
 
 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

             14.07.2021 Київ                  №  1220 

 

 
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), такі зміни: 

1) доповнити такими позиціями: 

00375289 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Дублянський спиртовий 

завод» 

Харківська 

Краснокутський р-н, 

с-ще Дублянка,         

вул. Заводська, 1 

Апарат Фонду 

14308598 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Український радіотехнічний 

інститут» 

Миколаївська 
м. Миколаїв,                    

вул. Троїцька, 238 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Одеській та 

Миколаївській 

областях 

00147921 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Полтавське управління 

геофізичних робіт» 

Полтавська 
м. Полтава,  

вул. Заводська, 16 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Полтавській та 

Сумській областях 

14309617 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

Центральне конструкторське 

бюро «Ізумруд» 

Херсонська 
м. Херсон, 

Карантинний острів, 1 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Херсонській 

області, 

Автономній 

Республіці Крим 

та м. Севастополі 

 

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

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

1) позицію: 

12/100 нежитлового 

приміщення їдальні 

загальною площею  

167,7 кв. м 

Житомирська 

м. Новоград- 

Волинський,          

вул. Ушакова, 52 

Новоград-Волинська 

районна державна 

адміністрація 

Житомирської області 

(Новоград-Волинська 

РДА),  

код за ЄДРПОУ 

04053654 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Рівненській та 

Житомирській 

областях 
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викласти в новій редакції: 

12/100 нежитлового 

приміщення їдальні 

загальною площею  

167,7 кв. м 

Житомирська 

м. Новоград- 

Волинський,         

вул. Ушакова, 46 

Новоград-Волинська 

районна державна 

адміністрація 

Житомирської області 

(Новоград-Волинська 

РДА),  

код за ЄДРПОУ 

04053654 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Рівненській та 

Житомирській 

областях 

             2) доповнити такими позиціями: 

Нежитлова будівля 

загальною площею 

108,3 кв. м 

Вінницька 

Чернівецький р-н,                 

смт Чернівці,  

вул. 

Святомиколаївська, 

119 

Головне управління 

Пенсійного фонду 

України у Вінницькій 

області,   

код за ЄДРПОУ 

13322403 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Приїжджа загальною 

площею 73,8 кв. м 
Вінницька 

Козятинський р-н,                      

с. Махаринці,          

вул. Садова, 4, кв. 8 

Відсутній 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Хлів з гаражем 

загальною площею  

40,6 кв. м та погріб 

Хмельницька 

Красилівський р-н,    

с. Кременчуки,         

вул. Центральна, 46-в 

Державна установа 

«Хмельницька 

обласна 

фітосанітарна 

лабораторія»,  

код за ЄДРПОУ 

38481895 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Гараж загальною 

площею 57,9 кв. м 
Дніпропетровська 

м. Кривий Ріг,        

вул. Соборності, 77А 

Східний офіс 

Держаудитслужби,  

код за ЄДРПОУ 

40477689 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Нежитлове приміщення, 

загальною площею  

67,8 кв. м 

Дніпропетровська 
м. Тернівка,               

бульв. Артема, 2/1 

Східний офіс 

Держаудитслужби,  

код за ЄДРПОУ 

40477689 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Нежитлове приміщення, 

загальною площею  

72,1 кв. м 

Дніпропетровська 

Апостолівський р-н, 

м. Апостолове,       

вул. Покровська, 4, 

приміщення 9 

Східний офіс 

Держаудитслужби,  

код за ЄДРПОУ 

40477689 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Комплекс будівель та 

споруд загальною 

площею 191 кв. м 

Дніпропетровська 

Криничанський р-н, 

смт Кринички,         

вул. Будівельників,   

1-А 

Державне 

підприємство 

«Державний центр 

сертифікації і 

експертизи 

сільськогосподарської 

продукції»,  

код за ЄДРПОУ 

39394238 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Будівлі та споруди Дніпропетровська 

м. Новомосковськ, 

вул. Привокзальна, 

123 

Державне 

підприємство 

«Державний центр 

сертифікації і 

експертизи 

сільськогосподарської 

продукції»,  

код за ЄДРПОУ 

39394238 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 
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Будівля загальною 

площею 238 кв. м, гараж 

2-х боксовий, ворота 

металеві, паркан 

металевий 

Дніпропетровська 

Петропавлівський     

р-н,                          

смт Петропавлівка, 

вул. Сонячна, 43а 

ДП «Державний центр 

сертифікації і 

експертизи 

сільськогосподарсько 

ї продукції»,  

код за ЄДРПОУ 

39394238 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Будівлі колишнього 

пожежного депо 

загальною площею 

344,89 кв. м 

Кіровоградська 

Новоархангельський 

р-н, смт 

Новоархангельськ, 

вул. Слави, 8 

31 державна 

пожежно-рятувальна 

частина  Управління 

Державної служби 

України з 

надзвичайних 

ситуацій  у 

Кіровоградській 

області,   

код за ЄДРПОУ 

38147335 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Нежитлова будівля 

адмінбудинок, гараж, 

огорожа, загальною 

площею 138,9 кв. м 

 

Тернопільська 

Козівський р-н,       

смт Козова, 

вул. Коковського Ф., 

20 

Головне управління 

Держпродспожив-

служби в 

Тернопільській 

області,  

код за ЄДРПОУ 

40310895 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 

Будівля гаража 

загальною площею  

25,2 кв. м 

 

Тернопільська 

Лановецький р-н,     

м. Ланівці, 

вул. Українська, 48 

Головне управління 

Держпродспожив-

служби в 

Тернопільській 

області,  

код за ЄДРПОУ 

40310895 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 

Адміністративний 

будинок загальною 

площею 113,2 кв. м 

 

Тернопільська 

Лановецький р-н,     

м. Ланівці, 

вул. Українська, 48 

Головне управління 

Держпродспожив-

служби в 

Тернопільській 

області,  

код за ЄДРПОУ 

40310895 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 

Адмінбудинок з 

допоміжними 

будівлями,  

загальною площею 

138,4 кв. м 

Тернопільська 

Монастириський р-н,                          

м. Монастириська, 

вул. Лесі Українки, 10 

Головне управління 

Держпродспожив-

служби в 

Тернопільській 

області,  

код за  ЄДРПОУ 

40310895 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 

Окреме майно, яке під 

час приватизації 

орендного підприємства 

«Саливонківський 

цукровий завод» не 

увійшло до статутного 

капіталу та перебуває на 

балансі ПрАТ 

«Саливонківський 

цукровий завод»  

(код за ЄДРПОУ 

00372517) у складі:  

 

- будівля депо з 

адміністративною 

добудовою, літера «А1»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильківський р-н, 

смт Гребінки,         

вул. Білоцерківська, 

1а; 

 

 

ПрАТ 

«Саливонківський 

цукровий завод»,  

код за ЄДРПОУ 

00372517 

 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях 



 4 
- споруда вагової, літера 

«Б1» та ваги вагової АС-

150ц 136; 

 

 

 - виставочні залізничні 

колії біля ст. Устинівка, у 

тому числі: 

колія № 1 

(приймально-відправна) - 

314,45 пог. м;  

колія № 2 (ходова) - 645,9 

пог. м;  

колія № 3 (приймально-

відправна) - 315 пог. м; 

колія № 18 (виставочна) - 

110,17 пог.м;  

- з’єднувальна 

залізнична колія - 

10913,0 пог. м;  

роз'їзд  9 км, в тому 

числі:  

колія № 1 (виставочна) -  

420,25 пог. м;  

колія  № 2 (обгінна) –  

262,16 пог. м;  

колія № 3 

(розвантажувальна) - 

242,45 пог. м;  

колія № 4 

(розвантажувальна) - 

48,62 пог. м;  

 

- залізничні колії на 

території цукрового 

заводу, у тому числі: 

колія № 1 (вивант.) - 

771,17 пог. м;  

колія № 2 (вивант.) -  

376 пог. м;  

колія № 3 (обгінна) - 

344,53 пог. м;  

колія № 4 (навант.) - 

403,94 пог. м;  

колія № 5 (з’їзд) -  

67,5 пог. м; 

 колія № 6 (навант.) - 

220,65 пог. м;  

колія № 7 (з’їзд) -  

65,88 пог. м;  

колія № 8 (нав.-розв.) - 

257,5 пог. м; 

 колія № 9 (вивант.) -

138,8 пог. м;  

колія № 10 (зливна) - 

209 пог. м;  

колія № 14 (навант.) - 

217,93 пог. м;  

- залізничні колії на 

території цукрового 

заводу, у тому числі: 

колія № 15 (деповська) -  

89 пог. м;  

колія № 16 (деповська) -  

132 пог. м;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильківський р-н, 

смт Гребінки,  

вул. Білоцерківська, 

16;  

 

Васильківський р-н, 

ст. Устинівка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Васильківський р-н, 

смт Гребінки,        

 вул. Білоцерківська, 1;  
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- стрілочні переводи 

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 12, 13, 16, 17, 

18,19,21,41,43,45,47;  

- споруда сигналізації на 

переїзді;  

- вагова з/л Депо,  

- вагончик для чергових;  

- тепловоз ТГМ 2545;  

- тепловоз ТГМ-4 1777;  

- тепловоз ТГМ-4 1221;  

- тепловоз ТГК-2 8326;  

- тепловоз ТГК-2 5895; 

 - платформа залізнична;  

- дрезина АГМу;  

- бетономішалка;  

- цистерна  

№ 50038736;  

- ємкість; - машина 

друкарська «Україна»;  

- машина друкарська 

«Ятрань»;  

- електротельфер 3 тн; 

 - свердлильний верстат 

настільний; 

 - агрегат АДБ 

(зварювальний апарат);  

- трансформатор  

ТДК-315 зарядний 

пристрій;  

- зварювальний 

трансформатор ТД-25;  

- ІВМР С/АТ-286;  

- насос ручний  

Р-0.8-3.0;  

- залізобетонні шпали у 

кількості 486 штук;  

- металобрухт 

загальною вагою  

102,15 т (рейки 

залізничних колій та 

стрілочні переводи) 

 

Васильківський р-н, 

ст. Устинівка 

 

Комплекс будівель та 

споруд з обладнанням 
Черкаська 

Чигиринський р-н,                     

с. Рацеве,                  

вул. Портова, 13 

Інститут хімії 

поверхні ім. О. О. 

Чуйка НАН України,  

код за ЄДРПОУ 

3291669 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях 

Піднавіси для 

сільськогосподарської 

техніки (літ. Д-1) 

загальною площею 

131,2 кв. м 

Львівська 

Дрогобицький р-н,     

с. Рівне,                   

вул. Перемоги, 55 

Відкрите акціонерне 

товариство 

«Рівнянське»,  

код за ЄДРПОУ 

00854699 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській, 

Закарпатській та 

Волинській 

областях 

Нежитлова будівля 

площею  492 кв. м 
Одеська 

Балтський р-н,            

м. Балта,                    

вул. Богданюка, 13 

Південне 

міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Одеса),  

код за ЄДРПОУ 

43315529 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Одеській та 

Миколаївській 

областях 

Нежитлова будівля за 

літ. А загальною 
Миколаївська 

Веселинівський р-н, 

смт Токарівка,          

11 Державна 

пожежно-рятувальна 

Регіональне 

відділення Фонду по 
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площею 541,6 кв. м; 

вбиральня за літ. Б; 

замощення – І;  

басейн - № 1 

вул. Елеваторна, 6 частина  Головного 

управління 

Державної служби 

України з 

надзвичайних 

ситуацій  у 

Миколаївській 

області,  

код за ЄДРПОУ 

38094226 

Одеській та 

Миколаївській 

областях 

Будівлі і споруди 

колишньої виробничої 

бази 

сейсморозвідувальної 

партії № 2 

Полтавська 
Лохвицький р-н,        

с. Сенча 

Полтавська 

експедиція по 

геофізичним 

дослідженням у 

свердловинах 

Державного 

геофізичного 

підприємства              

«Укргеофізика»,  

код за ЄДРПОУ 

21044912 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

Гараж літ. «Е» 

загальною площею  

57,8 кв. м 

Харківська 

Вовчанський р-н,     

м. Вовчанськ,         

вул. Гагаріна, 13 

Головне управління 

статистики у 

Харківській області, 

код за ЄДРПОУ 

02362629 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській області 

Комплекс будівель та 

споруд колишньої  

31 ППЧ у складі:  

А1 – прибудова;  

А2 - гараж;  

А3 – прибудова;  

А4 – гараж;  

Б – вежа;  

Д – сарай;  

Г – туалет;  

Е – гараж;  

№ 1-4 огорожа 

Херсонська 
м. Каховка,            

вул. Південна, 3 

13 Державна 

пожежно-рятувальна 

частина  Головного 

управління 

Державної служби 

України з 

надзвичайних 

ситуацій  у 

Херсонській області,  

код за ЄДРПОУ 

38340663 

Регіональне 

відділення Фонду в 

Херсонській 

області, Автономній 

Республіці Крим та 

м. Севастополі 

3) виключити такі позиції: 

Нежитлова будівля, 

загальною площею  

484,2 кв. м 

Івано-

Франківська 

м. Городенка,  

вул. Богуна Івана, 13 

Головне управління 

статистики в Івано-

Франківській області, 

код за ЄДРПОУ 

02360599 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Івано-

Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 

Лікарня ветеринарної 

медицини, А загальною 

площею 146,8 кв. м 

Івано-

Франківська 

Богородчанський р-н, 

смт Солотвин,  

вул. Шевченка, 10 

Богородчанська районна 

державна лікарня 

ветеринарної медицини,  

код за ЄДРПОУ 

00699520 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Івано-

Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 

Комплекс будівель та 

споруд колишньої  

36 ППЧ 

Херсонська 
м. Нова Каховка, 

просп. Перемоги, 1А 

13 Державна пожежно-

рятувальна частина 

Головного управління 

Державної служби 

України з надзвичайних 

ситуацій у Херсонській 

області,  

код за ЄДРПОУ 

38340663 

Регіональне 

відділення Фонду 

в Херсонській 

області, 

Автономній 

Республіці Крим 

та  м. Севастополі 
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3. Внести до додатка 5 «Перелік об’єктів соціально-культурного 

призначення», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 

06.01.2021 № 5 (із змінами), такі зміни: 

1) позицію: 
Їдальня з обладнанням 

(97 одиниць рухомого 

майна) у складі: 

 гараж на території 

їдальні інв. № 127 

загальною площею  

57,0 кв. м,  

склад на території 

їдальні інв. № 166 

загальною площею  

116,2 кв. м,  

склад під обладнання 

їдальні інв. № 168 

загальною площею  

50,0 кв. м,  

павільйон ПК-2У 

Кострома- кулінарія  

інв. № 1830 загальною 

площею 135,1 кв. м, 

їдальня інв. № 7 

загальною площею 

2604,5 кв. м;  

асфальтова площадка 

біля складу їдальні  

№ 1 інв. № 215 

 

 

Запорізька 

 

 

м. Запоріжжя, 

Дніпровське шосе, 

9 

 

 

ПАТ «Запорізький 

завод 

«Перетворювач»,     

код за ЄДРПОУ 

05755571 

 

 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

викласти в новій редакції: 
Їдальня з обладнанням 

(97 одиниць рухомого 

майна) у складі:  

гараж на території 

їдальні інв. № 127 

загальною площею  

57,0 кв. м,  

склад на території 

їдальні інв. № 166 

загальною площею  

116,2 кв. м,  

склад під обладнання 

їдальні інв. № 168 

загальною площею  

50,0 кв. м,  

павільйон ПК-2У 

Кострома- кулінарія  

інв. № 1830 загальною 

площею 135,1 кв. м, 

їдальня інв. № 7 

загальною площею 

2604,5 кв. м;  

асфальтова площадка 

біля складу їдальні  

№ 1 інв. № 215 

 

 

Запорізька 

 

 

м. Запоріжжя, 

Дніпровське шосе, 

9 

 

 

ПАТ «Завод 

«Перетворювач»,    

код за ЄДРПОУ 

05755571 

 

 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

2) доповнити такими позиціями: 
Єдиний майновий 

комплекс державного 

підприємства 

Міністерства оборони 

України «Готель 

Львівська 

м. Львів,  

вул. Клепарівська, 

30 

 Апарат Фонду 
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«Власта», код за 

ЄДРПОУ 31362413 

База відпочинку 

«Оріль» 

 

Дніпропетровська 

Дніпровський р-н, 

смт Обухівка,     

вул. Орельська, 9а 

Державне 

підприємство 

«Дніпродіпрошахт», 

код за ЄДРПОУ 

05410777 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

 

4. 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. 

 

 

 

 
 

Голова Фонду                                           Дмитро СЕННИЧЕНКО  
 


