
 
 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

             09.06.2021   Київ                  №    991 

 
 

 

Про внесення змін до наказу  

Фонду державного майна України 

від 06.01.2021  № 5 

«Про затвердження переліків об`єктів 
малої приватизації, що підлягають 

приватизації в 2021 році (із змінами)»   

  

 
 

Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», «Про 

приватизацію державного і комунального майна»   
 

 НАКАЗУЮ: 
 

1. 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 06.01.2021 № 5 (із 

змінами), таку зміну: 

1) доповнити такою позицією: 

14304703 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 
«Гвардійське» 

Одеська 

Комінтернівський р-н,  

с. Гвардійське,  
вул. Олімпійська, 1 

Регіональне відділення 

Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях 

 

2. Внести до додатка 3 «Перелік окремого майна», затвердженого наказом 

Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 (із змінами), такі зміни:  

 1) позиції: 

Адміністративні 

приміщення 

загальною площею 

867,4 кв. м 

Миколаївська 

Доманівський р-н,  

смт Доманівка,  

вул. Центральна, 61 

Головне управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Миколаївській області,  

код за ЄДРПОУ 

13844159 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Одеській та 

Миколаївській 

областях 

Будівлі і споруди 

бувшої виробничої 

бази 

сейсморозвідувальної 

партії № 39 

Полтавська 

Новосанжарський р-н,                             

с. Лелюхівка,  

вул. Соснова, 9 

Східно-Українська 

геофізична 

розвідувальна 

експедиція  

ДГП «Укргеофізика», 

код за ЄДРПОУ 

01432813 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

Будівлі і споруди 

бувшої виробничої 

бази 

сейсморозвідувальної 

партії № 1 

Полтавська 

Чутівський р-н,  

смт Чутове,  

вул. Короленка, 10 

Східно-Українська 
геофізична 

розвідувальна 

експедиція  

ДГП «Укргеофізика», 

код за ЄДРПОУ 

01432813 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

Будівлі і споруди 

бувшої виробничої 

 

Полтавська 

 

Решетилівський р-н, 

 

Східно-Українська 

 

Регіональне 
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бази 

сейсморозвідувальної 

партії № 46 у складі: 

бокс для стоянки 

автомобілів з 

адмінбудинком  

літ. А-ІІ, площею 

501,0 кв. м;  
бокс для ремонта  

літ. Б-І, площею  

222,6 кв. м;  

сарай літ. В-І, площею 

47,3 кв. м;  

склад літ. Е-І, площею 

18,5 кв. м;  

сарай літ. Ж-І, 

площею 93,9 кв. м; 

сарай  літ. Є-I площею 

4,9 кв. м;  

убиральня, літ. И-І, 
площею 2,6 кв. м; 

хвіртка літ. № 1; 

огорожа літ. № 2 

смт Решетилівка,  

вул. 

Червонопартизанська, 

43 

геофізична 

розвідувальна 

експедиція  

ДГП «Укргеофізика», 

код за ЄДРПОУ 

01432813 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

Будівлі і споруди 

бувшої виробничої 

бази 

сейсморозвідувальної 

партії № 25 у складі: 

охоронне приміщення 

літ. А-1,а, площею 

13,4 кв. м;  

ремонтний бокс  
літ. Б-1, Б1-1,  Б2-1,б, 

площею 421,5 кв. м; 

підсобне приміщення 

№ 2 літ. В-1, площею  

17,4 кв. м; 

матеріальний склад з 

радіорубкою літ. Г-1, 

площею 99,3 кв. м; 

овочесховище  

літ. Д-1, площею  

21,6 кв. м; 

їдальня літ. Е-1,е, 
площею 81,5 кв. м; 

підсобне приміщення 

№ 1 літ. Є,є,є1 

площею 148,0 кв. м; 

будівля камеральної 

обробки літ. Ж-1,ж, 

площею 141,2 кв. м; 

туалет літ. И-1, 

площею 3,4 кв. м; 

котельня  

літ. І-1,І1-1,і,і1 
площею 69,5 кв. м; 

металевий вагон 

(тимчасовий) літ. І; 

навіс (тимчасовий) 

літ. Й;  

ворота з хвірткою 

 літ. № 1;  

огорожа літ. № 2; 

ворота літ. № 3; 

трансформаторна 

 

Полтавська 

 

Гадяцький р-н,  

с. Вельбівка,  

вул. Центральна, 30 

 

Східно-Українська 

геофізична 

розвідувальна 

експедиція ДГП 

«Укргеофізика»,  

код за ЄДРПОУ 

01432813 

 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 
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підстанція літ. № 4; 

огорожа літ. № 5 

Будівлі і споруди 

бувшої виробничої 

бази 

сейсморозвідувальної 

партії № 27 

Полтавська 

м. Миргород, 

вул. Котляревського, 

177 

Східно-Українська 

геофізична 

розвідувальна 

експедиція 

ДГП «Укргеофізика», 

код за ЄДРПОУ 

01432813 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській  та 

Сумській областях 

Магазин № 12 Сумська 
м. Ромни,  

вул. Залізнична, 42 

ТОВ «Магістраль»,  
код за ЄДРПОУ 

31766001 

Регіональне 
відділення Фонду по 

Полтавській  та 

Сумській областях 

Магазин № 7 Сумська 
м. Ромни,  

вул. Прокопенка, 107-а 

ТОВ «Магістраль»,  

код за ЄДРПОУ 

31766001 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській  та 

Сумській областях 

викласти в новій редакції: 

Нежитлові приміщення 

(частка 13/25)   
Миколаївська 

Доманівський р-н,  

смт Доманівка,  

вул. Центральна, 61 

Головне управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Миколаївській області,  

код за ЄДРПОУ 

13844159 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Одеській та 

Миколаївській 

областях 

Будівлі і споруди 

бувшої виробничої 

бази 
сейсморозвідувальної 

партії № 39 

Полтавська 

Новосанжарський  р-н,                             

с. Лелюхівка,  
вул. Соснова, 9 

Полтавська експедиція 

по геофізичним 

дослідженням у 

свердловинах 

державного 

геофізичного 
підприємства 

«Укргеофізика»,  

код за ЄДРПОУ 

21044912 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

Будівлі і споруди 

бувшої виробничої 

бази 

сейсморозвідувальної 

партії № 1 

Полтавська 

Чутівський р-н,  

смт Чутове,  

вул. Короленка, 10 

Полтавська експедиція 

по геофізичним 

дослідженням у 

свердловинах 

державного 

геофізичного 

підприємства 

«Укргеофізика»,  
код за ЄДРПОУ 

21044912 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

Будівлі і споруди 

бувшої виробничої 

бази 

сейсморозвідувальної 

партії № 46 у складі: 

бокс для стоянки 

автомобілів з 

адмінбудинком  

літ. А-ІІ, площею 

501,0 кв. м;  

бокс для ремонта  
літ. Б-І, площею  

222,6 кв. м;  

сарай літ. В-І, площею 

47,3 кв. м;  

склад літ. Е-І, площею 

18,5 кв. м;  

сарай літ. Ж-І, 

площею 93,9 кв. м; 

сарай  літ. Є-I площею 

 

Полтавська 

 

Решетилівський р-н,  

м. Решетилівка,  

вул. 

Червонопартизанська, 

43 

Полтавська експедиція 

по геофізичним 

дослідженням у 

свердловинах 

державного 

геофізичного 

підприємства 

«Укргеофізика»,  

код за ЄДРПОУ 

21044912 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 
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4,9 кв. м;  

убиральня, літ. И-І, 

площею 2,6 кв. м; 

хвіртка літ. № 1; 

огорожа літ. № 2 

Будівлі і споруди 

бувшої виробничої 

бази 

сейсморозвідувальної 
партії № 25 у складі: 

охоронне приміщення 

літ. А-1,а, площею 

13,4 кв. м;  

ремонтний бокс 

 літ. Б-1, Б1-1, Б2-1,б, 

площею 421,5 кв. м; 

підсобне приміщення 

№ 2 літ. В-1, площею 

17,4 кв. м; 

матеріальний склад з 

радіорубкою літ. Г-1, 
площею 99,3 кв. м; 

овочесховище  

літ. Д-1, площею  

21,6 кв. м;  

їдальня літ. Е-1,е, 

площею 81,5 кв. м; 

підсобне приміщення 

№ 1 літ. Є,є,є1 

площею 148,0 кв. м; 

будівля камеральної 

обробки літ. Ж-1,ж, 
площею 141,2 кв. м; 

туалет літ. И-1, 

площею 3,4 кв. м; 

котельня  

літ. І-1,І1-1,і,і1 

площею 69,5 кв. м; 

металевий вагон 

(тимчасовий) літ. І; 

навіс (тимчасовий) 

літ. Й;  

ворота з хвірткою 

 літ. № 1;  
огорожа літ. № 2; 

ворота літ. № 3; 

трансформаторна 

підстанція літ. № 4; 

огорожа літ. № 5 

 

Полтавська 

 

Гадяцький р-н,  

с. Вельбівка,  

вул. Центральна, 30 

 

Полтавська експедиція 

по геофізичним 

дослідженням у 
свердловинах 

державного 

геофізичного 

підприємства 

«Укргеофізика»,  

код за ЄДРПОУ 

21044912 

 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 
Сумській областях 

Будівлі і споруди 

бувшої виробничої 

бази 

сейсморозвідувальної 

партії № 27 

Полтавська 

м. Миргород, 

вул. Котляревського, 

177 

Полтавська експедиція 

по геофізичним 

дослідженням у 

свердловинах 

державного 

геофізичного 

підприємства 
«Укргеофізика»,  

код за ЄДРПОУ 

21044912 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

Магазин № 12 Сумська 
м. Ромни,  

вул. Залізнична, 42-Б 

ТОВ «Магістраль»,  

код за ЄДРПОУ 

31766001 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській  та 

Сумській областях 
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Магазин № 7 Сумська 

м. Ромни,  

вул. Прокопенка,  

107-Б 

ТОВ «Магістраль»,  

код за ЄДРПОУ 

31766001 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській  та 

Сумській областях 

2) доповнити такими позиціями: 
Частина будівлі 

(їдальня) літ. А з 

прибудовою літ. А1, 

прибудовою літ. А2, 

загальною площею 

293,6 кв. м, яка не 

увійшла до статутного 

капіталу  

ВАТ «Гонорівський 

цукровий завод»,  
код за ЄДРПОУ 

00371624 

Вінницька 

Ямпільський р-н,  

с. Гонорівка,  

вул. Пушкіна, 1а 

Відсутній 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Нежитлова будівля 

літ. А з ґанком та 

прибудовою літ. а 

загальною площею 

50,8 кв. м, яка не 

увійшла до статутного 

капіталу  

ВАТ «Калинівський 

ремонтно-механічний 

завод» 

Вінницька 

Калинівський р-н,  

м. Калинівка,  

вул. Українська, 33 

ВАТ «Калинівський 

ремонтно-механічний 

завод»,  

код за ЄДРПОУ 

00901329 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Нежитлова будівля 
літ. «А», тамбур  

літ. «а», тамбур  

літ. «а1», загальною 

площею 215,4 кв. м, 

яка не увійшла до 

статутного капіталу 

ВАТ «Вапнярський 

комбінат 

хлібопродуктів»,  

код за ЄДРПОУ 

00953177 

Вінницька 

Томашпільський р-н, 

смт Вапнярка,  

вул. Гагаріна, 6к 

Відсутній 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Будинок побуту  
літ. А, загальною 

площею 54,1 кв. м з 

ганком, який під час 

приватизації не 

увійшов до статутного 

капіталу  

ВАТ «Махаринецький 

цукровий завод», 

 код ЄДРПОУ 371713 

Вінницька 

Козятинський р-н,  

с. Махаринці,  

вул. Центральна, 4 

Відсутній 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Будівля 

водогрязелікарні  

інв. №100405, 
загальною площею 

893,9 кв. м 

Запорізька 
м. Запоріжжя,  

вул. Теплична, 18 

ТОВ «Запорізький 

титано-магнієвий 

комбінат»,  
код ЄДРПОУ 38983006 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровський, 

Запорізькій та 
Кіровоградській 

областях 

Група інвентарних 

об’єктів у складі: 

будівля адмінбудинку 

/літер Д-2/ загальною 

площею 728,2 кв. м та 

ремонтні бокси з 

операторною АЗС 

/літер Г-1/ загальною 

площею 409,9 кв. м. 

Волинська 
м. Луцьк,  

вул. Лідавська, 30 
Відсутній 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській, 

Закарпатській та 

Волинській областях 
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Нежитлова будівля 

літ. А-2 загальною 

площею 490,5 кв. м, 

ганок, гараж літ. Б-1 

загальною площею 

107,0 кв. м 

Миколаївська 

Братський р-н,  

смт Братське,  

вул. Шевченка, 13 

Управління соціального 

захисту населення 

Вознесенської районної 

державної адміністрації 

Миколаївської області,  

код ЄДРПОУ 24781812 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Одеській та 

Миколаївській 

областях 

Нежитлова будівля 

загальною площею 
189,8 кв. м 

Одеська 

Тарутинський р-н,  

смт Тарутине,  
вул. Широка, 12 

Головне управління 

Пенсійного фонду 

України в Одеській 
області,  

код за ЄДРПОУ 

20987385 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Одеській та 
Миколаївській 

областях 

Частина 

адміністративної 

будівлі, загальною 

площею 99,4 кв.м. 

Полтавська 

Чутівський р-н, 

смт Чутове, 

 пров. Центральний, 4 

Головне управління 

статистики у 

Полтавській області,  

код ЄДРПОУ 02361892 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

 

3. Внести до додатка 4 «Перелік об’єктів незавершеного будівництва, 

законсервованих об’єктів», затвердженого наказом Фонду державного майна України 

від 06.01.2021 № 5 (із змінами), таку зміну: 

1) доповнити такою позицією: 

Об’єкт незавершеного 
будівництва 

житлового будинку 

 
 

Київська 

м. Сквира,  
вул. Грушевського, 

10 

Відсутній 

Регіональне відділення 
Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

 

4. Внести до додатка 5 «Перелік об’єктів соціально-культурного 

призначення», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 

06.01.2021 № 5 (із змінами), таку зміну: 

1) доповнити позицією: 

Їдальня з 

павільйонами 

(нежитлова будівля 
літ. "К-2" загальною 

площею 609,5 кв. м) 

та обладнання  

(3 одиниці) 

Харківська 

м. Харків, 

Новобоварський р-н, 

вул. Конторська 
 (вул. 

Червоножовтнева), 

75/77 

Приватне акціонерне 

товариство 

«Харківський 

машинобудівний завод 
«ПЛІНФА»  

(ПРАТ «ХМЗ 

«ПЛІНФА»),  

код за ЄДРПОУ 

00240253 

Регіональне відділення 
Фонду по Харківській 

області 

 

5. Департаменту приватизації забезпечити передачу відповідним структурним 

підрозділам Фонду державного майна України переліків об’єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2021 році, змінених цим наказом, для оприлюднення на 

офіційному вебсайті Фонду державного майна України та опублікування у виданні 

державного органу приватизації.  

 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
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