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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
Київ

23.11.2018

№ 1496

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 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), таку зміну:
1) у розділі «Регіональне відділення по Дніпропетровській області»:
позицію:

14313332

ПАТ «Дніпровський
машинобудівний
завод»

м. Дніпро,
Червоногвардійський
р-н,
35652250,00
вул. Будівельників,
34

25,0000

Регіональне
відділення по
Дніпропетровській
області

викласти у такій редакції:

14313332

АТ «Дніпровський
машинобудівний
завод»

м. Дніпро,
Регіональне
Червоногвардійський
25,0000 +
відділення по
р-н,
35652250,00
1 акція Дніпропетровській
вул. Будівельників,
області
34

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 Дніпропетровській області»
позицію:
00193772

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Державна інспекція по якості
залізних руд»

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,
вул. Сиволапа, 35

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України
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викласти у такій редакції:

00193772

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Державна інспекція по якості
залізних руд»

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,
вул. Староярмаркова, 35

Регіональне
відділення по
Дніпропетровській
області

2) доповнити розділ «Регіональне відділення по Львівській області» такою
позицією:
24306494

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Львівське»

Львівська обл.,
Яворівський р-н,
с. Висіч

Міністерство
аграрної політики та
продовольства
України

3) доповнити розділ «Регіональне відділення по Тернопільській області»
такою позицією:
14044113

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
Тернопільське державне авіційне
підприємство «Універсал-Авіа»

м. Тернопіль,
Підволочиське шосе,
аеропорт

Міністерство
інфраструктури
України

4) доповнити розділ «Апарат Фонду» такою позицією:
Єдиний майновий комплекс
Миколаївська обл.,
Первомайської гідроелектростанції м. Первомайськ,
вул. Олександра
Пушкіна, 5

Міністерство
енергетики та
вугільної
помисловості
України

3. 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:
Склад, навіс загальною
площею 424,1 кв. м, який
не увійшов до стату тного
капіталу
ВАТ «Ладижинське
ЕМ ПЗ № 9»
Гаражі загальною
площею 183,1 кв. м, які
не увійшли до статутного
капіталу
ВАТ «Ладижинське
ЕМ ПЗ № 9»
Майстерня МЗМ
загальною площею 363,4
кв. м, яка не увійшла до
статутного капіталу
ВАТ «Ладижинське
ЕМ ПЗ № 9»
Нежитлова будівля
їдальні (літ. А) загальною
площею 256,4 кв. м,
вхідний майданчик (літ.а),
вхідний майданчик (літ.а 1 )

Вінницька обл.,
Тростянецький р-н,
м. Ладижин,
вул. Промислова, 9

відсутній

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

Вінницька обл.,
Тростянецький р-н,
м. Ладижин,
вул. Промислова, 9

відсутній

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

Вінницька обл.,
Тростянецький р-н,
м. Ладижин,
вул. Промислова, 9

відсутній

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

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

ПВКП « Будівельник»,
код ЄДРПОУ 30806734

Регіональне
відділення по
Вінницькій області
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викласти у такій редакції:
Склад, навіс загальною
площею 424,1 кв. м, який
не увійшов до
статутного капіталу
ВАТ «Ладижинське
ЕМ ПЗ № 9»
Гаражі загальною
площею 183,1 кв. м, які
не увійшли до
статутного капіталу
ВАТ «Ладижинське
ЕМ ПЗ № 9»
Майстерня МЗМ
загальною площею 363,4
кв. м, яка не увійшла до
статутного капіталу
ВАТ «Ладижинське
ЕМ ПЗ № 9»
Нежитлова будівля
їдальні (літ. А) загальною
площею 256,4 кв. м,
вхідний майданчик (літ.
а), вхідний майданчик
(літ. а1 )

Вінницька обл.,
Тростянецький р-н,
м. Ладижин,
вул. Промислова, 9 Б

відсутній

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

Вінницька обл.,
Тростянецький р-н,
м. Ладижин,
вул. Промислова, 9 А

відсутній

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

Вінницька обл.,
Тростянецький р-н,
м. Ладижин,
вул. Промислова, 9 В

відсутній

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

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

ПВКП « Будівельник»,
код ЄДРПОУ 30806734

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

Управління Державної
казначейської служби
України у Тульчинському
районі Вінницько ї області,
код ЄДРПОУ 37897753

Державна
казначейська служба
України

доповнити такою позицією:
Будівля гаража літ. Б
площею 79,5 кв. м,
будівля гаража літ. Д
площею 36,8 кв. м,
будівля дизельно ї літ. Е
площею 34,9 кв. м

Вінницька обл.,
м. Тульчин,
вул. Леонтовича, 47

2) у розділі «Регіональне відділення по Дніпропетровській області»:
позицію:
Будівля, головний корпус
(пункт харчування) - А - 2
загальною площею
328,5 кв. м, замощення - І,
огорожа № 1, ворота № 2-4

Дніпропетровська обл.,
Дніпропетровський р-н,
м. Підгородне,
вул. Центральна, 63П

ПАТ «ДТЕК
ДНІПРООБЛЕНЕРГО»,
код ЄДРПОУ 23359034

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМ ЕРЕЖІ»,
код ЄДРПОУ 23359034

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

викласти у такій редакції:
Будівля, головний корпус
(пункт харчування) - А - 2
загальною площею
328,5 кв. м, замощення - І,
огорожа № 1, ворота № 2-4

Дніпропетровська обл.,
Дніпровський р-н,
м. Підгородне,
вул. Центральна, 63П

доповнити такою позицією:
Нежитлова будівля
(колишня бу дівля
митниці) літ. А-1
загальною площею
124,0 кв. м з ґанком літ. а

Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ,
вул. Сучкова, 210

ПАТ «ІНТЕРПАЙП
Новомосковський трубний
завод», ко д ЄДРПОУ
05393139

Регіональне
відділення по
Дніпропетровській
області

3) у розділі «Регіональне відділення по Київській області» позицію:
Гараж (літ. А); оглядова
яма (під літ. А) загальною
площею 62,5 кв. м

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

Управління фінансів
Бородянсько ї районної
державної адм іністрації,
код ЄДРПОУ 05408384

Бородянська районна
державна
адміністрація

4

викласти у такій редакції:
Гараж (літ. А); оглядова
яма (під літ. А) загальною
площею 62,5 кв. м

Київська область,
Бородянський район,
смт Бородянка,
вул. Михайлівська, 1А

Управління фінансів
Бородянсько ї районної
державної адм іністрації,
код ЄДРПОУ 05408384

Міністерство
фінансів України

4) доповнити розділ «Регіональне відділення по Луганській області»
такою позицією:
Будівля складського
господарства літ. «А, а»,
загальною площею 141,8 кв. м; будівля
складу обладнання літ.
«Б», загальною площею 410,8 кв. м; будівля
столярної майстерні
літ. «Г», загальною
площею - 601,4 кв. м;
будівля складу матер іалів
літ. «Д, д», загальною
площею 77,7 кв. м;
будівля складу
обладнання літ. «Ж»,
загальною площею
210,7 кв. м; навіс літ. «З»;
огорожа № 1, 2, 7; ворота
№ 3, 4, 5; замощення І

Луганська обл.,
м. Сєвєродонецьк,
вул. Пивоварова, 6б

Державне підприємство
«Науково-дослідний і
проектний інститу т
хім ічних техноло гій
«Хімтехнологія»,
код ЄДРПОУ 04687873

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

5) доповнити розділ «Регіональне відділення по Рівненській області»
такою позицією:
Будівля столярного цеху,
загальною площею
209,1 кв. м

Рівненська обл.,
Корецький р -н,
м. Корець,
вул. Київська, 200

ВАТ РТО «Агротехсервіс»,
код ЄДРПОУ 03760316

Регіональне
відділення по
Рівненській області

6) доповнити розділ «Регіональне відділення по Харківській області»
такими позиціями:
Нежитлова будівля з
майном (22 о д.)
Група інвентарних
об’єктів (2/ 3 частини) у
складі: нежитлова будівля
літ. «А-1», загальною
площею 285,0 кв. м, з
допоміжними спорудами:
сараї літ. « Б», « В»,
вбиральня літ. «Г»,
огорожа № 1, 2
Нежитлова будівля
літ. «А-2» загальною
площею 854,6 кв. м

Харківська об л.,
Валківський р-н,
с. Серпневе,
вул. Садова, 7
м. Харків,
вул. Залізнична, 14-А

відсутній

Регіональне
відділення по
Харківській області

відсутній

Регіональне
відділення по
Харківській області

м. Харків,
вул. Чоботарська, 80

Департамент
містобудування та
архітектури Хар ківської
обласної державної
адміністрації,
код ЄДРПОУ 02498530

Харківська об ласна
державна
адміністрація

7) доповнити розділ «Регіональне відділення по Хмельницькій області»
такою позицією:
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Адміністративна бу дівля
(літ. А-2), загальною
площею 351,8 кв. м, та
гараж (літ. Б), загальною
площею 23,0 кв. м

Хмельницька обл.,
Старосинявський р-н,
смт Стара Синява,
вул. Грушевського, 4

Головне управління
статистики у Хмельницькій
області, код ЄДРПОУ
02362894

Державна служба
статистики України

8) у розділі «Регіональне відділення по м. Києву» позицію:
Окреме майно – кран
автомобільний (КС-4561)
К-162 на базі шасі
КрАЗ-257, державний
№ АА 84-16 ВМ,
інв. № 1760

м. Київ,
вул. Баренбойма, 8

Мостозагін № 103
ПАТ «Мостобуд»,
код ЄДРПОУ 01386303

Регіональне
відділення по
м. Києву

Мостобудівельний загін № 2
ПАТ «Мостобуд»,
код ЄДРПОУ 01386303

Регіональне
відділення по
м. Києву

викласти у такій редакції:
Окреме майно – кран
автомобільний (КС-4561)
К-162 на базі шасі
КрАЗ-257, державний
№ АА 8416 ВМ,
інв. № 8457

м. Київ,
вул. Баренбойма, 8

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» позицію:
Базар

Вінницька обл.,
Іллінецький р-н, с. Білки,
вул. Жовтнева, 2

Білківська сільська рада,
код ЄДРПОУ 4330527

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

Дашівська селищна рада,
код ЄДРПОУ 04326081

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

викласти у такій редакції:
Базар

Вінницька обл.,
Іллінецький р-н, с. Білки,
вул. Жовтнева, 2

2) у розділі «Регіональне відділення по Київській області»:
позиції:
18-квартирний житловий
будинок з прибудованим
магазином «Кулінар ія»

Київська обл.,
Фастівський р-н,
смт Кожанка

ВАТ « Кожанський
цукровий завод», ко д
ЄДРПОУ 00372471

Дослідний заво д

Київська обл., м. Бровари,
Промвузол

відсутній

Регіональне
відділення по
Київській області
Регіональне
відділення по
Київській області

викласти у такій редакції:
18-квартирний житловий
будинок з прибудованим
магазином «Кулінар ія»
Дослідний заво д Інститу ту
проблем матеріалознавства
ім. І. М. Фрунцевича (літ.
«А», «А'», «Б»)
Національної академії наук
України

Київська обл.,
Фастівський р-н,
смт Кожанка,
вул. Дружби, 3

ВАТ « Кожанський
цукровий завод», ко д
ЄДРПОУ 00372471
припинено

Київська обл., м. Бровари,
Промвузол

відсутній

Регіональне
відділення по
Київській області

Регіональне
відділення по
Київській області
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3) доповнити розділ «Апарат Фонду» такою позицією:
Комплекс реабілітації,
оздоровлення та
відпочинку

Київська обл., Переяслав
-Хмельницький р-н,
с. Циб лі, урочище
«Козинські горби»

ДП «НА ЕК
«Енергоатом», ко д
ЄДРПОУ 24584661

Міністерство енергетики
та ву гільної
промисловості України

5. Внести до додатка 5 «Об’єкти 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 Івано-Франківській
області» позицією:
База відпочинку
загальною площею
237,6 кв. м

Івано-Франківська об л.,
м. Яремче,
вул. Курортна, 1А

Національний банк України,
код ЄДРПОУ 00032106

Національний банк
України

2) доповнити розділом такого змісту:
Регіональне відділення по Кіровоградській області
База відпочинку « Біла
акація»

Кіровоградська обл.,
Петр івський р-н,
с. Іскр івка,
вул. Соко лівська, 15

ДП «УкрНДПРІ
промтехно логії», ко д
ЄДРПОУ 14310483

Міністерство енергетики
та ву гільної
промисловості України

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

викласти у такій редакції:
Санаторій-профілакторій
«Портовик», який
складається з:
- комплексу загальною
площею 4301, 4 кв. м;
- спортивного комплексу

Одеська обл., м. Южне,
вул. Приморська, 1
Одеська обл., м. Южне,
вул. Новобілярська, 1

Южненська філія
державного підприємства
«Адміністрація морських
портів України»
(Адміністрація морського
порту «Южний»),
код ЄДРПОУ 38728549

Міністерство
інфраструктури
України

6. Департаменту приватизації забезпечити пе редачу 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 виданнях державних органів
приватизації.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. Голови Фонду

В. ТРУБАРОВ

