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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
Київ

27.08.2018

№ 1115

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» (із змінами)

Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», «Про
приватизацію державного і комунального майна»
НАКАЗУЮ:
1. 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» позицію:
Будівля лазні, яка під час
приватизації не увійшла
до статутного капіталу
СВАТ "Племзавод
"Україна"

Вінницька обл.,
Літинський р-н,
с. Літинські Хутори

відсутній

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

викласти у такій редакції:
Будівля лазні загальною
площею 55,6 кв. м, що не
увійшла до статутного
капіталу СВАТ
"Племзавод "Україна"

Вінницька обл.,
Літинський р-н,
с. Літинські Хутори,
вул. Б. Варави, 1а

відсутній

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

2) доповнити розділ «Регіональне відділення по Дніпропетровській
області» такою позицією:
Нежитлова будівля літ.
Ж-1, прибудова літ. Ж¹-1
загальною площею 239,4
кв. м

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Кільченська, 2

ПрАТ «Дніпропетровська
ПМК № 246», код ЄДРПОУ
01354527

Регіональне
відділення по
Дніпропетровській
області

3) у розділі «Регіональне відділення по Рівненській області» позицію:
Нежитлові приміщення
загальною площею
57,3 кв. м зі східцевою
площадкою 20,8 кв. м

34700, Рівненська обл.,
м. Корець,
вул. Київська, 107б

ПП «Пластранс», код
ЄДРПОУ 33982500

Регіональне
відділення по
Рівненській області

викласти у такій редакції:
Нежитлові приміщення
загальною площею
57,3 кв. м зі східцевою
площадкою 20,8 кв. м на
першому поверсі будівлі
сауни

34700, Рівненська обл.,
м. Корець,
вул. Київська, 107б

ПП «Пластранс», код
ЄДРПОУ 33982500

Регіональне
відділення по
Рівненській області
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доповнити позицією:
Продовження під’їзної
залізничної колії № 39/3

м. Рівне, вул. Князя
Володимира, 111

Приватне підприємство
«ВІЛІС», код ЄДРПОУ
23302324

Регіональне
відділення по
Рівненській області

4) доповнити розділ «Регіональне відділення по Сумській області» такими
позиціями:
Адмінбудівля загальною
площею 95,7 кв. м

Сумська область,
м. Путивль,
вул. Благовіщенська, 1

ДП «НЕК «Укренерго»

Гараж загальною площею
22,0 кв. м

Сумська область,
м. Путивль,
вул. Вознесенська, 44

ДП «НЕК «Укренерго»

Нежитлова будівля
загальною площею 317,7
кв. м (другий поверх)

Сумська область,
м. Ромни,
вул. Гостиннодвірська,
37А

ДП «НЕК «Укренерго»

Нежитлова будівля
загальною площею 374,8
кв. м

Сумська область,
м. Охтирка,
вул. Шевченка, 3а

ДП «НЕК «Укренерго»

Адмінбудівля під літ. А-І
загальною площею 116,7
кв. м

Сумська область,
м. Путивль,
провулок Маклакова
Миколи, 1

Північно-східний офіс
Держаудитслужби в
Сумській області

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України
Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України
Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України
Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України
Державна
аудиторська служба
України

5) доповнити розділ «Регіональне відділення по Черкаській області»
такими позиціями:
Гараж (літ. Б) загальною
площею 22,2 кв. м

Черкаська обл., м. Канів,
вул. Енергетиків, 30/2

Гараж № 9 (літ. А-1)
загальною площею 24,8
кв. м

Черкаська обл.,
смт Маньківка,
вул. Соборна, 2а

Північний офіс Державної
аудиторської служби
України, код ЄДРПОУ
40479560
Північний офіс Державної
аудиторської служби
України, код ЄДРПОУ
40479560

Державна аудиторська
служба України
Державна аудиторська
служба України

2. 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), таку зміну:
1) доповнити розділ «Регіональне відділення по м. Києву» такою позицією:
Спецгараж на 50
автомобілів

м. Київ,
вул. Охтирська, 5-17

відсутній

Регіональне
відділення по
м. Києву

3. 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:
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1) доповнити розділ «Регіональне відділення по Івано-Франківській
області» такою позицією:
Об’єкт соціально культурного призначення –
комплекс будівель і споруд
профілакторію «Бистриця»
у складі:
-будівля цегляна, А
загальною площею 2014,3
кв.м;
- трансформаторна
підстанція, Б загальною
площею 43,4 кв.м;
- каналізаційна насосна, В
загальною площею 69,3
кв.м;
-котельня, Г загальною
площею 248,9 кв.м;
- огорожа, 1-5 загальною
площею 223,5 кв.м;
- водонапірна башня, 6;
- резервуар пожежний до
насосної станції, 7;
- резервуар пожежний до
насосної станції,8;
- споруда водоприйомна для
підземних джерел
профілакторію «Бистриця»,
А загальною площею 13,9
кв.м

Івано-Франківська обл.,
Богородчанський р-н,
с. Підгір’я, «Жбир»
урочище, будинок 1

ПАТ «Укрнафта», код
ЄДРПОУ 00135390

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

Івано-Франківська обл.,
Богородчанський р-н,
с. Підгір’я, Підгора
Горішня
урочище, будинок 1

2) доповнити розділ «Регіональне відділення по Київській області» такою
позицією:
База відпочинку «Дружба» з
обладнанням у кількості 24
одиниці

Київська обл.,
Броварський р-н,
с. Пухівка,
вул. Набережна, 13

ПрАТ «Броварський
завод залізобетонних
конструкцій»,
код ЄДРПОУ 01273711

Регіональне
відділення по
Київській області

4. 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.
5. 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 виданнях державних органів
приватизації.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Фонду

В. ТРУБАРОВ

