення по Черкаській області
ЗАТ «Тальнівський щебзавод», ЄДРПОУ 01375038

РВ ФДМУ по Черкаській
області

Регіональне відділення по Чернівецькій області
ТОВ «Машзавод», ЄДРПОУ 00217685

РВ ФДМУ по Чернівецькій області

Регіональне відділення по м. Києву
Філія «Холодокомбінат № 4» ПП «Рось»,
ЄДРПОУ 33370274

РВ ФДМУ по м. Києву

Апарат Фонду
Єдиний майновий комплекс державного
спеціалізованого підприємства «Укртелефільм», ЄДРПОУ 35524710

м. Київ, вул. Кирилівська, 160

ської, позначена в плані літерою «А2»: 1 – коридор площею 3,5 м2; 9 – диспетчерська
площею 9,2 м2; 10 – коридор площею 4,5 м2; 11 – фойє площею 32,3 м2; 12 – кабінет
площею 9,8 м2, за адресою: Хмельницька обл., смт Теофіполь, вул. Заводська, 1,
що обліковуються на балансі Теофіпольського територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг). Приватизовано фізичною особою за
113 109,48 грн, у т. ч. ПДВ – 18 851,58 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Київська область
Нежитлова будівля (конюшня) площею 1 232,0 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул. Липнева, 1а, що під час приватизації не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Племінний завод «Олександрівка» (код за ЄДРПОУ 05407976;

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВінницЬКА ОБЛАСТЬ

Орган управління

РВ ФДМУ по ХарківВідсутній
ській області
РВ ФДМУ по ХарківТДВ «Агрофірма «Глобівська», ЄДРПОУ 00412406
ській області
Міністерство економічТОВ фірма «Інстрок ЛТД», ЄДРПОУ 14082591
ного розвитку і торгівлі
України

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

підсумки Продажу об’єктів групи А
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ

Назва балансоутримувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта
Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Ювілейна, 72
Харківська обл., Краснокутський р-н,
с. Городнє, вул. Центральна, 5

з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки,
2). Платник робіт з оцінки: ПП «Апекс-Буд-Торг-2010» (тел. (099) 044-41-49). Подібними
об’єктами є споруди з подібним функціональним призначенням.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650, застосовується ФДМУ, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки
менша встановленої в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про
публічні закупівлі».
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені
у пунктах 5 – 10 розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та
додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної 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 встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників
середніх значень цін надання послуг з незалежної оцінки майна у ІV кварталі 2017 року»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт повідомляємо, що очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією
під час обрання переможця для оцінки гідротехнічної споруди, – 7,1 тис. грн.
Подібними об’єктами є гідротехнічні споруди.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 або безпосередньо
у кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький,
вул. Глинки, 2 до 16.04.2018 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться 20 квітня 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоград
ській області за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: об’єкт державної власності – адміністративна будівля,
1А загальною площею 122,8 м2, сарай-гараж, Б загальною площею 45,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Незалежності, 141, смт Машівка, Полтавська обл.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості для цілей приватизації. Запланована дата оцінки:
31.03.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник виконаних робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Додаткові ознаки
подібності об’єкта оцінки: нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів функціонального призначення).
 2. Назва об’єкта: об’єкт державної власності – група інвентарних об’єктів
у складі: нежитлова будівля площею 383,2 м2, нежитлова будівля площею 113,0 м2,
склади з овочесховищем площею 104,7 м2, огорожа, хвіртка, ворота, разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження об’єкта: вул. Бірюзова Маршала, 39, м. Полтава.
Балансоутримувач: ДП «Виробниче об’єднання «Знамя». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості для цілей приватизації. Запланована дата оцінки: 31.03.2018.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): 1. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього 0,2212 га. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 39. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Правовий
режим земельної(их) ділянки(ок): державна власність. Нормативна грошова оцінка
земельної(их) ділянки(ок): 615 820,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю (зазначається «так» або «ні»): ні. Замовник та платник виконаних
робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки
(земельної ділянки): земельна ділянка на праві власності як окремий об’єкт оцінки у
складі об’єкта оцінки. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки (земельної ділянки):
цільове призначення (категорія; вид використання земельної ділянки в межах певної
категорії земель). Основні ознаки подібності об’єкта оцінки (земельні поліпшення):
окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням та споруди, зокрема, функціонального призначення. Додаткові ознаки подібності об’єкта
оцінки (земельні поліпшення): нерухомість комплексного використання (об’єкти, які
поєднують два та більше видів функціонального призначення).
 3. Назва об’єкта: частина холу навчально-лабораторного корпусу площею
21,8 м2 та частина холу адміністративного корпусу площею 3,0 м2, загальною
площею 24,8 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 23, м. Полтава. Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ КБ «ПриватБанк». Основні ознаки
подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності
об’єкта оцінки: приміщення для розміщення офісів та банкоматів.
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 23, м. Полтава. Балансоутримувач: ВДНЗУ

–

Державний комітет
телебачення і радіомовлення України

Управління продажу об’єктів
малої приватизації, т. 200-42-34
припинено). Приватизовано фізичною особою – підприємцем, яка єдина подала заяву на
участь в аукціоні в електронній формі, за 1 855 200,00 грн, у т. ч. ПДВ – 309 200,00 грн.

Черкаська область
Нежитлові будівлі у складі: адміністративна будівля (А, під. А); гараж, Б; вбиральня,
Г; огорожа, 1; підпірна стіна, 2; огорожа, 3; ґанки І, ІІ за адресою: 20351, Черкаська
обл., Уманський р-н, с. Бабанка, вул. Соборна, 30, що перебувають на балансі Черкаської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 00022668). Приватизовано
юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі,
за 187 800,00 грн, у т. ч. ПДВ – 31 300,00 грн.
Будівля колишньої грибниці (літ. W) колишнього ЗАТ «Черкаський завод «Строммашина» загальною площею 412,3 м2 за адресою: 18018, м. Черкаси, вул. 14 Грудня,
8. Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні
в електронній формі, за 179 880,00 грн, у т. ч. ПДВ – 29 980,00 грн.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
«Українська медична стоматологічна академія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2018.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні
для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Снісаренко С. М. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки:
приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: об’єкти
за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 6,4 м2. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Сапіго, 1, м. Полтава. Балансоутримувач: Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості
«Полтавадіпром’ясомолпром». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних
робіт: ТОВ «Телесвіт». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення для розміщення
передавальних пристроїв.
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення загальною площею
48,75 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Пушкіна, 103, м. Полтава. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата
оцінки: 31.03.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Баркат Трейд». Основні ознаки подібності
об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта
оцінки: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 3,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Пушкіна, 103, м. Полтава. Балансоутримувач: Головне
управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2018.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні
для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Державне підприємство «Дослідне господарство «Степне» Інститут свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних
наук України». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення адміністративного,
торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів
громадського харчування.
 8. Назва об’єкта: нежитлове приміщення в будівлі гуртожитку № 4 площею
98,35 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Маяковського, 7, м. Кременчук, Полтавська
обл. Балансоутримувач: Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору
оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПП «Аллюр». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 9. Назва об’єкта: частина приміщення бані площею 83,4 м2 та частина приміщення диспетчерської профілакторію виробничої бази експедиції площею
30,1 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Геологічна, 7 та вул. Геологічна, 10, с. Розсошенці, Полтавський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: Східно-українська
геофізична розвідувальна експедиція. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з
метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2018. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Полтавського району. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення,
частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення
закладів громадського харчування.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ
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 напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників
конкурсу, передбаченим 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 Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати
загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370, РВ інформує про середні значення
ціни послуг з оцінки майна: 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), – 2 400,00 грн; окремо розташована будівля – 5,9 тис. грн; об’єкт аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею
до 10 000 м2 (1 га) – 9,2 тис. грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до
13.04.2018 включно.
Відповідно до Положення конкурси відбудуться 19.04.2018 о 10.00 у РВ
ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна),
1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх,
кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення морфологічного корпусу на 1-му поверсі площею 10,63 м2. Місцезнаходження об’ єкта: вул. Шевченка, 23,
м. Полтава. Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Джерело освіти». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 151,36 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Козака, 1, м. Полтава. Балансоутримувач: ПФ ДП «НДІпроектреконструкція». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору
оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Каришин Ю. О.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові
ознаки подібності об’єкта оцінки: об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення
закладів громадського харчування.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення третього поверху
учбового корпусу № 3 аудиторії № 330 площею 113,5 м2 та майданчик для
початкового навчання водінню транспортними засобами площею 1 596,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава. Балансоутримувач:
Полтавська державна аграрна академія. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2018. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ТОВ «Автошкола «Академія». Основні ознаки подібності об’єкта
оцінки: приміщення, частини будівель та споруди, зокрема, аналогічного функціо
нального призначення. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: нерухомість
комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів функціонального призначення).
 4. Назва об’єкта: нежитлова частина приміщень першого поверху гуртожитку чотириповерхового площею 158,2 м 2. Місцезнаходження об’єкта:
вул. Першотравнева, 38, м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач: Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2018.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні
для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ТОВ «Інфініті Плюс». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення
адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та
приміщення закладів громадського харчування.
 5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 8,3 м2. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Республіканська, 87, м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач:
Регіональний центр професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.03.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Возний С. В. Основні ознаки подібності
об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта
оцінки: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 6. Назва об’єкта: окремо визначені багаторічні насадження та замощення
земельної ділянки, розташовані під літнім майданчиком закладу громадського харчування площею 453,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Українська, 60,
м. Миргород, Полтавська обл. Балансоутримувач: Медичний реабілітаційний центр
МВС України «Миргород». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2018. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
ФОП Чорнобай Н. П. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, зокрема,
аналогічного функціонального призначення. Додаткові ознаки подібності об’єкта
оцінки: інші види функціонального використання, пов’язані із розміщенням закладу
громадського харчування.
 7. Назва об’єкта: нежитлові приміщення на першому поверсі двоповерхової
будівлі площею 109,1 м2. Місцезнаходження об’єкта: пл. Перемоги, 4, смт Чутове,
Полтавська обл. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Чутівському районі Полтавської області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2018.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні
для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ПАТ КБ «Приватбанк». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення
адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та
приміщення закладів громадського харчування.
 8. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 45,6 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна, 35, м. Чорнухи, Полтавська обл. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Чорнухинському
районі Полтавської області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2018. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
ПАТ КБ «Приватбанк». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення адміністративного,
торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів
громадського харчування.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної документи, які мають відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ 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 напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають 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 Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного
ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370, регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: 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), – 2 400,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами Регіонального відділення ФДМУ по
Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014 (кімн. 415) до 20.04.2018 включно.
Відповідно до Положення конкурси відбудуться 26.04.2018 о 10.00 у РВ
ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна),
1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23,
м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єкта

 1. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – будинок банку загальною площею
388,7 м2 (літ. А), убиральня загальною площею 2,6 м2 (літ. У), що перебуває на
балансі Гусятинської районної державної адміністрації Тернопільської області (код за
ЄДРПОУ 04058321). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 48201, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Копичинці, вул. Чортківська (вул. Галана), 10. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Первісна вартість об’єкта оцінки станом на 31.12.2017: 57 252,00 грн;
залишкова: 0,00 грн. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0800 га. Місце розташування
земельної ділянки: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Копичинці, вул. Чортківська
(вул. Галана), 10. Цільове призначення земельної ділянки: землі житлової та громадської
забудови (землі не надані у власність або постійне користування). Правовий режим
земельної ділянки: власність Копичинецької міської ради. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650) (далі –
Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
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До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної 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 встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом
з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в
органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою
саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта, – 5 900,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із
законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки не повинен перевищувати 15 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – окремі будівлі,
зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість та нерухомість для закладів
громадського харчування.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14
днів після дати опублікування цієї інформації. Телефони для довідок: (0352)
25-04-87, 52-66-84.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна

 Об’єкт: вбудовані приміщення загальною площею 161,4 м2 на першому
поверсі будівлі їдальні, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний
аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 73б. Замовник: РВ
ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Вербицька Наталія
Костянтинівна. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата
оцінки: 30.04.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: для
розміщення торговельних об’єктів.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції, становить для нерухомого майна (нежитлових приміщень, майданчиків тощо) – не більше ніж 2,4 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента
(додаток 5 до Положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент, та строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів (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 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»), які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити 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 оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів
після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені з метою надання послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки: збитки, завдані державі в результаті демонтажу
тунельної печі № 2 та нестачею нематеріального активу – «Товарний знак для
товарів та послуг (зображення голуба в рамці)», що обліковуються на балансі ПАТ
«Славутський комбінат «Будфарфор» під час перебування в оренді. Балансоутримувач – ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор». Місцезнаходження об’єкта: вул.
Козацька, 122, м. Славута, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення розміру збитків, завданих державі. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.01.2018.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з
оцінки – ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор». Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки відповідно до додатку 2 до Положення є збитки (реальні збитки) (за подібністю об’єкта, пошкодження, нестача, псування якого призвело до завдання збитків та
подібністю причин завдання збитків).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 42,9 тис. грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктiв у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них»; за напрямом 2 «Оцінка ЦМК, паїв, цінних
паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у т. ч. оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізацією в межах цього напряму 2.2 «Оцінка прав на
об’єкти інтелектуальної власності».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію,
оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, а також строку виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, вул. Соборна,
75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня),
79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29013.

Над номером працювали:
О. В. Царуліца (видавнича підготовка)
Л. П. Пюра (дополіграфічна підготовка)

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень площею 27,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління агропромислового
розвитку Жашківської районної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Захисників України, 17, м. Жашків, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
Виконавчий комітет Жашківської міської ради. Дата оцінки: 31.03.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення 1-го поверху (кімн. № 15 площею 14,7 м2), підвал (№ 9 площею 14,40 м2) будівлі загальною площею 29,1 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Північний офіс Держаудитслужби.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, б. 157, м. Черкаси. Платник робіт
з оцінки: ПП «ВВН». Дата оцінки: 31.03.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: невиробниче приміщення (гараж) площею 18,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Північний офіс Держаудитслужби.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, б. 157, м. Черкаси. Платник робіт
з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України». Дата оцінки: 31.03.2018.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Соснівський РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Пастерівська, 104, м. Черкаси. Платник робіт
з оцінки: ФОП Трофімова С. В. Дата оцінки: 31.03.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху чотириповерхової адміністративної будівлі площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ПАТ «Приватбанк». Дата оцінки: 31.03.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у межах
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників
конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який
подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій 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 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); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4); 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).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370 «Щодо показників
середніх значень цін надання послуг з незалежної оцінки майна у ІV кварталі 2017 року»
та згідно з пунктом 3 розділу VI Положення 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) – 2 400 грн;
окремо розташована будівля – 5 900 грн; комплекс будівель та споруд – 10 400 грн;
об’єкт незавершеного будівництва – 8 500 грн; цілісний майновий комплекс – 38 000
грн; необоротні активи – 29 200 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись
ознаки подібності, наведені в додатку 2 Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 10 квітня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 16 квітня 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для надання послуг з оцінки майна

 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – школа.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 60323,
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Слобода, вул. О. Кобилянської, 6. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 (два). Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,8963 га. Місце розташування земельної ділянки
(ділянок): Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Слобода, вул. О. Кобилянської, 6.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): 03.07 – для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю
(так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47).
Замовником та платником робіт для надання послуг з оцінки майна виступатиме
РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 7300,00 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти,
які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації
оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подавати конкурсну документацію,
оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (дода
ток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (відповідно до Розділу 1 Положення) разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому
запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат,
пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно (земельні поліпшення) –
об’єкти незавершеного будівництва.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо
до каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації цієї інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.
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