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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

     18.06.2018                                          №      810          
 

 
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 акцій (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  (із 

змінами), такі зміни:  

 

1) доповнити розділ «Регіональне відділення по Черкаській області» такою 

позицією :  

30146198 ПАТ «ВЕРК» 

Черкаська обл.,             
м. Корсунь-
Шевченківський,        
вул. Ярослава Мудрого, 
144 

1715000,00  0,0102 

Регіональне 
відділення по 
Черкаській 
області 

 

2) доповнити розділ «Апарат Фонду» такою позицією:  

00194122 

ПАТ «Запорізький 
виробничий 
алюмінієвий 
комбінат» 

м. Запоріжжя , шосе 
Південне, 15 

155682280,00  68,0095 Апарат Фонду 

 

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 (із змінами), такі зміни:  

 
1) у розділі «Регіональне відділення по Вінницькій області» позицію:  

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 

      викласти в такій редакції: 
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00692239 Єдиний майновий комплекс  
державного підприємства 
«Тульчинське виробниче 
підприємство по племінній справі 
в тваринництві» 

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

Міністерство аграрної 
політики та 
продовольства 
України 

 

2) у розділі «Регіональне відділення по Харківській області» позицію:  
05453692 

 
Єдиний майновий комплекс 
колишнього Харківського 
державного 
сільськогосподарського іподрому 

м. Харків, майдан 1-го 
Травня, 2 

Міністерство аграрної 
політики та 
продовольства 
України 

      викласти в такій редакції: 

 Єдиний майновий комплекс 
колишнього Харківського 
державного 
сільськогосподарського іподрому 

м. Харків, майдан 1-го 
Травня, 2 

Міністерство аграрної 
політики та 
продовольства 
України 

 

3) у розділі «Апарат Фонду» позицію:  
  Єдиний майновий комплекс 

колишнього державного 
торговельного підприємства 
«ГУДОК» 

м. Київ,                           
вул. Аеродромна, 14 

Регіональне відділення 
по м. Києву 

викласти в такій редакції:  
  Єдиний майновий комплекс 

колишнього державного 
торговельного підприємства 
«ГУДОК» 

м. Київ,                       
вул. Аеродромна, 14 

Апарат Фонду 

 

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

Фонду державного майна України від 27 березня 2018 року № 447  (із змінами), такі 

зміни:  
 

1) у розділі «Регіональне відділення по Вінницькій області» позиції: 
Окреме майно: димова 

труба, що не увійшла до 

статутного капіталу  

ВАТ «Ободівський 

цукровий завод»  

Вінницька обл., 

Тростянецький р-н,         

с. Нова Ободівка,        

вул. Призаводська, 1 

ТОВ «Агрофірма 

«Ободівський цукор» код 

ЄДРПОУ 32885163 

Регіональне 

відділення  по 

Вінницькій області 

Об'єкти нерухомого 

майна: склад, навіс 

загальною площею 424,1 

кв. м; гаражі загальною 

площею                             

183,1 кв. м; майстерня 

МЗМ загальною площею 

363,4 кв. м, яке не 

увійшло до статутного 

капіталу ВАТ 

«Ладижинське ЕМПЗ  

№ 9» 

Вінницька обл., 

Тростянецький р-н,                 

м. Ладижин,                                    

вул. Промислова, 9  

відсутній  

Регіональне 

відділення  по 

Вінницькій області 

викласти в такій редакції:  
Окреме майно: димова 

труба, що не увійшла до 

статутного капіталу  

ВАТ «Ободівський 

цукровий завод»  

Вінницька обл., 

Тростянецький р-н,          

с. Нова Ободівка,         

вул. Призаводська, 1 

відсутній  

Регіональне 

відділення  по 

Вінницькій області 
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Склад, навіс загальною 

площею 424,1 кв. м, який 

не увійшов до статутного 

капіталу ВАТ 

«Ладижинське ЕМПЗ  

№ 9» 

Вінницька обл., 

Тростянецький р-н,                 

м. Ладижин,                                    

вул. Промислова, 9  

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області 

Гаражі загальною площею                             

183,1 кв. м, які не увійшли 

до статутного капіталу 

ВАТ «Ладижинське 

ЕМПЗ 

№ 9» 

 Вінницька обл., 

Тростянецький р-н,                 

м. Ладижин,                                    

вул. Промислова, 9  

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області 

Майстерня МЗМ 

загальною площею  

363,4 кв. м, яка не увійшла 

до статутного капіталу 

ВАТ «Ладижинське 

ЕМПЗ № 9»  

Вінницька обл., 

Тростянецький р-н,                 

м. Ладижин,                                    

вул. Промислова, 9  

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області 

 

2) доповнити розділ «Регіональне відділення по Дніпропетровській 

області» такими позиціями: 
Частина будівлі – А  

загальною площею              

217,8 кв. м, будівлі – Б, б, 

В, Г, Д, огорожа № 1-2 

Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград,                             

вул. Добролюбова, 9 а  

Головне управління 

статистики у 

Дніпропетровській області 

Державна служба 

статистики України  

Гараж цегляний 

загальною площею               

33,0 кв. м  

Дніпропетровська обл.,           

м. Марганець,                             

вул. Садова, 9 

Головне управління 

статистики у 

Дніпропетровській області 

Державна служба 

статистики України  

9 одиниць 

автотранспортних засобів  

м. Дніпро, вул. Берегова, 

210 

ТДВ «Дніпропетровське 

АТП 11228»  

Регіональне 

відділення по 

Дніпропетровській 

області 

 

3) у розділі «Регіональне відділення по Закарпатській області » позиції:  
Група інвентарних 

об’єктів у складі:                                                                                       

- виробничі приміщення 

(літ. А), площею  

50,5 кв. м; 

                                                                              

Закарпатська обл., 

Ужгородський р-н,                            

смт Середнє,                                        

вул. Закарпатська, 130 

«А»                      

 

ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго»,  

код ЄДРПОУ 00131529 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

 - водозабір біля плотини 

(літ. Б), площею   

96,9 кв. м;                                                                                                  

- збір головного 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;  

 

Закарпатська обл., 

Ужгородський р-н,                            

с. Кам’яниця,                                        

вул. Ужанська, 22 «а» 

- паводковий водозлив 

поз. VІІ та поз. VІ – 

аварійний водоскид 

Оноківської ГЕС, 

площею 264,0 кв. м  

Закарпатська обл., 

Ужгородський р-н,                                        

с. Оноківці,                                           

вул. Енергетиків, 17 «б» 
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 - сміттєутримуюча 

решітка водозабору 

турбінами ОнГЕС;  

Закарпатська обл., 

Ужгородський р-н,                            

с. Оноківці,                               

вул. Енергетиків, 17 

 

 - сміттєутримувач 

решітка водозабору 

турбінами УжГЕС 

Закарпатська обл.,                                       

м. Ужгород,                                      

вул. Електрозаводська,        

4 «б» 

Група інвентарних 

об’єктів у складі:                                                                  

- гребля (позиція за 

планом І) площею 982,80 

кв. м;  

                                                                           

Закарпатська обл., 

Хустський р-н,                            

с. Вільшани, 231 «А»  

ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго»,  

код ЄДРПОУ 00131529 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

 - 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 зрівняльної 

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 будівлі ГЕС 

(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 біофільтра з 

двома радіальними 

Закарпатська обл., 

Хустський р-н,                        

с. Противень, 747 «В» 
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відстійниками (літ. Б), 

площею 53,9 кв. м;                                                                                     

- будівля хлораторної 

установки (літ. А), 

площею 21,4 кв. м; 

 

 - міст через швидкотік  

площею 75,7 кв. м; 

Закарпатська обл., 

Хустський р-н,                             

с. Противень, 747 «Д»  

 

 - сарай біля клубу 

ТРГЕС (літ. А-1), 

площею                                     

52,5 кв. м  

Закарпатська обл., 

Хустський р-н,                                   

с. Противень, 732 «а» 

викласти у такій редакції: 
Група інвентарних 

об’єктів у складі:                                                                                       

- виробничі приміщення 

(літ. А), площею  

50,5 кв. м; 

 

                                                                              

Закарпатська обл., 

Ужгородський р-н,                            

смт Середнє,                                        

вул. Закарпатська, 130 

«А»  

 

ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго»,  

 код ЄДРПОУ 00131529 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

 - водозабір біля плотини 

(літ. Б), площею   

96,9 кв. м;                                                                                                  

- збір головного вузла (літ. 

А), площею 29,7 кв. м;                             

 - рісберна плотини   

с. Кам’яниця 

Ужгородської ГЕС 

(позиція за планом V);                                                                          

- плотина головного вузла 

(літ. В), площею  

1148,3 кв. м;  

 

Закарпатська обл., 

Ужгородський р-н,                            

с. Кам’яниця,                                        

вул. Ужанська, 22 «а» 

- паводковий водозлив 

поз. VІІ та поз. VІ – 

аварійний водоскид 

Оноківської ГЕС, площею 

264,0 кв. м; 

 

Закарпатська обл., 

Ужгородський р-н,                                        

с. Оноківці,                                           

вул. Енергетиків, 17 «б» 

 - сміттєутримуюча 

решітка водозабору 

турбінами ОнГЕС;  

Закарпатська обл., 

Ужгородський р-н,                            

с. Оноківці,                               

вул. Енергетиків, 17 

 

 - сміттєутримувач 

решітка водозабору 

гідротурбін УжГЕС 

Закарпатська обл.,                                       

м. Ужгород,                                      

вул. Електрозаводська,        

4 «б» 

Група інвентарних 

об’єктів у складі:                                                                  

- гребля (позиція за 

планом І) площею  

982,80 кв. м;  

 

                                                                            

 

Закарпатська обл., 

Хустський р-н,                            

с. Вільшани, 231 «А»  

ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго»,   

код ЄДРПОУ 00131529 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

 - відстійник первинний 

(позиція за планом І) 

площею 7,2 кв. м;   

- будівля хлораторної 

установки з двома 

Закарпатська обл., 

Хустський р-н,                                 

с. Противень, 760 
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біофільтрами відстійників 

(літ. А), площею 25 кв. м;                                                                        

 

- пісколовка 

горизонтальна з 

пропускною здатністю  

20 л/с площею 2 кв. м;                                                              

 

 

 

 

Закарпатська обл., 

Хустський р-н,                                 

с. Противень  

 

 - 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 

зрівнювальної 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 будівлі ГЕС 

(позиція за планом № 1) 

площею 4,0 кв. м;                                                                                                                 

- відвідний канал (позиція 

за планом № ІІ) 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 біофільтра 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,                             

с. Противень, 747 «Д»  

 

 - сарай біля клубу ТРГЕС 

(літ. А-1), площею                                     

52,5 кв. м  

Закарпатська обл., 

Хустський р-н,                                   

с. Противень, 732 «а» 

 

4) у розділі «Регіональне відділення по Івано-Франківській області» 

позицію:  
Адміністративна будівля 

загальною площею            

826,3 кв.м , що не 

м. Івано-Франківськ,  

вул. Отця Блавацького 

ПАТ «Укрнафта»,            

код ЄДРПОУ 00135390 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 
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включена до статутного  

капіталу ПАТ «Укрнафта» 

та перебуває на його 

балансі 

промисловості 

України  

викласти в такій редакції: 
Адміністративна будівля 

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, 

22 

ПАТ «Укрнафта»,                   

код ЄДРПОУ 00135390 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

 

5) у розділі «Регіональне відділення по Кіровоградській області» позиції: 
Комплекс у складі: 

нежитлова будівля,  

ББ1б-б5, загальна площа 

587,2 кв. м; ганок, кр; 

ганок, кр1; ганок, кр2; 

сходи, с; приямок, п  

м. Кропивницький,                            

вул. Нижня 

П’ятихатська, 24а  

Державне підприємство 

«Східний гірничо-

збагачувальний комбінат», 

код ЄДРПОУ 14309787 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Будівля гаража площею 

23,8 кв. м  

Кіровоградська обл.,     

смт Онуфріївка,          

вул. 50 років Жовтня, 17 

Управління Державної 

казначейської служби 

України в Онуфріївському 

районі Кіровоградської 

області,  

код ЄДРПОУ 37824388 

Державна 

казначейська служба 

України  

викласти в такій редакції:  

Нежитлова будівля – кафе 

на 75 місць загальною 

площею 664,7 кв. м 

м. Кропивницький,                            

вул. Нижня 

П’ятихатська, 24 а  

Державне підприємство 

«Східний гірничо-

збагачувальний комбінат», 

код ЄДРПОУ 14309787 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Будівля гаража площею 

23,8 кв. м  

Кіровоградська обл.,       

смт Онуфріївка,           

вул. Центральна , 17 

Управління Державної 

казначейської служби 

України в Онуфріївському 

районі Кіровоградської 

області,  

код ЄДРПОУ 37824388 

Державна 

казначейська служба 

України  

 

6) доповнити розділ «Регіональне відділення по Львівській області» 

такими позиціями: 
Будівля операційно-

диспетчерського 

управління  

Львівська обл., 

Сокальський р-н,            

с. Сілець, присілок 

Солтиси, 753 

Відокремлений підрозділ 

«Західно-Українська 

виконавча дирекція з 

ліквідації шахт» Державного 

підприємства «Об’єднана 

компанія 

«Укрвуглереструктуризація», 

код ЄДРПОУ 39257791 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Адмінпобуткомбінат Львівська обл., 

Сокальський р-н,            

с. Сілець, присілок 

Солтиси, 753 

Відокремлений підрозділ 

«Західно-Українська 

виконавча дирекція з 

ліквідації шахт» Державного 

підприємства «Об’єднана 

компанія 

«Укрвуглереструктуризація», 

код ЄДРПОУ 39257791 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Будівля їдальні та сараї Львівська обл., 

Сокальський р-н,            

с. Сілець, присілок 

Відокремлений підрозділ 

«Західно-Українська 

виконавча дирекція з 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 
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Солтиси, 753 ліквідації шахт» Державного 

підприємства «Об’єднана 

компанія 

«Укрвуглереструктуризація», 

код ЄДРПОУ 39257791 

промисловості 

України  

Будівля пилорами Львівська обл., 

Сокальський р-н,            

с. Сілець, присілок 

Солтиси, 753 

Відокремлений підрозділ 

«Західно-Українська 

виконавча дирекція з 

ліквідації шахт» Державного 

підприємства «Об’єднана 

компанія 

«Укрвуглереструктуризація», 

код ЄДРПОУ 39257791 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Будівля дегазаційної 

установки  

Львівська обл., 

Сокальський р-н,            

с. Сілець, присілок 

Солтиси, 753 

Відокремлений підрозділ 

«Західно-Українська 

виконавча дирекція з 

ліквідації шахт» Державного 

підприємства «Об’єднана 

компанія 

«Укрвуглереструктуризація», 

код ЄДРПОУ 39257791 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Будівля ВГК Львівська обл., 

Сокальський р-н,            

с. Сілець, присілок 

Солтиси, 753 

Відокремлений підрозділ 

«Західно-Українська 

виконавча дирекція з 

ліквідації шахт» Державного 

підприємства «Об’єднана 

компанія 

«Укрвуглереструктуризація», 

код ЄДРПОУ 39257791 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

 

7) доповнити розділ «Регіональне відділення по Луганській області» 

такими позиціями:  
Група інвентарних 

об’єктів: двоповерхова 

будівля площею              

554,4 кв. м, гараж 

площею 65,1 кв. м,           

сарай площею 23 кв. м, 

сарай площею 6,2 кв. м, 

вбиральня площею         

22,6 кв. м  

Луганська обл., 

Сватівський р-н,             

м. Сватове,                   

вул. Державна, 9 

Управління державної 

казначейської служби 

України у Сватівському 

районі Луганської області, 

код ЄДРПОУ 37928384 

Державна 

казначейська служба 

України  

Нежиле приміщення 

(склад) площею                    

71,4 кв. м  

Луганська обл., 

Сватівський р-н,             

м. Сватове,                   

вул. Державна, 7 

Управління державної 

казначейської служби 

України у Сватівському 

районі Луганської області, 

код ЄДРПОУ 37928384 

Державна 

казначейська служба 

України  

 

8) у розділі «Регіональне відділення по Одеській області» позиції: 
Будівлі та споруди 

колишнього учбового 

комбінату загальною 

площею 986,6 кв. м у 

складі: будівля літ. "А" 

площею 986,6 кв. м; 

металева огорожа № 1, 2 

м. Одеса,                       

пров. Бісквітний, 16-А  
відсутній  

Фонд державного 

майна України  

Будівля колишньої їдальні 

загальною площею                  

588,9 кв. м 

м. Одеса,                                   

вул. Плієва, 1-Г  
відсутній  

Регіональне 

відділення  по 

Одеській області 

викласти в такій редакції:  
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Колишній учбовий 

комбінат 

м. Одеса,                       

пров. Бісквітний, 16-А  
відсутній  Апарат Фонду 

Будівля колишньої їдальні 
м. Одеса,                                   

вул. Плієва, 1-Г  
відсутній  

Регіональне 

відділення  по 

Одеській області 

 

9) у розділі «Регіональне відділення по Полтавській області» позиції: 
Нежитлова будівля 

магазину 

Полтавська обл., 

Полтавський р-н,                          

м. Глобине,                         

вул. Лобановського, 1/17           

ТОВ “Новомосковськ - 

Агро”,                                

код ЄДРПОУ 33014041  

Регіональне 

відділення  по 

Полтавській області 

Будівля родильні для 

корів 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,                            

с. Первомайське,               

вул. Садова, 4  

ЗАТ "Пирятинська 

птахофабрика", код 

ЄДРПОУ 00845884 

Регіональне 

відділення  по 

Полтавській області 

викласти в такій редакції:  
Нежитлова будівля 

магазину 

Полтавська обл.,  

м. Глобине,                         

вул. Лобановського, 1/17           

ТОВ “Новомосковськ - 

Агро”,                                 

код ЄДРПОУ 33014041  

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області 
Будівля родильні для 

корів 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,                            

с. Первомайське,               

вул. Садова, 4  

ЗАТ "Пирятинська 

птахофабрика", код 

ЄДРПОУ 00845884 

(ліквідовано) 

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області 

 

10) у розділі «Регіональне відділення по Рівненській області» позиції:  
Приміщення їдальні 

загальною площею   

174,8 кв. м 

34002, Рівненська обл., 

Зарічненський р-н,                         

с. Мутвиця,                            

вул. Центральна, 7а 

ВАТ «Зарічненський 

агротехсервіс»,  

код ЄДРПОУ 906670  

Регіональне 

відділення по 

Рівненській області 

Будівля складу 

загальною площею   

231,3 кв. м 

35442, Рівненська обл., 

Гощанський р-н,                       

с. Бугрин,                         

вул. Перемоги, 2а 

ВАТ «Гощанський 

«Райагропостач» 

(реорганізоване у                     

ТОВ «СТП Екоресурс»),  

код ЄДРПОУ 00906781 

Регіональне 

відділення по 

Рівненській області 

викласти в такій редакції:  
Будівля їдальні 

загальною площею    

174,8 кв. м 

Рівненська обл., 

Зарічненський р-н,                         

с. Мутвиця,                            

вул. Центральна, 7а 

ВАТ «Зарічненський 

агротехсервіс»,  

код ЄДРПОУ 906670 

Регіональне 

відділення по 

Рівненській області 

Будівля складу 

загальною площею   

231,1 кв. м 

Рівненська обл., 

Гощанський р-н,                       

с. Бугрин,                         

вул. Перемоги, 2а 

ВАТ «Гощанський 

«Райагропостач» 

(реорганізоване у                    

ТОВ «СТП Екоресурс»),  

код ЄДРПОУ 00906781 

Регіональне 

відділення по 

Рівненській області 

 

11) у розділі «Регіональне відділення по Сумській  області»: 

позиції: 
Група інвентарних 

об'єктів у складі 

адмінбудівлі загальною 

площею 183,0 кв. м (літ. 

А) з надвірними 

будівлями і спорудами: 

сарай - Б, б, вбиральня - 

У, огорожа - N 1 - 2 

Сумська обл.,                       

смт Ямпіль,                              

вул. Боженка, 13 

Управління Державної 

казначейської служби 

України в Ямпільському 

районі Сумської області, 

код ЄДРПОУ 36789180 

Державна 

казначейська служба 

України  

Адмінбудівля з 

надвірними будівлями та 

спорудами загальною 

площею 171,1 кв. м  

Сумська обл.,                                   

смт Ямпіль,                               

пров. Неплюєва, 10 

Державна судова 

адміністрація України в 

Сумській області,  

код ЄДРПОУ 26270240 

Державна судова 

адміністрація України  
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Група інвентарних 

об’єктів у складі: 

одноповерхова 

нежитлова будівля суду з 

підвалом та ганками, А, 

а, а1, а2, а3, загальною 

площею 378,5 кв. м; 

гараж, Б; убиральня, В; 

огорожа, № 1, 2, 3 

Сумська обл.,                         

смт Велика Писарівка,                                 

вул. Грайворонська, 21 

Державна судова 

адміністрація України в 

Сумській області,  

код ЄДРПОУ 26270240 

Державна судова 

адміністрація України  

викласти в такій редакції:  
Адмінбудівля загальною 

площею 183,0 кв. м  з 

надвірними будівлями та 

спорудами 

Сумська обл.,                       

смт Ямпіль,                              

вул. Спасо-

Преображенська, 13 

Управління Державної 

казначейської служби 

України в Ямпільському 

районі Сумської області, 

код ЄДРПОУ 36789180 

Державна 

казначейська служба 

України  

Адмінбудівля з 

надвірними будівлями та 

спорудами загальною 

площею 171,1 кв. м  

Сумська обл.,                                   

смт Ямпіль,                               

пров. Неплюєва, 10 

Територіальне управління 

державної судової 

адміністрації України в 

Сумській області,  

код ЄДРПОУ 26270240  

Державна судова 

адміністрація України  

 

Група інвентарних 

об’єктів у складі: 

одноповерхова 

нежитлова будівля суду з 

підвалом та ґанками, А, 

а, а1, а2, а3, загальною 

площею 378,5 кв. м; 

гараж, Б; убиральня, В; 

огорожа, № 1, 2, 3 

Сумська обл.,                         

смт Велика Писарівка,                                 

вул. Грайворонська, 21 

Територіальне управління 

державної судової 

адміністрації України в 

Сумській області,  

код ЄДРПОУ 26270240 

Державна судова 

адміністрація України  

 

доповнити такою позицією: 

Нежитлове приміщення 

загальною площею      

88,3 кв. м  

Сумська обл.,                           

м. Охтирка,                        

пров. Друкарський, 4  

Північно-східний офіс 

Державної аудиторської 

служби України ,                  

код ЄДРПОУ 40478572 

Державна аудиторська 

служба України  

 

12) у розділі «Регіональне відділення по Хмельницькій області» позиції: 
Вбудоване приміщення 

акумуляторної № 13/230 

загальною площею 37,6 

кв. м. колишнього 

військового містечка             

№ 13 

Хмельницька обл.,                                

м. Ізяслав,                                

вул. Військова, 13/230 

Відділ житлово-

комунального господарства 

Ізяславської 

райдержадміністрації,  

код ЄДРПОУ 35643206 

Ізяславська районна 

державна 

адміністрація  

Група інвентарних 

об’єктів недіючої бази 

Грицівської 

експлуатаційної дільниці, 

а саме: адмінбудинок   

літ. А, 1987 року 

введення у експлуатацію; 

майстерня літ. Б,            

1983 року введення у 

експлуатацію; блок 

гаражів літ. В, 1983 року 

введення у експлуатацію; 

адмінбудинок   літ. Г, 

1983 року введення у 

експлуатацію; гараж 

автомобільний літ. Д, 

1987 року введення у 

експлуатацію; блок 

складів літ. Е, 1966 року 

Хмельницька обл.,      

Шепетівський  р-н,              

смт Гриців,                  

вул. Суворова, 3.  

Шепетівське міжрайонне 

управління водного 

господарства,                      

код ЄДРПОУ 04544085 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  
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введення у експлуатацію; 

автозаправна станція   

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 розподільчі 

колонки в кількості          

2 шт., 1987 року 

введення у експлуатацію; 

сарай літ. З, 1987 року 

введення у експлуатацію; 

склад паливно – 

мастильних матер іалів 

літ. І, 1987 року введення 

у експлуатацію; 

благоустрій (залізобетоні 

плити, якими частково 

викладені пішохідні 

доріжки та площадка 

ЕД), 1983 року введення 

у експлуатацію; 

резервуар УСТ-36,            

1984 року введення у 

експлуатацію; резервуар, 

1976 року введення у 

експлуатацію.  

Адміністративно - 

господарське 

приміщення, загальною 

площею 65,3 кв. м. 

(будівля літ. А-1) 

Хмельницька обл., 

Кам’янець – Подільський 

р-н, смт  Стара Ушиця, 

вул. Миру, 11 

Кам’янець – Подільське 

міжрайонне управління 

водного господарства,            

код  ЄДРПОУ  22777031 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

викласти в такій редакції:  
Прибудоване 

приміщення 

акумуляторної № 13/230 

загальною площею     

37,6 кв. м колишнього 

військового містечка            

№ 13 

Хмельницька обл.,                                

м. Ізяслав,                                

вул. Військова, 13/230 

Відділ житлово-

комунального господарства 

Ізяславської 

райдержадміністрації,            

код ЄДРПОУ 35643206 

Ізяславська районна 

державна 

адміністрація  

Група інвентарних 

об’єктів недіючої бази 

Грицівської 

експлуатаційної дільниці, 

а саме: адмінбудинок  

літ. А, 1987 року 

введення в експлуатацію; 

майстерня літ. Б,           

1983 року введення в 

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; блок 

складів літ. Е, 1966 року 

введення в експлуатацію; 

Хмельницька обл.,      

Шепетівський  р-н,         

смт Гриців,                  

вул. Суворова, 3 

Шепетівське міжрайонне 

управління водного 

господарства,                          

код ЄДРПОУ 04544085 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  
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автозаправна станція            

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 розподільчі 

колонки в кількості                

2 шт., 1987 року 

введення в експлуатацію; 

сарай літ. З, 1987 року 

введення в  експлуатацію; 

склад паливно – 

мастильних матер іалів 

літ. І, 1987 року введення 

в експлуатацію; 

благоустрій (залізобетоні 

плити, якими частково 

викладені пішохідні 

доріжки та площадка 

ЕД), 1983 року введення 

в експлуатацію; 

резервуар УСТ-36,           

1984 року введення в 

експлуатацію; резервуар, 

1976 року введення в 

експлуатацію; 

каналізація, яка 

складається з підземних 

комунікацій 

азбестоцементних труб 

протяжністю 62 м  п., та 

залізобетонного 

підземного збірного 

резервуара ємністю                  

53 куб. м, 1984 року 

введення в експлуатацію; 

труба відводу диму,          

1987 року введення в 

експлуатацію; септик, 

1987 року введення в 

експлуатацію  

Адміністративно - 

господарське 

приміщення, загальною 

площею 65,3 кв. м 

(будівля літ. А-1) 

Хмельницька обл., 

Кам’янець – Подільський 

р-н, смт  Стара Ушиця, 

вул. Миру, 11 

Хмельницьке обласне 

управління водних ресурсів, 

код ЄДРПОУ 05446893 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

 

13) у розділі «Регіональне відділення по Черкаській області» позицію:  
Приміщення колишнього 

АКАБ «Україна» 

загальною площею 242,0 

кв. м першого поверху 

двоповерхової будівлі 

Черкаська обл.,                    

смт Лисянка,                     

вул. Гетьманський шлях, 

20    

Лисянська районна 

державна адміністрація 

Черкасько ї області,                          

(код ЄДРПОУ 04061240)  

Лисянська районна 

державна 

адміністрація 

Черкаської області 

викласти в такій редакції:  
Приміщення колишнього 

АКАБ «Україна» 

загальною площею              

226,4 кв. м першого 

поверху двоповерхової 

Черкаська обл.,                    

смт Лисянка,                     

вул. Гетьманський шлях, 

20 

Лисянська районна 

державна адміністрація 

Черкаської області,                          

(код ЄДРПОУ 04061240)  

Лисянська районна 

державна 

адміністрація 

Черкаської області 
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будівлі 

 

14) доповнити розділ «Апарат Фонду» такими позиціями:  

Майновий комплекс  
м. Київ,                    

просп. Перемоги, 150 
відсутній  Апарат Фонду  

Будівлі та споруди 

пансіонату «Буковина» 

(реєстраційний номер 

81444487321) 

Чернівецька обл., 

Глибоцький р-н,             

с. Валя Кузьмина,       

вул. Озерна, 13 

відсутній  Апарат Фонду 

 

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 (із змінами), такі зміни:  
 

1) у розділі «Регіональне відділення по Вінницькій області» позиції:  

Дитячий садок 

Вінницька обл., 

Немирівський  р-н,         

с. Нові Обиходи,         

вул. Мельника, 39а 

Управління капітального 

будівництва Вінницької 

ОДА, код ЄДРПОУ 04011383 

Державна служба 

України з 

надзвичайних 

ситуацій, Вінницька 

ОДА   

Будинок правосуддя з 

гаражами 

Вінницька обл.,  

м. Іллінці, вул.Соборна, 

32 

УКБ Вінницької 

облдержадм іністрації, код 

ЄДРПОУ 04011383 

УКБ Вінницької 

облдержадм іністрації 

Садиба №11 у кварталі 

№14 

Вінницька обл., 

Немирівський р-н,  

с. Нові Обиходи,  

вул. Мельника, 66 

УКБ Вінницької ОДА, код 

ЄДРПОУ 04011383 
відсутній  

Садиба №12 у кварталі 

№14 

Вінницька обл., 

Немирівський р-н,  

с. Нові Обиходи,  

вул. Мельника, 64 

УКБ Вінницької ОДА, код 

ЄДРПОУ 04011383 
відсутній  

викласти в такій редакції:  

Дитячий садок 

Вінницька обл., 

Немирівський р-н,          

с. Нові Обиходи            

(с. Самчинці),             

вул. Мельника, 39 а  

Департамент будівництва, 

містобудування  та 

архітектури Вінницької 

облдержадм іністрації,       

код ЄДРПОУ 39578073 

Вінницька обласна 

державна 

адміністрація  

Будинок правосуддя з 

гаражами 

Вінницька обл.,              

м. Іллінці,                    

вул. Соборна, 32 

Департамент будівництва, 

містобудування  та 

архітектури Вінницької 

облдержадм іністрації,       

код ЄДРПОУ 39578073 

Вінницька обласна 

державна 

адміністрація  

Садиба № 11 у кварталі  

№ 14 

Вінницька обл., 

Немирівський р-н,          

с. Нові Обиходи            

(с. Самчинці),             

вул. Мельника, 66 

Департамент будівництва, 

містобудування  та 

архітектури Вінницької 

облдержадм іністрації,  код 

ЄДРПОУ 39578073 

Вінницька обласна 

державна 

адміністрація  

Садиба № 12 у кварталі  

№ 14 

Вінницька обл., 

Немирівський р-н,          

с. Нові Обиходи            

(с. Самчинці),              

вул. Мельника, 64 

Департамент будівництва, 

містобудування  та 

архітектури Вінницької 

облдержадм іністрації,  код 

ЄДРПОУ 39578073 

Вінницька обласна 

державна 

адміністрація  

 

2) у розділі «Регіональне відділення по Луганській області»: 

позиції: 
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Житловий будинок 

поз.№1 (площею забудови 

152,39) 

Луганська обл., 

Старобільський р-н,       

с. Тарабани 

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Луганській області 

Житловий будинок 

поз.№2 (площею забудови 

152,39) 

Луганська обл., 

Старобільський р-н,        

с. Тарабани 

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Луганській області 

Житловий будинок 

поз.№3 (площею забудови 

152,39) 

Луганська обл., 

Старобільський р-н,       

с. Тарабани 

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Луганській області 

Головна насосна станція  

Луганська обл., 

Кремінський р-н,  

с. Варвар івка  

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Луганській області 

викласти в такій редакції:  

Житловий будинок  

Луганська обл., 

Старобільський р-н,       

с. Тарабани,                

вул. Новобудівельна, 10 

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Луганській області 

Житловий будинок  

Луганська обл., 

Старобільський р-н,       

с. Тарабани,                

вул. Новобудівельна, 11 

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Луганській області 

Житловий будинок  

Луганська обл., 

Старобільський р-н,       

с. Тарабани,                

вул. Новобудівельна, 12 

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Луганській області 

Головна насосна станція  

Луганська обл., 

Кремінський р-н,  

с. Варвар івка ,  

вул. Центральна, 1-А  

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Луганській області 

доповнити такими позиціями: 

Садибний 

(індивідуальний) 

житловий будинок  

Луганська обл., 

Білокуракинський р-н,    

с. Попівка,                   

вул. Молодіжна, 2/1 

ПрАТ «Білокуракинський», 

код ЄДРПОУ 00847363 

Регіональне 

відділення по 

Луганській області 

Терапевтичний корпус 

Луганська обл., 

Кремінський р-н,            

м. Кремінна,              

пров. І. І. Мечнікова, 12 

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Луганській області 

 

3) у розділі «Регіональне відділення по Львівській області» позиції:  

Цех по виробництву 

рідкого аміаку (будівля 

водопідготовки) 

Львівська обл.,  

м. Н. Розділ, вул. 

Гірнича, 2 

відсутній  

Регіональне 

відділення  по 

Львівській області 

Цех по виробництву 

рідкого аміаку (будівля 

складу каталізаторів і 

реагентів, насосна станція 

зворотного 

водопостачання, навіс)  

Львівська обл.,  

м. Н. Розділ, вул. 

Гірнича, 2 

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Львівській області 

викласти в такій редакції:  
Цех по виробництву 

рідкого аміаку (будівля 

водопідготовки) 

 Львівська обл., 

Миколаївський район, 

с. Березина ,  

вул. Промислова, 26 

відсутній  

Регіональне 

відділення  по 

Львівській області 

Цех по виробництву 

рідкого аміаку : 

- будівля складу 

каталізаторів і реагентів;  

 

 

 

 

Львівська обл.,  

м. Новий Розділ,  

вул. Технологічна, 52 

 

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Львівській області 
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- насосна станція зворотного 

водопостачання, навіс  

 

Львівська обл., 

Миколаївський район,  

с. Березина ,  

вул. Промислова, 28 

 

4) доповнити розділ «Регіональне відділення по Миколаївській області» 

такою позицією: 
Газопровід високого тиску 

для газифікації населених 

пунктів зони НЕС 

Первомайського району 

Миколаївська обл, 

Первомайський район  

Управління капітального 

будівництва Миколаївської 

облдержадм іністрації,              

код ЄДРПОУ 04013962 

Миколаївська 

обласна державна  

адміністрація  

 

5) у розділі «Регіональне відділення по Рівненській області» позицію: 

Реконструкція клубу під 

школу  

Рівненська обл., 

Сарненський р-н,            

с. Ремчиці,                   

вул. Поліська, 96 а  

відсутній  

Міністерство 

аграрної політики та 

продовольства 

України  

викласти у такій редакції: 

Школа   

Рівненська обл., 

Сарненський р-н,                

с. Ремчиці, вул. 

Поліська, 96 а  

відсутній  

Міністерство 

аграрної політики 

та продовольства 

України  

 

6) у розділі «Регіональне відділення по Харківській області» позицію:  

Побутовий комплекс до 

житлового будинку  

 м. Харків, 

вул. Сергіївська, 8а  

ПАТ «Харківський 

електротехнічний завод 

«Укрелектромаш», код 

ЄДРПОУ 00213799 

Державне 

агентство України з 

управління 

державними 

корпоративними 

правами та 

майном* 

викласти у такій редакції: 

Побутовий комплекс до 

житлового будинку  

 м. Харків, 

вул. Сергіївська, 8а  

АТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», 

код ЄДРПОУ 00213799 

Державне агентство 

України з 

управління 

державними 

корпоративними 

правами та 

майном* 

7) у розділі «Регіональне відділення по Хмельницькій області» позиції:  

Прирельсова база  

Хмельницька обл., 

м.Кам’янець-

Подільський, 

вул.Маршала Харченка, 

2а  

ДП «Довжоцький спиртовий 

завод», код ЄДРПОУ  

37199618                                                          

Міністерство 

аграрної політики 

та продовольства 

України  

Лікеро-горілчаний завод 

Хмельницька обл., 

м.Кам’янець-

Подільський, 

вул.Пархоменка,74 

ДП «Довжоцький спиртовий 

завод», код ЄДРПОУ 

37199618                                                           

Міністерство 

аграрної політики 

та продовольства 

України  
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Корпус № 1 разом із 

огорожею, 

автомобільними 

дорогами та 

благоустроєм 

Хмельницька обл., 

Хмельницький р-н, 

Олешинська сільська 

рада, «Корпус № 1 разом 

із огорожею, 

автомобільними 

дорогами та 

благоустроєм» 

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Хмельницькій  

області 

викласти у такій редакції: 

Прирельсова база  

Хмельницька обл.,         

м. Кам’янець-

Подільський,               

вул. Маршала Харченка, 

2 а  

Державне підприємство 

спиртової та лікеро- 

горілчаної промисловості 

«УКРСПИРТ», код ЄДРПОУ  

37199618 

Міністерство 

аграрної політики 

та продовольства 

України  

Лікеро-горілчаний завод 

Хмельницька обл.,         

м. Кам’янець-

Подільський,               

вул. Пархоменка, 74 а  

Державне підприємство 

спиртової та лікеро- 

горілчаної промисловості 

«УКРСПИРТ»,                     

код ЄДРПОУ  37199618                                                          

Міністерство 

аграрної політики 

та продовольства 

України  

Корпус № 1 разом із 

огорожею, 

автомобільними 

дорогами та 

благоустроєм 

Олешинська сільська 

рада, Хмельницький р-н, 

Хмельницька область:  

- Комплекс будівель та 

споруд № 6 

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Хмельницькій  

області 

 

8) доповнити розділ «Регіональне відділення по Черкаській області» такою 

позицією: 

Торговий центр 

Черкаська обл., 

Драбівський р-н,             

с. Рецюківщина,         

вул. Паркова, 3 

Публічне акціонерне 

товариство «Черкаський»,  

код ЄДРПОУ 05390017 

Регіональне 

відділення по 

Черкаській області 

 

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

призначення», затвердженого наказом Фонду державного майна України від  

27 березня 2018 року № 447 (із змінами), такі зміни:  

 

1) доповнити розділ «Регіональне відділення по Одеській області» такою 

позицією: 

Санаторій-профілакторій 

«Портовик» (комплекс 

загальною площею  

 4301, 4 кв.м) 

Одеська обл.,                   

м. Южне,                     

вул. Приморська, 1 

Южненська філія державного 

підприємства «Адміністрація 

морських портів України» 

(Адміністрація морського 

порту «Южний»),                 

код ЄДРПОУ 38728549 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

 

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

Лазня з обладнанням                                                                     

Черкаська обл.,              

м. Тальне,                    

вул. Кар’єрна, 1    

  ЗАТ «Тальнівський 

щебзавод», код ЄДРПОУ 

01375038   

Регіональне відділення 

по  Черкаській області 

викласти у такій редакції: 
Лазня з обладнанням  Черкаська обл.,                 

м. Тальне,                        

вул. Кар’єрна, 1б  

  ЗАТ «Тальнівський 

щебзавод», код ЄДРПОУ 

01375038   

Регіональне відділення 

по  Черкаській області 
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6. Департаменту приватизації забезпечити передачу переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році, змінених цим наказом, для 

опублікування  у виданнях державних органів приватизації.  

 

7. Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з 

громадськістю забезпечити оприлюднення переліків об’єктів малої приватизації, що 

підлягають приватизації в 2018 році, змінених цим наказом, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  


