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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

             18.09.2018                                           Київ      №          1196     

 
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 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) виключити розділ такого змісту: 

Регіональне відділення по Житомирській області 
40673033 Державне підприємство 

«Головинський кар’єр» 

Житомирська обл.,                     

Черняхівський р-н,                   

смт Головине,                           

вул. Адміністративна, 8 

Регіональне відділення 

по Житомирській 

області 

 

2) розділ «Апарат Фонду» доповнити позицією: 
40673033 Державне підприємство 

«Головинський кар’єр» 

Житомирська обл.,                     

Черняхівський р-н,                   

смт Головине,                           

вул. Адміністративна, 8 

Регіональне відділення 

по Житомирській 

області 

 

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: 
Будівля лазні з тамбуром 

та вхідним майданчиком 

загальною площею 176,3 

кв. м 

Вінницька обл., 

Піщанський р-н,                      

с. Дмитрашківка,                           

вул. Садова, 4б 

відсутній Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області 

Будинок для сезонних 

працівників площею 

633,3 кв. м з вхідними 

майданчиками, входами в 

підвал 

Вінницька обл., 

Піщанський р-н,                                   

селище Миколаївка,                               

вул. Лесі Українки, 26а 

відсутній Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області 

викласти у такій редакції: 
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Будівля лазні літ. А з 

тамбуром літ. а, вхідним 

майданчиком літ. а1 

загальною площею     

176,2 кв. м 

Вінницька обл., 

Піщанський р-н,                      

с. Дмитрашківка,                           

вул. Садова, 4б 

ПрАТ «Сад України», код 

ЄДРПОУ 00414316 

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області 

Будинок для сезонних 

працівників літ. А, підвал 

А/п, вхідний майданчик а, 

вхід до підвалу а1, а2, 

балкон а3 загальною 

площею 715,5 кв. м  

Вінницька обл., 

Піщанський р-н,                                   

с. Миколаївка,                               

вул. Лесі Українки, 26а 

ПрАТ «Сад України», код 

ЄДРПОУ 00414316 

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області 

 

2) розділ «Регіональне відділення по Дніпропетровській області» 

доповнити позицією: 
Частина адміністративної 

будівлі (приміщення 3-го 

поверху) загальною 

площею 362,1 кв. м 

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг, просп. 

Героїв підпільників, 1А 

Головне управління 

статистики у 

Дніпропетровській області, 

код ЄДРПОУ 02359946   

Державна служба 

статистики України  

 

3) розділ «Регіональне відділення по Житомирській області» доповнити 

позиціями: 

Нежитлова будівля (літ. 

А) площею 2789,1 кв. м 

Житомирська обл.,  

м. Новоград-Волинський, 

вул. Ушакова, 42 

Новоград-Волинська 

районна державна 

адміністрація  

Новоград-Волинська 

районна державна 

адміністрація 

Гараж  

Житомирська обл.,      

смт Лугини, вул. Героїв 

Небесної Сотні, 25 

Управління фінансів 

Лугинської районної 

державної адміністрації 

Житомирської області 

Міністерство фінансів 

України 

 

4) розділ «Регіональне відділення по Київській області» доповнити 

позиціями: 
Павільйон «Кострома» 

(літ. Б) загальною 

площею 111,3 кв. м 

Київська обл., м. Обухів, 

вул. Каштанова, 68 

Обухівське міжрайонне 

управління водного 

господарства, код ЄДРПОУ 

05430774  

Державне агентство 

водних ресурсів 

України 

Ремонтна майстерня (літ. 

Д) загальною площею 

766,3 кв. м 

Київська обл., м. Обухів, 

вул. Каштанова, 68 

Обухівське міжрайонне 

управління водного 

господарства, код ЄДРПОУ 

05430774 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України 

Гаражі (літ. Д) загальною 

площею 251,5 кв. м 

Київська обл.,  

м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 

103 

Обухівське міжрайонне 

управління водного 

господарства, код ЄДРПОУ 

05430774 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України 

 

5) розділ «Регіональне відділення по Львівській області» доповнити 

позиціями: 
Нежитлове приміщення 

телерадіоательє площею 

359,3 кв. м (прибудова до 

житлового будинку) 

Львівська обл.,               

м. Соснівка,                 

вул. Театральна, 15 

Державне підприємство 

«Шахта «Візейська», код 

ЄДРПОУ 39646625 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України 

Нежитлові вбудовані 

приміщення №№ 1, 52 

загальною площею 63,4 

кв. м, що розташовані на 

І поверсі будівлі 

Львівська обл.,               

м. Миколаїв, бульвар 

Проектний, 1 

Миколаївська районна 

державна адміністрація 

Львівської області, код 

ЄДРПОУ 04056339 

Миколаївська районна 

державна 

адміністрація 

Львівської області 
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6) розділ «Регіональне відділення по Одеській області» доповнити 

позицією: 
49/100 частин 

нежитлової будівлі 

загальною площею      

350 кв. м 

м. Одеса, Французький 

бульвар, 85/5 

ТОВ «ДРАЙВ-ІН», код 

ЄДРПОУ 20984139 

Міністерство охорони 

здоров’я України 

 

7) розділ «Регіональне відділення по Тернопільській області» доповнити 

позицією: 
Під’їзна залізнична колія 

станції Кременець 

загальною довжиною 

1800 м (ходова-вантажна 

колія № 17 довжиною 

1424 м (від стрілочного 

переводу № 205, через 

стрілки № 207, 209, 211, 

до упору); вантажна 

колія № 18 довжиною 

376 м (від стрілочного 

переводу № 211 до 

межі)), яка в процесі 

приватизації не увійшла 

до статутного капіталу 

ВАТ «Кременецький 

міжрайпостач»  

Тернопільська обл., 

Кременецький р-н,             

м. Кременець,              

вул. Березина, 77к 

 

Ліквідований згідно ухвали 

суду від 06.05.2016 у справі 

№ 10/Б-966 з 06.05.2016. 

Державна реєстрація 

припинення юридичної 

особи у зв’язку з визнанням 

її банкрутом 24.05.2016 

(Витяг з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань від 

03.09.2018 № 1004380080) 

Регіональне 

відділення по 

Тернопільській 

області 

 

8) у розділі «Регіональне відділення по Харківській області»: 

позицію: 
Нежитлові будівлі 

буфету літ. “Є-1” 

загальною площею 43,2 

кв. м та їдальні літ. “Е-1” 

загальною площею 54,0 

кв. м 

Харківська обл., 

Харківський р-н,                            

смт Пісочин,                      

вул. Автомобільна, 8б, 8в 

ПАТ «Весотра-Харків», код 

ЄДРПОУ 05461326 

Регіональне 

відділення по 

Харківській області 

викласти у такій редакції: 
Нежитлові будівлі 

буфету літ. “Є-1” 

загальною площею 43,2 

кв. м та їдальні літ. “Е-1” 

загальною площею 54,0 

кв. м разом із 

обладнанням (3 одиниці) 

Харківська обл., 

Харківський р-н,                            

смт Пісочин,                      

вул. Автомобільна, 8б, 8в 

ПАТ «Весотра-Харків», код 

ЄДРПОУ 05461326 

Регіональне 

відділення по 

Харківській області 

доповнити позицією: 
Обладнання: міні-масло 

цех (інв. № 261), 

м’ясорубка (інв. № 264), 

фаршмішалка (інв.         

№ 263), шпигорізка              

(інв. № 265), шприц 

вакуумний (інв. № 262) 

Харківська обл., 

смт Коротич 

 

ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5», 

код ЄДРПОУ 05471230 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України 

 

9) розділ «Регіональне відділення по Херсонській області» доповнити 

позиціями: 
Будівля клубу загальною 

площею 211 кв. м   

Херсонська обл.,  

Олешківський р-н,          

с. Великі Копані,         

вул. Леніна, 1  

 

Державне підприємство 

«Великокопанівське 

лісомисливське 

господарство», код 

ЄДРПОУ 00993277 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України 
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Будівля складу 

ядохімікатів  площею  

93,1 кв. м  

Херсонська обл.,  

Олешківський р-н,          

с. Великі Копані,          

вул. Леніна, 3а 

Державне підприємство 

«Великокопанівське 

лісомисливське 

господарство», код 

ЄДРПОУ 00993277 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України 

Будівля складу 

матеріалів  площею  

82,5 кв. м  

Херсонська обл.,  

Олешківський р-н,          

с. Великі Копані,         

вул. Леніна, 3а         

Державне підприємство 

«Великокопанівське 

лісомисливське 

господарство», код 

ЄДРПОУ 00993277 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України 

Будівля ларька загальною 

площею 18,4 кв. м 

Херсонська обл.,  

Олешківський р-н,          

с. Великі Копані,         

вул. Леніна, 5 

Державне підприємство 

«Великокопанівське 

лісомисливське 

господарство», код 

ЄДРПОУ 00993277 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України 

Цех по в’язці віників 

площею 758,5 кв. м 

Херсонська обл.,  

Олешківський р-н,          

с. Великі Копані,          

вул. Леніна, 3а 

Державне підприємство 

«Великокопанівське 

лісомисливське 

господарство», код 

ЄДРПОУ 00993277 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України 

Навіс цеху по в’язці 

віників площею 180 кв. м  

Херсонська обл.,  

Олешківський р-н,          

с. Великі Копані,          

вул. Леніна, 3а 

Державне підприємство 

«Великокопанівське 

лісомисливське 

господарство», код 

ЄДРПОУ 00993277 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України 

Склад мінеральних 

добрив площею 50 кв. м 

Херсонська обл.,  

Олешківський р-н,          

с. Великі Копані,          

вул. Леніна, 3а 

Державне підприємство 

«Великокопанівське 

лісомисливське 

господарство, код ЄДРПОУ 

00993277 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України 

Водозабірний вузол 

площею 34,8 кв. м  

Херсонська обл.,  

Олешківський р-н,          

с. Великі Копані,          

вул. Леніна, 3а 

Державне підприємство 

«Великокопанівське 

лісомисливське 

господарство», код 

ЄДРПОУ 00993277 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України 

Залізобетонна огорожа  

протяжністю 108 пог.м 

Херсонська обл.,  

Олешківський р-н,          

с. Великі Копані,          

вул. Леніна, 3а 

Державне підприємство 

«Великокопанівське 

лісомисливське 

господарство», код 

ЄДРПОУ 00993277 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України 

Трансформатор  Херсонська обл.,  

Олешківський р-н,          

с. Великі Копані,          

вул. Леніна, 3а 

Державне підприємство 

«Великокопанівське 

лісомисливське 

господарство», код 

ЄДРПОУ 00993277 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України 

Господарча будівля  

площею 7,7 кв. м  

Херсонська обл.,  

Олешківський р-н,          

с. Великі Копані,          

вул. Леніна, 3а 

Державне підприємство 

«Великокопанівське 

лісомисливське 

господарство», код 

ЄДРПОУ 00993277 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України 

Господарча будівля  

площею 55,4 кв. м 

Херсонська обл.,  

Олешківський р-н,          

с. Великі Копані,          

вул. Леніна, 3а 

Державне підприємство 

«Великокопанівське 

лісомисливське 

господарство», код 

ЄДРПОУ 00993277 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України 

 
10) розділ «Регіональне відділення по Хмельницькій області» доповнити 

позицією: 
Будівля їдальні 

загальною площею   

553,8 кв. м 

Хмельницька обл.,  

смт Білогір’я,  

вул. Миру, 14 

Білогірський районний 

центр комплексної 

реабілітації для осіб з 

Білогірська районна 

державна 

адміністрація 
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інвалідністю «Промінь 

надії», код ЄДРПОУ 

33124533 

Хмельницької області 

 
3. 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) у розділі «Регіональне відділення по Київській області» позицію: 

24-квартирний житловий 

будинок 

Київська область,       

смт Згурівка,              

вул. Українська, 7 

Київська обласна філія 

ВАТ «Укртелеком», код 

ЄДРПОУ 01184901 

Регіональне 

відділення по  

Київській області 

викласти у такій редакції: 

24-квартирний житловий 

будинок 

Київська область,       

смт Згурівка,              

вул. Українська, 7 

Київська міська філія 

ПАТ «Укртелеком», код 

ЄДРПОУ 01189910 

Регіональне 

відділення по  

Київській області 

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

призначення», затвердженого наказом Фонду державного майна України від                     

27 березня 2018 року № 447 (із змінами), таку зміну: 

 

1) доповнити розділ «Регіональне відділення по Харківській області» 

такою позицією: 

Клуб з майном (7 одиниць) 
м. Харків, 

вул. Конторська, 75/77 

ПрАТ «Харківський 

машинобудівний завод 

«ПЛІНФА», код ЄДРПОУ 

00240253 

Регіональне 

відділення по 

Харківській 

області 

 
5. 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.  

 
6. 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. 

 
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 
  

В. о.  Голови Фонду                      В. ТРУБАРОВ 

 


