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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
№

18.05.2018

670

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 27 березня 2018 року № 447
«Про затвердження переліків об`єктів
малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»

Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», «Про
приватизацію державного і комунального майна»
НАКАЗУЮ:
1. Внести до додатка 1 «Перелік державних пакетів акці й (часток)
господарських товариств та інших господарських організацій і підприємств,
заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності», затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2018 року № 447, такі
зміни:
1) доповнити розділ «Апарат Фонду» такою позицією:
16464888

АТ «Укрпапірпром»

м. Київ,
вул. Є. Сверстюка, 19

12405054,25

99,9533

Апарат
Фонду

2) у розділі «Регіональне відділення по Тернопільській області » позицію:
22607719

ПАТ "Тернопільський
радіозавод "Оріон"

м. Тернопіль,
вул.15 Квітня, 6

25888000,00

96,1862

Регіональне
відділення
по
Тернопільсь
кій області

96,1290

Регіональне
відділення
по
Тернопільсь
кій області

викласти у такій редакції:
22607719

АТ "Тернопільський
радіозавод "Оріон"

м. Тернопіль,
вул.15 Квітня, 6

25888000,00

3) у розділі «Регіональне відділення в Херсонській області, Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі» позиції:

30704866

ПАТ «Виробництво
«Технік»

Херсонська обл.,
м. Олешки,
3 214 900,00
вул. Промислова, буд. 1

Регіональне
відділення в
Херсонській
області,
28,0258
Автономній
Республіці
Крим та м.
Севастополі
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14312499

ПАТ «Машинобудівний
завод «Аметист»

Херсонська обл.,
м. Олешки,
7 957 700,00
вул. Промислова, буд. 1

Регіональне
відділення в
Херсонській
області,
49,5687
Автономній
Республіці
Крим та м.
Севастополі

викласти в такій редакції:
Херсонська обл.,
м. Олешки,
3 214 900,00
вул. Промислова, буд. 1

30704866

ПрАТ «Виробництво
«Технік»

14312499

Херсонська обл.,
ПрАТ «Машинобудівний
м. Олешки,
7 957 700,00
завод «Аметист»
вул. Промислова, буд. 1

Регіональне
відділення в
Херсонській
області,
28,0258
Автономній
Республіці
Крим та м.
Севастополі
Регіональне
відділення в
Херсонській
області,
49,5687
Автономній
Республіці
Крим та м.
Севастополі

2. Внести до додатка 2 «Перелік єдиних майнових комплексів державних
підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду»,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2018 року
№ 447, такі зміни:
1) доповнити розділ «Апарат Фонду» такими позиціями:
05516406

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Львівський науково-дослідний і
проектний інститут
«ЛьвівбудмНДІпроект»

м. Львів,
вул. Тернопільська, 10

35829997

Державне підприємство «Науководослідна виробничо-технічна агенція
«Стратегія регіонального розвитку»

м. Київ,
вул. Велика
Житомирська, 9

14257599

Єдиний майновий комплекс
Державного підприємства
«Особливе конструкторське бюро
«Рута»
Єдиний майновий комплекс
колишнього державного
торговельного підприємства
«ГУДОК»

м. Чернівці, вул. Руська,
248л
м. Київ,
вул.Аеродромна, 14

Міністерство
регіонального
розвитку,
будівництва та
житловокомунального
господарства
Міністерство
регіонального
розвитку,
будівництва та
житловокомунального
господарства
Регіональне
відділення по
Чернівецькій області
Регіональне
відділення по м.
Києву

2) доповнити розділ «Регіональне відділення по Вінницькій області»
такою позицією:
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00692239

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Тульчинське виробниче
підприємство по племінній справі в
тваринництві»

Вінницька обл.,
Тульчинський р-н,
с. Неснерварка,
вул. Леонтовича, 62

Міністерство
аграрної політики та
продовольства
України

3) доповнити розділ «Регіональне відділення по Волинській області»
такими позиціями:
00692386

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Волинське обласне
сільськогосподарське виробниче
підприємство по племінній справі у
тваринництві»

Волинська обл.,
Луцький р-н,
смт Рокині,
вул. Столбова, 2

Міністерство аграрної
політики та
продовольства
України

05281529

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Волинська станція луківництва»

Волинська обл.,
м. Ковель,
вул. Ватутіна, 69

Міністерство аграрної
політики та
продовольства
України

4) доповнити розділ «Регіональне відділення по Дніпропетровській
області» такими позиціями:
00693233

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

Дніпропетровська обл.,
Апостолівський р-н,
м. Апостолове,
вул. Каманіна, 1

Міністерство аграрної
політики та
продовольства
України

00693227

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Софіївське підприємство по
племінній справі в тваринництві»
Державне підприємство
«Проектний інститут
«Дніпродзержинськцивільпроект»

Дніпропетровська обл.,
Софіївський р-н,
с. Вакулове, вул. 40
років Перемоги, 2
Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське,
вул. Запорізька, 20а

Міністерство аграрної
політики та
продовольства
України
Міністерство
регіонального
розвитку, будівництва
та житловокомунального
господарства

04605711

5) у розділі «Регіональне відділення по Донецькій області»:
позицію:
Єдиний майновий комплекс
«Комплекс з агентування суден»,
що орендується ТОВ МА
«ТРАНСФЛОТ»

Донецька обл.,
м. Маріуполь,
пр. Луніна, 42

Міністерство
інфраструктури
України

Донецька обл.,
м. Маріуполь,
пр. Луніна, 42

Міністерство
інфраструктури
України

Донецька обл.,
м. Мирноград,
мікрорайон
Молодіжний, 58

Регіональне
відділення по
Донецькій області

викласти в такій редакції:
Єдиний майновий комплекс
«Комплекс з агентування суден»

доповнити такою позицією:
20314278

Єдиний майновий комплекс
державного комерційного
торгового підприємства «Комбінат
шкільного харчування»
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6) доповнити розділ «Регіо нальне відділення по Закарпатській області»
такою позицією:
14313174

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Дослідне конструкторське бюро
машинобудування»

м. Ужгород,
вул. Сергія Мартина, 4

Закарпатська обласна
державна
адміністрація

7) доповнити розділ «Регіональне відділення по Запорізькій області»
такою позицією:
32343302

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Державний інститут по
проектуванню промислових
підприємств»

м. Запоріжжя,
вул. Патріотична, 74 а

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

8) доповнити розділ «Регіональне відділення по Київській області» такою
позицією:
14277337

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Українська виробничо-наукова
лабораторія імуногенетики»

Київська обл.,
м. Бровари,
вул. Кутузова, 77

Міністерство аграрної
політики та
продовольства
України

9) доповнити розділ «Регіональне відділення по Львівській області» такою
позицією:
31803446

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Ліктрави»

Львівська обл.,
Мостиський р-н,
м. Мостиська,
вул. Я. Мудрого, 121

Міністерство аграрної
політики та
продовольства України

10) доповнити розділом такого змісту:
Регіональне відділення по Миколаївській області
00854995

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Племрепродуктор «Степове»

Миколаївська обл.,
Миколаївський р-н,
с. Степове

Міністерство аграрної
політики та
продовольства
України

11) доповнити розділ «Регіональне відділення по Одеській області» такою
позицією:
24971375

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства «ТВК»

Одеська обл.,
Овідіопольський р-н,
смт Авангард,
вул. Базова, 21

Державна служба
України з питань
регуляторної
політики та розвитку
підприємництва

12) доповнити розділом такого змісту:
Регіональне відділення по Полтавській області
21049938

02497967

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Державний інститут по
проектуванню підприємств м'ясної
та молочної промисловості
«Полтавадіпром'ясомолпром»
Державне підприємство

м. Полтава,
вул. Сапіго, 1

Міністерство аграрної
політики та
продовольства України

м. Полтава,

Міністерство

5
«Державний проектний інститут
містобудування «Міськбудпроект»
(м. Полтава)

вул. Гоголя, 25

регіонального
розвитку, будівництва
та житловокомунального
господарства

13) доповнити розділом такого змісту:
Регіональне відділення по Сумській області
00729646

Єдиний майновий комплекс
Державного насінницького
сільськогосподарського
підприємства «Вирівське»

Сумська обл.,
Конотопський р-н,
с. Вирівка,
вул. Шевченка, 2

Міністерство аграрної
політики та
продовольства
України

14) доповнити розділом такого змісту:
Регіональне відділення по Тернопільській області
14311712

Державне підприємство
«Український світлотехнічний
інститут»

м. Тернопіль,
вул. Бродівська, 44 а

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

15) доповнити розділ «Регіональне відділення по Харківській області»
такою позицією:
05453692

Єдиний майновий комплекс
колишнього Харківського
державного
сільськогосподарського іподрому

м. Харків, майдан 1-го
Травня, 2

Міністерство аграрної
політики та
продовольства
України

16) доповнити розділ «Регіональне відділення по Черкаській області»
такою позицією:
34675640

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Ватутінське вантажнотранспортне управління»

Черкаська обл.,
м. Ватутіне,
вул. Лейтенанта
Кривошеї, 113

Регіональне
відділення по
Черкаській області

17) у розділі «Регіональне відділення по Чернівецькій області»:
виключити таку позицію:

14257599 Єдиний майновий комплекс
Державного підприємства
«Особливе конструкторське бюро
«Рута»

м. Чернівці, вул. Руська,
248л

Регіональне
відділення по
Чернівецькій області

м. Чернівці,
вул. Василя Лесина,
4-А

Регіональне
відділення по
Чернівецькій області

доповнити такою позицією:
22849629

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Торговий дім «Буковинська
горілка»

18) у розділі «Регіональне відділення по м. Києву»:
виключити таку позицію:
Єдиний майновий комплекс
колишнього державного
торговельного підприємства
«ГУДОК»

доповнити такими позиціями:

м. Київ,
вул.Аеродромна, 14

Регіональне відділення
по м. Києву
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30518866

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Державний резервний насіннєвий
фонд України»

м. Київ,
вул. Саксаганського, 1

Міністерство аграрної
політики та
продовольства
України

21537419

Державне підприємство
«Розрахунковий центр послуг»

м. Київ,
просп. Возз’єднання,
15/17

13670251

Державне підприємство
«Укрархбудінформ»

м. Київ,
бул. Лесі Українки, 26

25202325

Державне підприємство «Центр з
сертифікації будівельних
матеріалів, виробів та конструкцій»

м. Київ,
вул. Тургенєвська, 38

30251613

Державне підприємство «Науковотехнічний центр оцінки
відповідності у будівництві
«Будцентр»

м. Київ, вул. Віталія
Шимановського, 2/1

36946596

Державне підприємство «Центр
будівельного та енергоефективного
інжинірингу»

м. Київ,
вул. Велика
Житомирська, 9

Міністерство
регіонального
розвитку, будівництва
та житловокомунального
господарства
Міністерство
регіонального
розвитку, будівництва
та житловокомунального
господарства
Міністерство
регіонального
розвитку, будівництва
та житловокомунального
господарства
Міністерство
регіонального
розвитку, будівництва
та житловокомунального
господарства
Міністерство
регіонального
розвитку, будівництва
та житловокомунального
господарства

3. Внести до додатка 3 «Перелік окремого майна», затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 27 березня 2018 року № 447, такі зміни:
1) у розділі «Регіональне відділення по Вінницькій області»:
позицію:
Група інвентарних
об'єктів: будівля
майстерні по ремонту
тракторів площею 111
кв. м, пато ковий
резервуар площею 29,1
кв. м, будівля 2-го КП
площею 18,3 кв. м,
будівля старої контори
цегельного заводу
площею 17,5 кв. м,
агрегат для нарізки
цегли, цегельнорозподільний агрегат,
що не увійшли до
статутного капіталу
ВАТ "Ободівський

Вінницька обл.,
Тростянецький р-н,
с. Нова Ободівка,
вул. Призаво дська, 1

ТОВ “Агрофірма “Ободівський
цукор”, код ЄДРПОУ 32885163

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

7
цукровий завод"

викласти у такій редакції:
Будівля майстерні по
ремонту тракторів
площею 111,0 кв. м, що
не увійшла до
статутного капіталу
ВАТ “Ободівський
цукровий завод”, код
ЄДРПОУ 00371742
Будівля КП2 площею
18,3 кв. м, що не
увійшла до стату тного
капіталу ВАТ
“Ободівський цукровий
завод”, код ЄДРПОУ
00371742

Вінницька область,
Тростянецький район,
с. Нова Ободівка,
вул. Призаво дська,
24-г

відсутній

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

Вінницька область,
Тростянецький район,
с. Нова Ободівка,
вул. Призаво дська,
24-б

відсутній

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

ТОВ «Бу дівельник»,
код ЄДРПОУ 30806734

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

доповнити такими позиціями:
Нежитлова будівля
їдальні літ. А
загальною площею
256,4 кв. м з вхідними
майданчиками
Будівля їдальні літ. А,
веранда літ. а,
прибудова літ. а1
загальною площею
156,5 кв. м
Одноповер хова будівля
лазні загальною
площею 146,3 кв. м
Будівля їдальні літ. «А»
загальною площею
428,4 кв. м з підвалом
літ. «п/А», вхо дом в
підвал літ. «в/п»,
ґанками
Будівля лазні з
тамбуром та вхідним
майданчиком
загальною площею
176,3 кв. м

Вінницька обл.,
м. Тульчин,
вул. Пестеля, 65а

Вінницька обл.,
м. Шаргород, ву л. Героїв
Майдану, 288

ПрАТ « Шаргородське АТП10528», ко д ЄДРПОУ 13335481

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

Вінницька обл.,
Хмільницький р -н,
с. Качанівка,
вул. Кошового, 16

Жданівська сільська рада, ко д
ЄДРПОУ 04331633

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

Вінницька обл.,
Погребищенський р-н,
с. Сніжна,
вул. Шкільна, 4

Сніжнянська сільська рада, код
ЄДРПОУ 04327790

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

Вінницька обл.,
Піщанський р-н,
с. Дмитрашківка,
вул. Садова, 4

ПрАТ «Сад України»,
код ЄДРПОУ 00414316

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

2) доповнити розділ «Регіональне відділення по Волинській області»
такими позиціями:
Будівля компресорного
цеху ліквідовано ї
газокомпресорної
станції (Г КС-3)
загальною площею
1721,3 кв. м
Приміщення
адміністративно побутового комбінату
загальною площею
3718,3 кв. м, літер
«А-2»

44101, Волинська обл.,
смт Ратне,
вул. Шевченка, 57

ТОВ «Базальт» (перереєстроване з
ВАТ «Ратногазбу д»),
код ЄДРПОУ 13346680

Регіональне
відділення по
Волинській області

45300, Волинська обл.,
Іваничівський р-н,
с. Грибовиця,
вул. Миру, 61

ВП «Західно -Українська
виконавча дирекція з ліквідації
шахт» ДП «ОК»
«Укрвуглереструктуризація»,
код ЄДРПОУ 39257791

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України
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позиції:
Група інвентарних
об’єктів: прохідна
площею 73,2 кв. м,
адмінкорпус площею
1919,0 кв. м (в т.ч.
склад, їдальня, овочевий
цех), будівля
колишнього клубу
площею 225,9 кв.м,
металева ємність
400 куб. м
Будинок для сезонних
працівників площею
633,3 кв. м з вхідними
майданчиками, вхо дами
в підвал
Будівля лазні літ. А з
прибудовами літ. 1, а1
загальною площею
148,0 кв. м та сходовими
площадками а2, а3, а4
Будівля лазні
загальною площею
89,4 кв. м, що не
увійшла до стату тного
капіталу ВАТ «ім. 1-го
Травня»
Будівля гаража літ. А
загальною площею
45,9 кв. м

Вінницька обл.,
м. Тульчин,
вул. Заводська, 2

ТОВ «Тульчинський консервний
завод», код ЄДРПОУ 33444908

РВ ФДМ У по
Вінницькій області

Вінницька обл.,
Піщанський р-н,
с. Миколаївка,
вул. Л. Українки, 26

відсутній

РВ ФДМ У по
Вінницькій області

Вінницька обл.,
м. Ямпіль,
вул. Замостянська, 61

Ямпільська міська рада, код
ЄДРПОУ 03772660

РВ ФДМ У по
Вінницькій області

Вінницька обл.,
Літинський р-н, с.
Осолинка, вул.
Шевченка,1Б

Осолинська сільська рада, код
ЄДРПОУ 04326448

РВ ФДМ У по
Вінницькій області

Вінницька обл.,
Вінницький р-н,
с. Зарванці,
вул. Зарічна, гараж
№ 97

ПрАТ «Вінницярибгосп», код
ЄДРПОУ 00476576

РВ ФДМ У по
Вінницькій області

Вінницька обл.,
м. Тульчин,
вул. Заво дська, 2

ТОВ «Тульчинський консервний
завод», код ЄДРПОУ 33414908

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

Вінницька обл.,
Піщанський р-н,
с. Миколаївка,
вул. Л. Українки, 26

ПрАТ «Сад України»,
код ЄДРПОУ 00414316

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

Вінницька обл.,
м. Ямпіль,
вул. Замостянська, 61

Ямпільська міська рада,
код ЄДРПОУ 03772660

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

Вінницька обл.,
Літинський р-н,
с. Осолинка, вул.
Шевченка,1Б

Осолинська сільська рада,
код ЄДРПОУ 04326448

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

викласти у такій редакції:
Група інвентарних
об’єктів: прохідна
площею 73,2 кв. м,
адмінкорпус площею
1919,0 кв. м (в т.ч.
склад, їдальня, овочевий
цех), будівля
колишнього клубу
площею 225,9 кв. м,
металева ємність
400 куб. м
Будинок для сезонних
працівників площею
633,3 кв. м із вхідними
майданчиками, вхо дами
в підвал
Будівля лазні літ. А з
прибудовами літ. а, а1
загальною площею
148,0 кв. м та сходовими
площадками а2, а3, а4
Будівля лазні
загальною площею
89,4 кв. м, що не
увійшла до стату тного
капіталу СВАТ «ім.
1-го Травня»
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Будівля гаража літ. А
загальною площею
45,9 кв. м

Вінницька обл.,
Вінницький р-н,
с. Зарванці,
вул. Зарічна, гараж
№ 97

ПрАТ «СП « Вінницярибгосп»,
код ЄДРПОУ 00476576

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

3) у розділі «Регіональне відділення по Дніпропетровській області»:
виключити такі позиції:
Приміщення гаража
№ 1 в літ. В-1 площею
140,1 кв. м
Приміщення гаражів №
2, 3, 4, 5 в літ. В-1
площею 271,9 кв. м, ,
Будівля гаража літ. Б-2
загальною площею
1106,7 кв. м з ґанками
літ. б, б¹

м. Дніпро,
вул. Малиновсько го,
66
м. Дніпро,
вул. Малиновсько го,
66
м. Дніпро,
вул. Малиновсько го,
66

Національний банк України, код
ЄДРПОУ 00032106

Національний банк
України

Національний банк України, код
ЄДРПОУ 00032106

Національний банк
України

Національний банк України, код
ЄДРПОУ 00032106

Національний банк
України

Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Бірюзова, 2А

ПрАТ «Північний ГЗК»,
код ЄДРПОУ 00191023

Регіональне
відділення по
Дніпропетровській
області

Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Січеславська
(Кремлівська), 10б

ПАТ «Криворізький залізорудний
комбінат», код ЄДРПОУ 00191307

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

м. Дніпро,
просп. Свободи, 187Б

ПАТ «Євраз - Дніпропетровський
металургійний завод»,
код ЄДРПОУ 05393056

Регіональне
відділення по
Дніпропетровській
області

49000, м. Дніпро,
вул. Івана Акінфієва,
(колишня Фучика), 30

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

Регіональне
відділення по
Дніпропетровській
області

Дніпропетровська
обл., м. Апосто лове,
вул. Центральна
(Леніна), 63
Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
просп. Героївпідпільників
(Дзержинсько го), 1е
Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
просп. Героївпідпільників
(Дзержинсько го), 1ж
50026,
Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Переяславська,

Головне управління статистики у
Дніпропетровській області

Державна служба
статистики України

Головне управління статистики у
Дніпропетровській області

Державна служба
статистики України

Головне управління статистики у
Дніпропетровській області

Державна служба
статистики України

ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат»,
код ЄДРПОУ 00191000

Регіональне
відділення по
Дніпропетровській
області

доповнити такими позиціями:
Нежитлова будівля
(літ. А-4) загальною
площею 1849,7 кв. м з
огорожею та
замощенням
Нежитлова будівля літ.
А-1, з підвалом літ. А
п/д, загальною площею
141,6 кв. м, навісом літ.
а
Будівля овочесховища
літ. А-1, з прибудовами
- літ. А'-1, А²-2,
загальною площею
1083,4 кв. м,
вентшахтою літ. а'-1,
ґанком літ. а, навісами літ. А', Б, воротами № 1, № 2
Будівля готелю
«Рассвет» літ. А-7, А'-2,
А²-2, А''', а, а-1
загальною площею
11650,7 кв. м
Гараж цегляний
загальною площею
21,3 кв. м
Будівля майстерень
літ. Е-2 площею
1353,8 кв. м
Будівля гаражів літ. Ж1 площею 78,7 кв. м

Будівля їдальні № 16 на
100 місць загальною
площею 1046,7 кв. м,
що не увійшла до
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статутного капіталу
ПАТ «Південний
гірничозбагачувальний
комбінат»
Нежитлова будівля
зерноскладу літ. А-1 з
ґанком літ. а загальною
площею 486,6 кв. м
Будівля їдальні № 15 на
100 місць загальною
площею 556,6 кв. м, що
не увійшла до
статутного капіталу
ПАТ «Південний
гірничозбагачувальний
комбінат»
Комплекс бу дівель
обчислювального
центру у складі:
адміністративна
будівля літ. А² - 2 на
І поверсі поз. 1-31, на
ІІ поверсі поз. 32-48
загальною площею
854,9 кв. м,
будівля гаража літ. Б-2
загальною площею
1106,7 кв. м, ґанки літ.
б, б¹,гараж літ. В-1
загальною площею
412,0 кв. м,
будівля сторожки літ.
Е, е’, е”, навіси літ. И,
З, Ж, огорожі та
споруди №№ 1, 2, 3, 4,
частина 5, 7, частина
мостіння - І

буд. 2б

Дніпропетровська
обл., Криворізький рн., с. Садове (с.
Леніна),
вул. Центральна, 59-Б
50026,
Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Широківське
шосе (Широківське
шосе), буд. 148а

Софіївське міжрайонне управління
водного господарства

Державне агентство
водних ресурсів
України

ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат»,
код ЄДРПОУ 00191000

Регіональне
відділення по
Дніпропетровській
області

м. Дніпро,
вул. Малиновсько го,
66

Національний банк України, код
ЄДРПОУ 00032106

Національний банк
України

4) доповнити розділ «Регіональне відділення по Донецькій області»
такими позиціями:
Нежитлові приміщення
№№ 1-9 загальною
площею 97,9 кв. м
(колишня лазня)
Бокс № 1, П-1 на
території
авто транспортного
виробничого
об'єднання загальною
площею
1440,0 кв. м
Бокс № 2, О-1 на
території
авто транспортного
виробничого
об'єднання загальною
площею
1031,9 кв. м

84393, Донецька обл.,
м. Краматорськ,
смт Шабельківка,
вул. Вільямса, 1

ТОВ «Агрофірма Степове»,
код ЄДРПОУ 00848664

Регіональне
відділення по
Донецькій області

84792, Донецька обл.,
Бахмутський р-н,
м. Світлодарськ,
вул. Енергетиків,
буд. 101

Вуглегірська ТЕС ВП
ПАТ «Центренерго»,
код ЄДРПОУ 00131245

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості

84792, Донецька обл.,
Бахмутський р-н,
м. Світлодарськ,
вул. Енергетиків,
буд. 101

Вуглегірська ТЕС ВП
ПАТ «Центренерго»,
код ЄДРПОУ 00131245

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
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Нежитлова будівля літ.
"А-1" з прибудовами та
ґанком (інв. № 26)

85372, Донецька обл.,
Покровський р-н,
с. Новоєлизаветівка,
вул. Широка, бу д. 86А

КСП «Селидівське, ко д ЄДРПОУ
00848196

Регіональне
відділення по
Донецькій області

5) у розділі «Регіональне відділення по Житомирській області»:
позицію:
Нежитлова будівля
колишньо ї лазні на 20
місць (літ. А) загальною
площею 244,0 кв. м

Житомирська обл.,
Ємільчинський р-н,
с. Степанівка,
вул. Рад, 133/Л

ДП ПМК -158 ВАТ
"Житомирводбуд", код
ЄДРПОУ 01036804

Регіональне
відділення по
Житомирській
області

ДП ПМК -155
ВАТ "Житомирводбуд",
код ЄДРПОУ 01036804

Регіональне
відділення по
Житомирській
області

викласти у такій редакції:
Нежитлова будівля
колишньо ї лазні на 20
місць (літ. А) загальною
площею 244,0 кв. м

Житомирська обл.,
Ємільчинський р-н,
с. Степанівка,
вул. Рад, 133/Л

доповнити такою позицією:
Нежитлова будівля
колишньо го павільйонуїдальні (літ. А) загальною
площею 264,1 кв. м

Житомирська обл.,
Олевський р-н, с. Кишин,
вул. Гаражна, 7

П(ПО)СП «Кишинське»,
код ЄДРПОУ 5418655

Регіональне
відділення по
Житомирській області

6) доповнити розділ «Регіональне відділення по Закарпатській області»
такими позиціями:
Вбудоване приміщення
заглиб леного складу № 2
загальною площею
756,8 кв. м
Виробничі приміщення
(літ. А), площею 35,4 кв.
м
Група інвентарних
об’єктів у складі:
- виробничі приміщення
(літ. А), площею
50,5 кв. м;
- во дозабір біля пло тини
(літ. Б), площею 96,9 кв. м;
- зб ір головно го вузла
(літ. А), площею 29,7 кв. м;
- рісберна плотина
с. Кам’яниця Ужгородської
ГЕС (позиція за планом V);
- плотина головного вузла
(літ. В), площею 1148,3
кв. м;
- паво дковий водозлив поз.
VІІ та поз. VІ – авар ійний
водоскид Оноківської Г ЕС,
площею 264,0 кв. м;
- сміттєутримуюча решітка
водозабору турбінами
ОнГ ЕС;

Закарпатська обл.,
м. Ужгород,
вул. Болгарська, 3

ПАТ «Ужгородський
Турбогаз», код ЄДРПОУ
00153608

Регіональне
відділення по
Закарпатській області

90300, Закарпатська обл.,
м. Виноградів,
вул. Лейзмана, 4а

ПрАТ
«Закарпаттяобленерго»,
код ЄДРПОУ 00131529

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України
Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н,
смт Середнє,
вул. Закарпатська, 130 «А»
Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н,
с. Кам’яниця,
вул. Ужанська, 22 «а»

Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н,
с. Оно ківці,
вул. Енергетиків, 17 «б»
Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н,
с. Оно ківці,
вул. Енергетиків, 17

ПрАТ
«Закарпаттяобленерго»,
код ЄДРПОУ 00131529
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- сміттєутримувач решітка
водозабору турбінами
УжГ ЕС
Група інвентарних
об’єктів у складі:
- гребля (позиція за планом
І) площею 982,80 кв. м;

Закарпатська обл., м.
Ужгород,
вул. Електрозаво дська,
4 «б»

Закарпатська обл.,
Хустський р-н,
с. Вільшани, 231 «А»

- відстійник первинний
(позиція за планом І)
площею 7,2 кв. м;
- пісколовка горизонтальна
з пропускною здатністю 20
л/с площею 2 кв. м;
- будівля хлораторної
установки з двома
біофільтрами відстійників
(літ. А), площею 25 кв. м;

Закарпатська обл.,
Хустський р-н,
с. Противень, 760

- нагірна канава № 1 над
зрівняльною шахтою
(позиція за планом № 1)
площею 132,0 кв. м;

Закарпатська обл.,
Хустський р-н,
с. Противень, 747 « Е»

- нагірна канава № 2 нижче
рівня зрівняльно ї шахти
(позиція за планом № 2)
площею 132,0 кв. м;

Закарпатська обл.,
Хустський р-н,
с. Противень, 747 «Є»

- кювет над будівлею
дросельних затворів
(позиція за планом № 3)
довжиною 45,0 п. м;

Закарпатська обл.,
Хустський р-н,
с. Противень, 747 «Ж»

- відстійник бу дівлі Г ЕС
(позиція за планом № 1)
площею 4,0 кв. м;
- відвідний клапан (позиція
за планом № 1) площею
827,2 кв. м;
- аварійний скид з
колекторного приміщення
(позиція за планом № ІІІ)
площею 30,0 кв. м;

Закарпатська обл.,
Хустський р-н,
с. Противень, 747 «Г»

- намулові площадки
(позиція за планом І-ІІІ) в
кількості 3 штук по 19,6 кв.
м. кожна загальною
площею 58,8 кв. м;
- будівля б іофільтра з
двома радіальними
відстійниками (літ. Б),
площею 53,9 кв. м;
- будівля хлораторної
установки (літ. А), площею
21,4 кв. м;

Закарпатська обл.,
Хустський р-н,
с. Противень, 747 « В»

- міст через швидкотік
площею 75,7 кв. м;

Закарпатська обл.,
Хустський р-н,

ПрАТ
«Закарпаттяобленерго»,
код ЄДРПОУ 00131529

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України
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с. Противень, 747 «Д»
- сарай біля клубу ТРГ ЕС
(літ. А-1), площею
52,5 кв. м

Закарпатська обл.,
Хустський р-н,
с. Противень, 732 «а»

7) доповнити розділ «Регіональне відділення по Запорізькій області»
такими позиціями:
Очисні споруди
біологічного очищення
фекальних стоків, у
складі: насосна
фекальних відхо дів, літ.
Ф, насосна фекальних
відхо дів, літ. Р, установка
БІО-25, № 4 (в т. ч.
трубопроводи - 366 п. м)

Запорізька обл.,
Запорізький р-н,
с. Розумівка, територія
б/в «Лісова поляна»

ПрАТ «Сантехмонтаж»,
код ЄДРПОУ 01415559

Регіональне
відділення по
Запорізькій області

Гараж № 9, літ. В,
загальною площею
16,1 кв. м

Запорізька обл.,
м. Запоріжжя,
просп. Соборний, 58

Запорізьке державне
підприємство
«Радіоприлад»,
код ЄДРПОУ 14313317

Державний концерн
«Укроборонпром»

8) доповнити розділ «Регіональне відділення по Івано-Франківській
області» такими позиціями:
Автомобіль ЗІЛ марки
ММЗ 4502, номерний
знак 74-73 ІВА

м. Івано-Франківськ,
вул. Ду даєва, 31

Господарський підрозділ
господарського управління
Івано-Франківсько ї ОДА,
код ЄДРПОУ 33427126

Івано-Франківська
обласна державна
адміністрація

Адміністративна бу дівля
загальною площею
826,3 кв. м, що не
включена до статутного
капіталу ПАТ
«Укрнафта» та перебуває
на його балансі

м. Івано-Франківськ,
вул. Отця І. Блавацького

ПАТ «Укрнаф та»,
код ЄДРПОУ 00135390

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості

9) доповнити розділ «Регіональне відділення по Київській області» такими
позиціями:
Нежитлове приміщення
їдальні загальною
площею 318,1 кв. м
Нежитлове приміщення
медпрофілакторію
загальною площею
177,7 кв. м

Київська обл.,
м. Васильків,
вул. Во лодимирська, 22

ПАТ
«Васильківхлібопродукт»,
код ЄДРПОУ 00951741

Регіональне
відділення по
Київській області

Київська обл.,
м. Васильків,
вул. Во лодимирська, 22

ПАТ
«Васильківхлібопродукт»,
код ЄДРПОУ 00951741

Регіональне
відділення по
Київській області

Будівля магазину
площею 186,8 кв. м

Київська обл.,
Баришівський р-н,
с. Григорівка,
вул. Леніна, 16/ 1

КСП «Хмельовик»,
код ЄДРПОУ 00849942
(в стані припинення)

Регіональне
відділення по
Київській області

Гараж (літ. А); оглядова
яма (під літ. А)
загальною площею
62,5 кв. м

Київська обл.,
Бородянський р-н,
cмт Бородянка,
вул. Михайлівська, 1А

Управління фінансів
Бородянсько ї районної
державної адм іністрації, ко д
ЄДРПОУ 05408384

Бородянська районна
державна
адміністрація

10) доповнити розділ «Регіональне відділення по Кіровоградській області»
такими позиціями:
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Кран баштовий КБ-100.3
А1, інв. № 033844,
реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ106
Кран баштовий КБ-309,
інв. № 031623,
реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ098
Приміщення лазні
(магазину) загальною
площею 405,6 кв. м
Будівля гаража площею
23,8 кв. м

Приміщення № 1-11
(гараж) площею 39,05 кв.
м на першому поверсі в
адміністративній будівлі
літ. «АА’а»

Кіровоградська обл.,
м. Олександрія,
вул. Заво дська, 1

ПрАТ «Науково-виробниче
об’єднання « Етал»,
код ЄДРПОУ 05814256

Кіровоградська обл.,
м. Олександрія,
вул. Заво дська, 1

ПрАТ «Науково-виробниче
об’єднання « Етал»,
код ЄДРПОУ 05814256

Кіровоградська обл.,
Добровеличківський р-н,
с. Липняжка,
вул. Цукровий завод,
№ 22
Кіровоградська обл.,
смт Онуфріївка,
вул. 50 років Жовтня, 17

ТОВ « Виробничобудівельна компанія
«ІВВІ`С Україна»,
код ЄДРПОУ 34366955
(зберігач)
Управління Державної
казначейської служби
України в Онуфріївському
районі Кіровоградської
області, код ЄДРПОУ
37824388
Управління Державної
казначейської служби
України у Вільшанському
районі Кіровоградської
області, код ЄДРПОУ
36542400

Кіровоградська обл.,
смт Вільшанка,
вул. Лагонди, 30

Регіональне
відділення по
Кіровоградській
області
Регіональне
відділення по
Кіровоградській
області
Регіональне
відділення по
Кіровоградській
області
Державна
казначейська служба
України

Державна
казначейська служба
України

11) доповнити розділ «Регіональне відділення по Львівській області»
такими позиціями:
Підземне складське
приміщення площею
1023,5 кв. м
Група інвентарних
об'єктів у складі:
маслодільник
РД-5, машина пральна
КН-125 (3 шт.), плита
електрична ПЕ-051 (2
шт.), плита електрична
ПЕ-0,51, машина М РОВ160 (овочерізка),
центрифуга КН-217,
котел КПЕ-100,
хліборізка
МРХ-200, рибочистка
РО-1М, м"ясорубка М250 (2шт.), шафа жарочна
ШЖ -0,85
Група інвентарних
об'єктів у складі: привід
П-2, вентвідсос М ВО-1,6
(2 шт.), термостат ТС-10,
ліф т вантажний,
стерилізатор
Нежитлова будівля кафе
«Сузір’я», літ. А-1,
площею 143,6 кв. м

Львівська обл., м. Стрий,
вул. Яворницького, 41

ПрАТ «Стрий-Інжиніринг»,
код ЄДРПОУ 01423079

Регіональне
відділення по
Львівській області

Львівська обл.,
м. Червоноград,
вул. Промислова, 4

ПАТ «Зміна», ко д ЄДРПОУ
22405648

Регіональне
відділення по
Львівській області

Львівська обл.,
м. Червоноград,
вул. Промислова, 4

ПАТ «Зміна», ко д ЄДРПОУ
22405648

Регіональне
відділення по
Львівській області

Львівська обл., Кам’янкаБузький р-н,
смт Добротвір,
вул. І. Франка, 12б

Добротвірська ТЕС
ПАТ «Західенерго»,
код ЄДРПОУ 00131618

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

12) доповнити розділ «Регіональне відділення по Луганській області»
такими позиціями:
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Будино к
трансформаторної
підстанції загальною
площею 43,6 кв. м
Будино к
трансформаторної
підстанції загальною
площею 35,7 кв. м
Будино к
газорозподільної
підстанції загальною
площею 28,6 кв. м
Будино к
трансформаторної
підстанції загальною
площею 145,1 кв. м
Будино к насосної станції
загальною площею
1900,3 кв. м
Нежитлове вбудоване
приміщення загальною
площею 55,0 кв. м

Луганська обл.,
Новоайдарський р-н,
смт Новоайдар,
вул. Великий шлях, 170-г
Луганська обл.,
Кремінський р-н,
с. Боровеньки,
вул. Замулівка, 20
Луганська обл.,
м. Лисичанськ,
вул. Незалежності,
128-70
Луганська обл.,
м. Лисичанськ,
вул. Незалежності,
128-68
Луганська обл.,
м. Лисичанськ,
вул. Незалежності,
128-69
Луганська обл.,
м. Лисичанськ,
вул. селище Геоло гів, 14

ВАТ «Новоайдарська
птахофабрика»,
код ЄДРПОУ 00851488

Регіональне
відділення по
Луганській області

ВАТ « Сєвєродонецький
приладобудівний заво д»,
код ЄДРПОУ 05744350

Регіональне
відділення по
Луганській області

ВАТ «Лисичанський заво д
гумових технічних
виробів», ко д ЄДРПОУ
5389942
ВАТ «Лисичанський заво д
гумових технічних
виробів», ко д ЄДРПОУ
5389942
ВАТ «Лисичанський заво д
гумових технічних
виробів», ко д ЄДРПОУ
5389942
ВАТ «Луганськгеологія»,
код ЄДРПОУ 01432115

Регіональне
відділення по
Луганській області
Регіональне
відділення по
Луганській області
Регіональне
відділення по
Луганській області
Регіональне
відділення по
Луганській області

13) у розділі «Регіональне відділення по Одеській області» позицію:
Нежитлове приміщення
колишньо ї пошти площею
90 кв. м

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

ПрАТ "Дністровський",
код ЄДРПОУ 00413245

Регіональне
відділення по
Одеській області

ПрАТ "Дністровський",
код ЄДРПОУ 00413245

Регіональне
відділення по
Одеській області

викласти у такій редакції:
Нежитлова будівля
загальною площею
287,8 кв. м

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

14) у розділі «Регіональне відділення по Полтавській області»:
доповнити такою позицією:
Громадський бу динок,
літ. А- бу дівля їдальні,
площею 112,3 кв. м

Полтавська обл.,
Глобинський р-н,
с. Шушвалівка,
вул. Паркова, 2б

ТОВ « Шушвалівське»,
код ЄДРПОУ 00483731
(ліквідоване)

Регіональне
відділення по
Полтавській області

ПАТ "АГРОКОМ ПЛЕКС",
код ЄДРПОУ 00384897

Регіональне
відділення по
Полтавській області

ПАТ "АГРОКОМ ПЛЕКС",
код ЄДРПОУ 00384897

Регіональне
відділення по
Полтавській області

Пустовійтівська сільська
рада, ко д ЄДРПОУ
22549650

Регіональне
відділення по
Полтавській області

Пустовійтівська сільська
рада, ко д ЄДРПОУ
22549650

Регіональне
відділення по
Полтавській області

позиції:
Нежитлова будівля
(будинок ветеранів)
площею 335,8 кв. м
Нежитлова будівля
колишньо ї лазні площею
150,2 кв. м

Полтавська обл.,
Глобинський р-н,
с. Пустовійтове,
вул. Моло діжна, 33
Полтавська обл.,
Глобинський р-н,
с. Пустовійтове,
вул. Моло діжна, 35

викласти у такій редакції:
Нежитлова будівля
(будинок ветеранів)
площею 335,8 кв. м
Нежитлова будівля
колишньо ї лазні площею
150,2 кв. м

Полтавська обл.,
Глобинський р-н,
с. Пустовійтове,
вул. Моло діжна, 33
Полтавська обл.,
Глобинський р-н,
с. Пустовійтове,
вул. Моло діжна, 35
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15) доповнити розділ «Регіональне відділення по Рівненській області»
такими позиціями:
Гараж, загальною
площею 20,1 кв. м.
Нежитлова будівля,
будівля гаража № 1,
загальною
площею 51,9 кв. м.
Нежитлова будівля,
будівля гаража № 2,
загальною
площею 34,4 кв. м.
Гараж – Б, загальною
площею 36,1 кв. м.

Рівненська область,
м. Березне,
вул. Київська, 5а/4
Рівненська область,
м. Здолбунів,
вул. Пушкіна, 44а
Рівненська облас ть,
м. Здолбунів,
вул. Пушкіна, 44б
Рівненська область,
м. Дубровиця,
вул. Уляни та Анастасії
Гольшинських, 2

Головне управління
статистики у Рівненській
області, код ЄДРПОУ
02362061
Головне управління
статистики у Рівненській
області, код ЄДРПОУ
02362061
Головне управління
статистики у Рівненській
області, код ЄДРПОУ
02362061
Головне управління
статистики у Рівненській
області, код ЄДРПОУ
02362061

Державна служба
статистики України
Державна служба
статистики України
Державна служба
статистики України
Державна служба
статистики України

16) у розділі «Регіональне відділення по Сумській області»:
позицію:
Група інвентарних
об’єктів у складі: літній
будинок відпочинку з
прибудовами, А, а-а3,
загальною площею 64,5
кв. м; літній бу динок
відпочинку з
прибудовами, Б, б, б 1,
загальною площею 85,3
кв. м

Сумська обл.,
Тростянецький р-н,
Зарічненська сільська
рада, масив "Заплава
річки Ворскла", 3 та 3А

відсутній

Регіональне
відділення по
Сумській області

відсутній

Регіональне
відділення по
Сумській області

викласти в такій редакції:
Будинки для відпочинку

Сумська обл.,
Тростянецький р-н,
сільська рада
Зарічненська, "Заплава
ріки Ворскла" масив, 3,
3-А

доповнити розділ такими позиціями:
Адміністративний
будинок загальною
площею 293,6 кв. м та
господарські споруди:
гараж, Г загальною
площею 90,7 кв. м;
господарська будівля
загальною площею
12,0 кв. м; господарська
будівля загальною
площею 4,2 кв. м;
топкова загальною
площею 19,4 кв. м

Сумська обл.,
Тростянецький р-н,
м. Тростянець,
вул. Вознесенська, 24

Головне управління
статистики у Сумській
області , код ЄДРПОУ
02362227

Державна служба
статистики України

Будівля загальною
площею 52,9 кв. м

Сумська обл.,
cмт Липова до лина,
вул. Роменська, 8

Управління державної
казначейської служби у
Липоводолинському районі
Сумської області, код
ЄДРПОУ 04058278

Державна
казначейська служба
України

17) доповнити розділ «Регіональне відділення по Тернопільській області»
такою позицією:

17
Окреме майно –
нежитлова будівля
адмінбудинку загальною
площею 145,4 кв. м

Тернопільська обл.,
Теребовлянський р -н,
смт Микулинці,
вул. Грушевського, 39

Теребовлянська районна
державна адміністрація,
код ЄДРПОУ 04058278

Тернопільська обласна
державна
адміністрація

18) доповнити розділ «Регіональне відділення в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі » такими позиціями:
Адмінбудівля (літ. А)
площею 213,3 кв. м,
туалет (літ. Б) та огорожа
(№ 1, 2, 3)
Гараж в гаражному
кооперативі «Жигулі»
Будівля колишньої
санітарноепідеміологічної станції
(комплекс бу дівель)
Нежитлове приміщення
загальною площею 342,5
кв. м

Херсонська обл.,
Бериславський р-н,
м. Берислав, ву л. 4-ї
Гвардійської мехбригади,
буд. 26в
Херсонська обл.,
м. Нова Каховка,
вул. Французька
Херсонська область,
Новотроїцький р -н,
смт Ново троїцьке,
вул. Херсонська, 42
м. Херсон,
вул. Моло діжна, 2а

Управління Державної
казначейської служби
України у Бериславському
районі Херсонської області,
код ЄДРПОУ 37858658
Головне управління
статистики у Херсонській
області, код ЄДРПОУ
02362664
Державна установа
«Лабораторний центр
МОЗУ»
Державна установа
«Лабораторний центр
МОЗУ»

Державна
казначейська служба
України
Державна служба
статистики
Міністерство о хорони
здоров’я України
Міністерство о хорони
здоров’я України

19) у розділі «Регіональне відділення по Харківській області» позицію:
Нежитлова будівля літ.
"А-1" загальною площею
91,0 кв. м

м. Харків,
вул. Осипенко, 12

ПАТ "Турбоатом", код
ЄДРПОУ 05762269

Регіональне
відділення по
Харківській області

ПАТ "Турбоатом",
код ЄДРПОУ 05762269

Регіональне
відділення по
Харківській області

викласти у такій редакції:
Нежитлова будівля літ.
"А-1" загальною площею
91,0 кв. м

м. Харків,
пров. Осипенко, 12

20) доповнити розділ «Регіональне відділення по Хмельницькій області»
такими позиціями:
Група інвентарних
об'єктів у складі: 30тонна вагова; пожежне
водоймище;
шлакобетонна огорожа
Група інвентарних
об’єктів недіючої бази
Грицівсько ї
експлуатаційної дільниці,
а саме: адмінбу динок літ.
А, 1987 року введення в
експлуатацію; майстерня
літ. Б, 1983 року
введення у експлуатацію;
блок гаражів літ. В, 1983
року введення в
експлуатацію;
адмінбудинок літ. Г, 1983
року введення в
експлуатацію; гараж
автомобільний літ. Д,
1987 року введення в
експлуатацію; б лок
складів літ. Е, 1966 року
введення в експлуатацію;

Хмельницька обл.,
Дунаєвецький р-н,
смт Дунаївці,
вул. Соборності, 4-А

відсутній

Хмельницька обл.,
Шепетівський р-н,
смт Гриців,
вул. Суворова, 3

Шепетівське міжрайонне
управління во дного
господарства, ко д ЄДРПОУ
04544085

Регіональне
відділення по
Хмельницькій області

Державне агентство
водних ресурсів
України

18
автозаправна с танція
літ. Ж, у складі якої:
приміщення оператора,
підземні резервуари для
збереження ПММ в
кількості 4 шт. (2 шт. по
5 куб. м і 2 шт. по 10 куб.
м) та розпо дільчі
колонки в кількості 2
шт., 1987 року введення в
експлуатацію; сарай літ.
З, 1987 року введення в
експлуатацію; склад
паливно-мастильних
матеріалів літ. І, 1987
року введення в
експлуатацію;
благоустрій
(залізобетонні плити,
якими частково
викладені пішо хідні
доріжки та площадка
ЕД), 1983 року введення
в експлуатацію;
резервуар УСТ-36, 1984
року введення в
експлуатацію; резервуар,
1976 року введення в
експлуатацію

21) доповнити розділ «Регіональне відділення по Черкаській області»
такими позиціями:
Приміщення колишнього
АКАБ «Україна»
загальною площею 242,0
кв. м першого повер ху
двоповер хової будівлі
Гараж (літ."А") з
оглядовою ямою
загальною площею
35,3 кв. м

Черкаська об л.,
смт Лисянка,
вул. Гетьманський шлях,
20

Лисянська районна
державна адміністрація
Черкасько ї області,
код ЄДРПОУ 04061240

Черкаська об л.,
смт Катеринопіль,
вул. Гризла Семена,
12/ 15

Головне управління
статистики у Чер каській
області, код ЄДРПОУ
02357999
ПрАТ «Дитячий оздоровчосанаторний комплекс
«НИВА», ко д ЄДРПОУ
21355747
ПрАТ «Дитячий оздоровчосанаторний комплекс
«НИВА», ко д ЄДРПОУ
21355747

Будівля бару (літ. ж ' - 1)
загальною площею
181,8 кв. м

Черкаська об л.,
Черкаський р-н,
с. Мошни, вул. Лісна, 6

Овочесховище
(підвальне приміщення)
(літ. В' - 1) загальною
площею 100,4 кв. м

Черкаська об л.,
Черкаський р-н,
с. Мошни, вул. Лісна, 6

Лисянська районна
державна
адміністрація
Черкасько ї області
Державна служба
статистики України
Регіональне
відділення по
Черкаській області
Регіональне
відділення по
Черкаській області

22) доповнити розділ «Регіональне відділення по Чернівецькій області»
такими позиціями:
Виробнича будівля
(корпус блоку
допоміжного)
літ. А, А' площею
1085,60 кв. м
Зовнішньомайданчикові
електромережі, а саме:
кабельна лінія на напругу

м. Чернівці,
вул. Прутська, 10-А

Перебуває на
позабалансовому рахунку
ТОВ «Машзаво д»,
код ЄДРПОУ 30045061

Регіональне
відділення по
Чернівецькій області

м. Чернівці,
просп. Незалежності, 106

Перебуває на
позабалансовому рахунку
ТДВ « Холо дпродконтракт»,

Регіональне
відділення по
Чернівецькій області
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10 кв від ТП-234 до ТП233 довжиною 430 м та
кабельна лінія на напругу
10 кВ від ТП-234 до ТП235 довжиною 350 м

код ЄДРПОУ 01553876

23) доповнити розділ «Регіональне відділення по Чернігівській області»
такими позиціями:
Адміністративне
приміщення літ. А-1
загальною площею
59,2 кв. м
Гараж загальною
площею 22,1 кв. м

Чернігівська обл.,
м. Семенівка,
вул. Червона площа, 94

Північний офіс
Держаудитслужби,
код ЄДРПОУ 40479560

Чернігівська обл.,
м. Семенівка,
вул. Червона площа, 94-а

Північний офіс
Держаудитслужби,
код ЄДРПОУ 40479560

Державна аудиторська
служба
Державна аудиторська
служба

4. Внести до додатка 4 «Перелік об’єктів незавершеного будівництва,
законсервованих об’єктів», затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 27 березня 2018 року № 447, такі зміни:
1) у розділі «Регіональне відділення по Вінницькій області»:
позиції:
Дитячий садок

Будино к правосуддя з
гаражами
Садиба №11 у кварталі
№14
Садиба №12 у кварталі
№14

Вінницька обл.,
Немирівський р-н,
с. Нові Обихо ди,
вул. Мельника, 39а
Вінницька обл.,
м. Іллінці, вул.Соборна,
32
Вінницька обл.,
Немирівський р-н,
с. Нові Обихо ди,
вул. Мельника, 66
Вінницька обл.,
Немирівський р-н,
с. Нові Обихо ди,
вул. Мельника, 64

Управління капітально го
будівництва Вінницької
ОДА, код ЄДРПОУ 04011383

Державна служба
України з
надзвичайних
ситуацій, Вінницька
ОДА

УКБ Вінницької
облдержадм іністрації, ко д
ЄДРПОУ 04011383

УКБ Вінницької
облдержадм іністрації

УКБ Вінницької ОДА, ко д
ЄДРПОУ 04011383

відсутній

УКБ Вінницької ОДА, ко д
ЄДРПОУ 04011383

відсутній

викласти в такій редакції:
Дитячий садок

Вінницька обл.,
Немирівський р-н,
с. Нові Обихо ди,
вул. Мельника, 39а

Будино к правосуддя з
гаражами

Вінницька обл.,
м. Іллінці, вул. Соборна,
32

Садиба № 11 у квар талі
№ 14

Садиба № 12 у квар талі
№ 14

Вінницька обл.,
Немирівський р-н,
с. Нові Обихо ди,
вул. Мельника, 66
Вінницька обл.,
Немирівський р-н,
с. Нові Обихо ди,
вул. Мельника, 64

Департамент будівництва
Вінницької об ласної
державної адм іністрації,
код ЄДРПОУ 39578073
Департамент будівництва
Вінницької об ласної
державної адм іністрації,
код ЄДРПОУ 39578073
Департамент будівництва
Вінницької об ласної
державної адм іністрації,
код ЄДРПОУ 39578073
Департамент будівництва
Вінницької об ласної
державної адм іністрації,
код ЄДРПОУ 39578073

Вінницька обласна
державна
адміністрація
Вінницька обласна
державна
адміністрація
Вінницька обласна
державна
адміністрація
Вінницька обласна
державна
адміністрація

доповнити такою позицією:
Базар

Вінницька обл.,
Тульчинський р-н.,
смт Кирнасівка,

СВАТ «Птахо комбінат
Тульчинський»,
код ЄДРПОУ 05413994

Регіональне
відділення по
Вінницькій області
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вул. Соборна, 39 д

2) у розділі «Регіональне відділення по Донецькій області» позиції:
Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України
Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України
Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

4-повер ховий 56квартирний житловий
будинок

Донецька обл.,
м. Торецьк
(м. Дзержинськ),
вул. Маяковського

ВП « Шахта «Торецька» ДП
«Дзержинськвугілля», код
ЄДРПОУ 33839013

Лікарняний комплекспрофілакторій

Донецька обл.,
Покровський
(Красноармійський) р-н,
с. Лисівка

ДП "Селидіввугілля", ко д
ЄДРПОУ 33426253

Котельня з 6-ма котлами

Донецька обл.,
Бахмутський
(Артемівський) р -н,
с.Спорне

ВАТ
"Лисичанськнафтопродукт",
код ЄДРПОУ 03484062

Крита та відкрита стоянка
для виробничого
авто транспорту та
будівельних машин

Донецька область, м.
Маріуполь, ву л.
Червонофлотська, 133

ДП «Маріупольський
морський торговельний
порт», ко д ЄДРПОУ
112575501

Міністерство
інфраструктури
України

Медсанчастина поліклініка

Донецька обл., м.
Маріуполь, ву л. Бодрова,
2

ВАТ "ММК ім. Ілліча", код
ЄДРПОУ 24815801

Регіональне
відділення по
Донецькій області

ВАТ
"Лисичанськнафтопродукт",
код ЄДРПОУ 03484062

Міністерство
промислової
політики України*

ВАТ
"Лисичанськнафтопродукт",
код ЄДРПОУ 03484062

Міністерство
промислової
політики України*

ВКБ Волноваської
райдержадміністрації, ко д
ЄДРПОУ 04011710

Міністерство
промислової
політики України*

Тепла стоянка

Майстерня РОБ

Прибудований магазин до
75-квартирного житлового
будинку № 2

Донецька обл.,
Бахмутський
(Артемівський) р -н, с-ще
Спірне, ву л. Центральна,
4-а
Донецька обл.,
Бахмутський
(Артемівський) р -н, с-ще
Спірне, ву л. Центральна,
6А
Донецька обл.,
Волноваський р-н,
с. Донське, вул.
Кошового, 3-Б

викласти у такій редакції:
4-повер ховий
56-квартирний житловий
будинок

Донецька обл.,
м. Торецьк,
вул. Маяковського

ВП « Шахта «Торецька» ДП
«Торецьквугілля»,
код ЄДРПОУ 33839013

Лікувальний корпус
профілакторію

Донецька обл.,
Покровський р-н,
с. Лисівка

ДП "Селидіввугілля",
код ЄДРПОУ 33426253

Котельня з 6-ма котлами

Донецька обл.,
Бахмутський р-н,
с-ще Спірне

ПАТ
"Лисичанськнафтопродукт",
код ЄДРПОУ 03484062

Донецька область,
м. Маріуполь,
вул. Фло тська, 133

ДП «Маріупольський
морський торговельний
порт», ко д ЄДРПОУ
112575501

Крита та відкрита стоянка
для виробничого
авто транспорту та
будівельних машин

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України
Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України
Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України
Міністерство
інфраструктури
України
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Медсанчастина поліклініка

Тепла стоянка

Майстерня РОБ

Прибудований магазин до
75-квартирного житлового
будинку № 2

Донецька обл.,
м. Маріуполь,
вул. Радіна М. В., 2
Донецька обл.,
Бахмутський р-н,
с-ще Спірне,
вул. Центральна, 4-а
Донецька обл.,
Бахмутський р-н,
с-ще Спірне,
вул. Центральна, 6 А
Донецька обл.,
Волноваський р-н,
смт Донське,
вул. Кошового, 3-Б

відсутній

Регіональне
відділення по
Донецькій області

відсутній

Регіональне
відділення по
Донецькій області

відсутній

Регіональне
відділення по
Донецькій області

відсутній

Регіональне
відділення по
Донецькій області

3) у розділі «Регіональне відділення по Житомирській області»:
позицію:
Цех харчових
концентратів

Житомирська обл.,
Андрушівський р-н, смт
Червоне

ДП «Червоненський завод
продовольчих товар ів», код
ЄДРПОУ 00374663

Міністерство
аграрної політики та
продовольства
України

ДП «Червоненський завод
продовольчих товар ів»,
код ЄДРПОУ 00374663

Міністерство аграрної
політики та
продовольства
України

відсутній

Регіональне
відділення по
Житомирській
області

викласти у такій редакції:
Цех харчових
концентра тів

Житомирська обл.,
Андрушівський р-н, смт
Червоне, ву л. Перемоги,
14Б

доповнити такою позицією:
Банно-пральний комбінат

Житомирська обл.,
Андрушівський р-н,
с. Івниця,
вул. Садова, 32

4) доповнити розділ «Регіональне відділення по Закарпатській області»
такою позицією:
Ливневий колектор

Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н,
с. Розівка,
вул. Тру дова, 2б

ПАТ «Ужгородський
Турбогаз», код ЄДРПОУ
00153608

Регіональне
відділення по
Закарпатській
області

5) у розділі «Регіональне відділення по Запорізькій області»:
позиції:
Малоповерхова житлова
забудова блок будинок
БД-13/1-2

Малоповерхова житлова
забудова блок будинок
БД-14

Запорізька обл.,
м. Енерго дар,
пров. Таврійський, 6

ВП “Запорізька АЕС” ДП
НАЕК “Енергоатом”, код
ЄДРПОУ 19355964

Запорізька обл.,
м. Енерго дар
пров. Таврійський, 8

ВП “Запорізька АЕС” ДП
НАЕК “Енергоатом”, код
ЄДРПОУ 19355964

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України
Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

22
Малоповерхова житлова
забудова блок будинок
БД-15

Запорізька обл.,
м. Енерго дар
пров. Таврійський, 10

ВП “Запорізька АЕС” ДП
НАЕК “Енергоатом”, код
ЄДРПОУ 19355964

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

Гараж спілки ветеранів
Афганістану

Запорізька обл.,
м. Енерго дар,
вул. Комунальна, 4

ВП «Запорізька А ЕС» ДП
НАЕК «Енергоатом», код
ЄДРПОУ 19355964

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

Запорізька обл.,
м.Енерго дар

ВП «Запорізька А ЕС» ДП
НАЕК «Енергоатом», код
ЄДРПОУ 19355964

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

Склад тари

викласти у такій редакції:
Малоповерхова житлова
забудова у м. Енерго дар.
БД-13/1 (1 черга),
БД-13/2 (1 черга)

Запорізька обл., м.
Енерго дар,
пров. Таврійський,
буд. 6, кв.1, кв.2

ДП НАЕК “Енергоатом” ко д
ЄДРПОУ 24584661, в особі
ВП “Запорізька АЕС” , код
ЄДРПОУ 19355964

Малоповерхова житлова
забудова у м. Енерго дар.
БД-14/1 (1 черга)

Запорізька обл.,
м. Енерго дар
пров. Таврійський,
буд. 8

ДП НАЕК “Енергоатом” ко д
ЄДРПОУ 24584661, в особі
ВП “Запорізька АЕС” , код
ЄДРПОУ 19355965

Малоповерхова житлова
забудова у м. Енерго дар.
БД-15/1 (1черга)

Запорізька обл.,
м. Енерго дар
пров. Таврійський,
буд.10

ДП НАЕК “Енергоатом” ко д
ЄДРПОУ 24584661, в особі
ВП “Запорізька АЕС” , ко д
ЄДРПОУ 19355966

Гараж спілки ветеранів
Афганістану

Запорізька обл.,
м. Енерго дар,
вул. Комунальна, буд. 4

ДП НАЕК “Енергоатом” ко д
ЄДРПОУ 24584661, в особі
ВП “Запорізька АЕС” , код
ЄДРПОУ 19355967

Склад тари

Запорізька обл.,
м. Енерго дар,
вул. Комунальна

ДП НАЕК “Енергоатом” ко д
ЄДРПОУ 24584661, в особі
ВП “Запорізька АЕС” , код
ЄДРПОУ 19355968

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

доповнити такими позиціями:
Житловий будинок
(незавершеного
будівництва) літ. А-1,
веранда літ. а-1,
господарча будівля
(незавершеного
будівництва) літ. Б, підвал
літ. Б`
Житловий будинок
(незавершеного
будівництва) літ. А-1,
веранда літ. а-1,
господарча будівля
(незавершеного
будівництва) літ. Б, підвал
літ. Б`

Запорізька обл.,
Токмацький р-н,
с. Грушівка,
вул. Зарічна, 7

відсутній

Регіональне
відділення по
Запорізькій області

Запорізька обл.,
Токмацький р-н,
с. Грушівка,
вул. Зарічна, 9

відсутній

Регіональне
відділення по
Запорізькій області
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Житловий будинок
(незавершеного
будівництва) літ. А-1,
веранда літ.а-1,
господарча будівля
(незавершеного
будівництва) літ. Б, підвал
літ. Б`
Житловий будинок
(незавершеного
будівництва) літ. А-1,
веранда літ. а-1,
господарча будівля
(незавершеного
будівництва) літ. Б, підвал
літ. Б`
Недобудований житловий
будинок, літ. А
Незавершене будівництво
житлового будинку інв.
№ 1, у складі:
незавершене будівництво,
літ. А; вхід в підвал, літ. Б.
Недобудована будівля
корпусу № 71, літ. А;
недобудований склад, літ.
Б; недобудована
трансформаторна
підстанція, літ. В;
недобудована будівля, літ.
Г; недобудований навіс,
літ. Д; паркан № 1
Недобудована їдальня,
літ. Б

Запорізька обл.,
Токмацький р-н,
с. Грушівка,
вул. Зарічна, 11

відсутній

Регіональне
відділення по
Запорізькій області

Запорізька обл.,
Токмацький р-н,
с. Грушівка,
вул. Зарічна, 13

відсутній

Регіональне
відділення по
Запорізькій області

Запорізька обл.,
Кам'янсько Дніпровський р-н,
с. Іванівка,
вул. Широка, 142

відсутній

відсутній

Запорізька обл.,
Приморський р-н,
с. Єлизаветівка,
вул. Вишнева, 30

відсутній

відсутній

Запорізька обл.,
Вільнянський р-н,
м. Вільнянськ,
вул. Софіївська, 7б

ТОВ «Науково-виробниче
підприємство «Ріст»,
код ЄДРПОУ 25221038
(зберігач)

Регіональне
відділення по
Запорізькій області

Запорізька обл.,
м. Запоріжжя,
вул. Шкільна, 1

відсутній

відсутній

6) доповнити розділ «Регіональне відділення по Київській області» такими
позиціями:
24-квартирний житловий
будинок

Київська обл.,
смт Згурівка,
вул. Українська, 7

Котедж Травневого
відділку

Київська обл.,
смт Згурівка

Житлові будинки
№№ 6, 7, 8
Три 4-квар тирні житлові
будинки (поз. 4-6)
Школа
60 - квар тирний житловий
будинок
Середня школа

Київська обл.,
Баришівський р-н,
с. Гостролуччя
Київська обл.,
Баришівський р-н,
с. Недра
Київська обл.,
смт Во лодарка
Київська обл.,
Фастівський р-н,
с. Борова, ву л. Миру
Київська обл.,
смт Ставище

Київська обласна філія
ВАТ «Укртелеком»,
код ЄДРПОУ 01184901
ВАТ «Згурівський
бурякорадгосп»,
код ЄДРПОУ 00385833
відсутній
СВК «По лісся»,
код ЄДРПОУ 00846381
відсутній
відсутній
Департамент регіонального
розвитку та житлово-

Регіональне
відділення по
Київській області
Регіональне
відділення по
Київській області
Регіональне
відділення по
Київській області
Регіональне
відділення по
Київській області
Регіональне
відділення по
Київській області
Регіональне
відділення У по
Київській області
Київська обласна
державна
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Реконструкція бази ЧАЕС
«Комплект»

Київська обл.,
м. Славутич, будбаза

комунального господарства
Київської обласно ї державної
адміністрації, код ЄДРПОУ
21467647
Державне спеціалізоване
підприємство
«Чорнобильська А ЕС»,
код ЄДРПОУ 14310862

адміністрація

Державне агентство
з управління зоною
відчуження

7) доповнити розділ «Регіональне відділення по Львівській області»
такими позиціями:
Розчинно-бетонний вузол

Трансформаторна
підстанція
Конференц-зал на 790
місць

Львівська обл.,
м. Червоноград,
вул. Львівська, 87б
Львівська обл.,
Бродівський р-н, за
межами с. Лагодів,
урочище Шкільне,1
м. Львів, вул. Стрийська,
35

відсутній

Регіональне
відділення по
Львівській області

відсутній

Регіональне
відділення по
Львівській області

відсутній
(об’єкт повернуто у
державну власність)

Регіональне
відділення по
Львівській області

8) доповнити розділ «Регіональне відділення по Рівненській області»
такими позиціями:
Житловий будинок

Житловий будинок

Рівненська обл.,
Рівненський р-н,
смт Квасилів,
вул. Моло діжна, 60
Рівненська обл.,
Рівненський р-н,
смт Квасилів,
вул. Моло діжна, 62

ПАТ «Рівнесільмаш»,
код ЄДРПОУ 728380

Регіональне
відділення по
Рівненській області

ПАТ «Рівнесільмаш»,
код ЄДРПОУ 728380

Регіональне
відділення по
Рівненській області

9) доповнити розділ «Регіональне відділення по Тернопільській області»
такою позицією:
Очисні споруди в
м. Бережани у складі:
адміністративно побутовий та виробничодопоміжний корпус з
теплим переходом (літ.
„А”); споруда решіто к
(літ. „Б”); котельня (літ.
„В”); хлораторна (літ.
„Г”); бло к фільтрів та
виробничо-допоміжні
приміщення (літ. „Д”,
„Д"”); блок ємкостей (І);
водонапірна башня (ІІ);
піскові бункера (ІІІ);
будівля очисних споруд,
підвал (літ. „А”); будівля
очисних споруд (літ. „Б”)

Тернопільська обл.,
м. Бережани,
вул. Л. Українки, 33

Управління капітально го
будівництва Тернопільської
обласної державної
адміністрації,
код ЄДРПОУ 02362374

Тернопільська
обласна державна
адміністрація

Тернопільська обл.,
м. Бережани,
вул. Січових Стр ільців,
73

10) у розділі «Регіональне відділення в Херсонській області, Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі» позицію:
Дитячий центр
відпочинку

Херсонська область, с.
Нижній Рогачик

ВП «Запорізька А ЕС «ДП
НАЕК «Енергоатом», код
ЄДРПОУ 19355964

Міністерство
енергетики та
вугільної

25
промисловості
України

викласти у такій редакції:
Дитячий центр відпочинку

Херсонська область,
с. Нижній Рогачик,
вул. 40 років Перемоги,
88

11) у розділі «Регіональне
виключити позицію:
32-квартирний житловий
будинок

ВП «Запорізька А ЕС «ДП
НАЕК «Енергоатом», код
ЄДРПОУ 19355964

відділення

Хмельницька обл.,
м. Старокостянтинів,
вул. І. Франка, 43

по

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

Хмельницькій області»

відсутній

Регіональне
відділення по
Хмельницькій
області

12) доповнити розділ «Регіональне відділення по Чернівецькій області»
такими позиціями:
Дитяча установа

Клуб

Молочно-тваринницька
ферма на 200 голів
велико ї рогатої ху доби

Чернівецька обл.,
Хотинський р-н,
с. Анадоли,
Чернівецька обл.,
Хотинський р-н,
с. Гордівці,
вул. Сагайдачного, 7
Чернівецька обл.,
Сокирянський р-н,
с. Новоолексіївка,
вул. Б.Хмельницького, 21-а

відсутній

Регіональне
відділення по
Чернівецькій області

відсутній

Регіональне
відділення по
Чернівецькій області

відсутній

Міністерство
аграрної політики
України

13) доповнити розділ «Регіональне відділення по Чернігівській області»
такими позиціями:

Реабілітаційний центр

Чернігівська обл.,
м. Ічня,
вул. Ковалівка, 17-а

Ічнянська
райдержадміністрація,
код ЄДРПОУ 04061895

2 - квартирний житловий
будинок

Чернігівська обл.,
м. Ічня, вул. Єсеніна, 28

відсутній

Об’єкт незавершеного
будівництва
адміністративно го
будинку

Чернігівська обл.,
м. Ічня, вул. Бунівка, 2

Ічнянська РДА

Міністерство
України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
Регіональне
відділення по
Чернігівській
області
Регіональне
відділення по
Чернігівській
області

5. Внести до додатка 5 «Перелік об’єктів соціально-культурного
призначення», затвердженого наказом Фонду державного майна України від
27 березня 2018 року № 447, такі зміни:
1) доповнити розділ «Регіональне відділення по Вінницькій області» такою
позицією:
Медпункт з обладнанням

Вінницька обл.,
м. Немирів,

ПрАТ «Немирів. АТП10547», ко д ЄДРПОУ

Регіональне
відділення по

26
Свято троїцька, 48

05460924

Вінницькій області

позицію:
Їдальня з обладнанням
(частина приміщень в
будівлі торгівельно го
комплексу літ.А
загальною площею
448,9 кв. м в т.ч.:
на 1-му поверсі з №7-1
по №7-16; №8-2, 8-3
площею 294,6 кв. м;
підвальних приміщень
з №1-1 по № 1-3
площею 154,3 кв. м та
12 одиниць
обладнання) Будівля
гаража літ. А
загальною площею
45,9 кв.м

Вінницька обл.,
Вінницький р-н,
с. Пу лтівці,
вул. Революційна, 1а

Пултівецька сільська рада, ко д
ЄДРПОУ 0037396504330332

РВ ФДМ У по
Вінницькій області

Пултівецька сільська рада,
код ЄДРПОУ 04330332

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

викласти у такій редакції:
Їдальня з обладнанням
(частина приміщень в
будівлі торговельного
комплексу літ. А
загальною площею
448,9 кв. м, в т.ч.:
на 1-му поверсі з №7-1
по №7-16; №8-2, 8-3
площею 294,6 кв. м;
підвальних приміщень
з №1-1 по № 1-3
площею 154,3 кв. м та
12 одиниць
обладнання), Бу дівля
гаража літ. А
загальною площею
45,9 кв. м

Вінницька обл.,
Вінницький р-н,
с. Пу лтівці,
вул. Революційна, 1а

2) доповнити розділ «Регіональне відділення по Дніпропетровській
області» такими позиціями:
Сірководнева лікувальня
літ. А-2 з підвалом
загальною площею 1269,8
кв. м., схо дами літ. а,
входом в підвал літ. а',
кисневою літ. Б, ґанком
літ. б, огорожею № 1,2,8,9,
підпірними стінками
№ 3,5,6, сходами № 4,
мостінням літ. І загальною
площею 153,0 кв. м.

м. Дніпро,
просп. Свободи, 2а

ПАТ «ЄвразДніпропетровський
металургійний завод»,
код ЄДРПОУ 05393056

Регіональне
відділення по
Дніпропетровській
області

Дитячий комбінат
№ 2 (63) (недіючий)

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,
просп. Південний, 9

Публічне акціонерне
товариство «Південний
гірничо-збагачувальний
комбінат», код ЄДРПОУ
00191000

Регіональне
відділення по
Дніпропетровській
області

3) доповнити розділ «Регіональне відділення по Донецькій області» такою
позицією:
Дитячий оздоровчий табір

Донецька обл.,

ВАТ «Точмаш»,

Регіональне

27
«Сонячний берег»

Мангушський р -н,
смт Ялта,
вул. Курортна, 17

код ЄДРПОУ 14300579

відділення по
Донецькій області

4) доповнити розділом такого змісту:
Регіональне відділення по Запорізькій області
Дитячий оздоровчий табір
«Аіст»

Запорізька обл.,
м. Бердянськ,
вул. Макарова, 24-Б

Придніпровське
міжрайонне управління
водного господарства»,
код ЄДРПОУ 36381844

Регіональне відділення
по Запорізькій області

5) доповнити розділ «Регіональне відділення по Черкаській області»
такими позиціями:
Клуб з обладнанням
Медпункт з обладнанням

Черкаська об л.,
м. Тальне,
вул. Кар’єрна 1-а
Черкаська об л.,
м. Тальне,
вул. Кар’єрна, 23

ЗАТ «Тальнівський
щебзавод», код ЄДРПОУ
01375038
ЗАТ «Тальнівський
щебзавод», код ЄДРПОУ
01375038

Регіональне
відділення по
Черкаській області
Регіональне
відділення по
Черкаській області

6) у розділі «Регіональне відділення по Харківській області» позицію:
Єдиний майновий
комплекс бази відпочинку
«Росінка»

Харківська об л.,
Вовчанський р-н,
с. Рево люційне,
вул. Росяна,1

ТОВ фірма «Інстрок ЛТД»,
код ЄДРПОУ 14082591

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

ТОВ фірма «Інстрок ЛТД»,
код ЄДРПОУ 14082591

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

викласти у такій редакції:
Єдиний майновий
комплекс бази відпочинку
«Росінка»

Харківська об л.,
Вовчанський р-н,
с. Бугаївка, вул. Росяна,1

7) доповнити розділ «Регіональне відділення в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі» такими позиціями:
Дитячий оздоровчий табір
«Фрегат»

Херсонська обл.,
Білозерський р-н,
с. Кізомис

Будівля профілакторію

м. Херсон, вул.
Перекопська, 169

Херсонська філія
Державного підприємства
«Адміністрація морських
портів України»
ВАТ «Херсонський
консервний комбінат» ліквідовано

Міністерство
інфраструктури
України
Регіональне
відділення в
Херсонській області,
АР Крим та
м. Севастополі

6. Департаменту приватизації забезпечити передачу цього наказу для
опублікування у виданнях державних органів приватизації.
7. Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з
громадськістю забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб -сайті
Фонду державного майна України та публікацію у додатку до «Державного
інформаційного бюлетеня про приватизацію» - газеті «Відомості приватизації».
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Фонду

В. Трубаров

