
 

   
  

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ  

НАКАЗ  

               30.09.2022                                              Київ                                    №  1138                     

                                                                    

  
 
Про внесення змін до наказу  Фонду державного майна 
України від 04.01.2022 № 1 «Про затвердження 
переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації (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 04.01.2022 № 1 (із змінами), таку зміну:  

1) доповнити такою позицією: 

30168850 АТ «Смоли» Дніпропетровська 

м. Кам’янське,  

просп. 

Аношкіна, 179 

144 054 000,00 100 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

 

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 04.01.2022 № 1 (із змінами), 

такі зміни: 

1) доповнити такими позиціями: 

04853709 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Дирекція Криворізького гірничо-

збагачувального комбінату 

окислених руд» 

Кіровоградська 

Долинський р-н,  

м. Долинська, 

Проммайданчик 

Апарат Фонду 

21353501 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Іркліївський розплідник 

рослиноїдних риб» 

Черкаська 

Золотоніський р-н,  

с. Іркліїв,  

вул. Приморська, 72 

Апарат Фонду 
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05792891 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Роздільське гірничо-хімічне 

підприємство «Сірка» 

Львівська 
м. Новий Розділ, 

 вул. Гірнича, 2 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Львівській, 

Закарпатській  

та Волинській 

областях 

14310804 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Закарпатське вертолітне 

виробниче об’єднання» 

Закарпатська 

 Тячівський р-н, 

смт Дубове,  

вул. Заводська, 8 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Львівській, 

Закарпатській  

та Волинській 

областях 

30488626 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Укроборонлізинг» 

м. Київ 

м. Київ,  

вул. Мельникова 

(Юрія Іллєнка), 81, 

будівля 2 

Регіональне 

відділення Фонду  

по м. Києву 

05500569 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Рівненський обласний виробничо-

технічний центр стандартизації, 

метрології та якості продукції 

«Облагростандарт»  

Рівненська 

м. Рівне,  

вул. Будівельників,  

3 Б 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Рівненській  

та Житомирській 

областях 

2) виключити таку позицію: 

30168850 
Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Смоли» 
Дніпропетровська 

м. Кам’янське,   

просп. Аношкіна, 

179 

Апарат Фонду 

 

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

державного майна України від 04.01.2022 № 1 (із змінами), такі зміни:   
         1) доповнити такими позиціями: 

Нежитлова будівля  
з прибудовою  

літера 1, А  
загальною площею 

80,2 кв. м,  
хлів літера Б,  

гараж літера Б1,  
заправка літера В,  

хлів літера Г,  
криниця      

Хмельницька 
Шепетівський р-н,             

с. Щурівці,  
вул. Березна, 31 

Ізяславська районна 
державна лікарня 

ветеринарної медицини, 

 код за ЄДРПОУ 
00711617  

 

Регіональне 
відділення Фонду  

по Вінницькій  
та Хмельницькій 

областях 

Приміщення 
 (колишня захисна 
споруда цивільного 

захисту – сховище ЦО 
№ 84104)  

загальною площею 
818,1 кв. м 

Хмельницька 

Кам’янець-
Подільський р-н,  

м. Кам’янець-
Подільський,  
вул. Харченка 
маршала, 22Б 

Товариство  
з додатковою 

відповідальністю 
«Кам’янець-Подільський 

завод «Електрон»,   
код за ЄДРПОУ 

22776959 

Регіональне 
відділення Фонду  
по Вінницькій та 

Хмельницькій 
областях 

Адміністративна 
будівля,  

розмір частки 2/50, що 
складається з: 

2 поверх:  
кімната 7  

площею 13,3 кв. м, 
кімната 8  

площею 28,3 кв. м, 

 

 

Дніпропетровська 

 

 

Синельниківський 
р-н,  

смт Васильківка, 
вул. Партизанська, 

150 

 

 

 

Східний офіс 
Держаудитслужби, 

код за ЄДРПОУ 
40477689 

 

 

Регіональне 
відділення Фонду по 
Дніпропетровській, 

Запорізькій та 
Кіровоградській 

областях 
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кімната 9  

площею 13,3 кв. м, 
кімната 10  

площею 15,6 кв. м, 
кімната 11  

площею 15,1 кв. м, 
кімната 12  

площею 15,1 кв. м, 
кімната 14  

площею 18,4 кв. м, 
кімната 15  

площею 9,4 кв. м;  

допоміжна площа 
110,5 кв. м;  

лічильник однофазний 
(інв. № 111311605);  

світильник  
(інв. № 111310388) 

Адміністративна 
будівля,  

розмір частки 7/100, 
що складається з:  

III поверх:  
службове приміщення 
1 площею 16,1 кв. м, 

службове приміщення 
2 площею 14,6 кв. м, 

службове приміщення 
3 площею 18,0 кв. м, 

службове приміщення 
4 площею 14,4 кв. м, 

службове приміщення 
5 площею 15,0 кв. м, 

службове приміщення 
6 площею 21,9 кв. м, 

умивальник 7  
площею 2,2 кв. м, 

туалет 8  
площею 1,2 кв. м, 

підсобне приміщення 
11 площею 0,6 кв. м, 

службове приміщення 
12 площею 11,4 кв. м, 
службове приміщення 
13 площею 11,8 кв. м, 
підсобне приміщення 
14 площею 9,9 кв. м; 

місця спільного 
користування:  

сходи (I, II поверх) 
площею 2,5 кв. м, 
сходи (III поверх) 
площею 4,5 кв. м, 

коридор (III поверх) 
площею 20,1 кв. м; 
конвектор GF 25RF 
(інв. №111316076) – 

 8 од.,  
електричний 

лічильник   
(інв. №111300038), 
лічильник газовий 
(інв. №181200231) 

 

Дніпропетровська 

 

Дніпровський р-н, 
смт Солоне,  

вул. Гагаріна,  
12-А 

 

Східний офіс 
Держаудитслужби, 

код за ЄДРПОУ 

40477689 

 

Регіональне 
відділення Фонду по 
Дніпропетровській, 

Запорізькій та 
Кіровоградській 

областях 
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Нежитлова будівля 

загальною площею 

397,8 кв.м у складі: 

будівля літ. А,  

тамбур літ. а,  

ганок з навісом літ. а', 

сарай літ. Б,  

мостіння І   

Дніпропетровська 

 

м. Першотравенськ,  

вул. Молодіжна, 28 

ПрАТ «ДТЕК 

Павлоградвугілля»,  

код за ЄДРПОУ 

00178353 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Адміністративна 

будівля літ. «А», 

матеріальний склад 

літ. «Б»,  

колодязь,  

замощення   

Кіровоградська 

Олександрійський 

р-н,  

с. Велика Скельова,  

вул. Зої 

Космодем’янської, 

18 

Регіональний офіс 

водних ресурсів у 

Кіровоградській області,  

код за ЄДРПОУ 

01038861 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Адмінприміщення 

(частина І поверху) 
Кіровоградська 

Кропивницький р-н, 

смт Устинівка,  

вул. Ювілейна, 19 

Головне управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Кіровоградській області, 

код за ЄДРПОУ 

20632802 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Нежитлова будівля, 

будинок спеціаліста  

у складі:  

нежитлова будівля «А»  

загальною площею 

93,4 кв. м; 

господарська будівля 

«Б-Г»  

площею 50,7 кв. м; 

погріб «Пг»  

площею 19,5 кв. м       

Тернопільська 

Кременецький р-н, 

м. Шумськ,  

вул. Вишнева, 34 

Головне управління 

Держпродспоживслужби 

в Тернопільській області,  

код за ЄДРПОУ 

40310895 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Івано-

Франківській, 

Чернівецькій  та 

Тернопільській 

областях 

Нежитлова будівля 

«церква» загальною 

площею 304,7 кв. м 

Чернігівська 

Ніжинський р-н,  

м. Ніжин,  

вул. 3-я Лінія, 11а 

Спеціальний  

авіаційний загін 

Оперативно-рятувальної 

служби цивільного 

захисту Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій,  

код за ЄДРПОУ 

33965532 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях 

Приміщення 

головного корпусу 

дільничної лікарні 

ветеринарної 

медицини  

загальною площею 

62,1 кв. м   

та хлів 

Волинська 

Володимир-

Волинський р-н,  

с. Осмиловичі,  

вул. Львівська, 7 

Іваничівська  районна 

державна лікарня 

ветеринарної медицини,  

код за ЄДРПОУ 

00692469 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Львівській, 

Закарпатській  

та Волинській 

областях 

Частина адмін. 

приміщення  

літера "А-2"  

площею 215,5 кв. м, 

що становить 49/100 

адмін. приміщення 

Волинська 

Володимир-

Волинський р-н,  

смт Локачі,  

вул. Миру, 18 

Відділ фінансів 

Володимир-Волинської 

районної державної 

адміністрації,   

код за ЄДРПОУ 

02311750 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Львівській, 

Закарпатській  

та Волинській 

областях 
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Нежитлові 

приміщення 

адміністративного 

будинку  

загальною площею 

245,7 кв. м 

Рівненська 
м. Рівне,  

вул. Кавказька, 5 
Відсутній 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Рівненській  

та Житомирській 

областях 

Приміщення гаражів 

загальною площею 

110,2 кв. м 

Житомирська 

Житомирський р-н, 

смт Черняхів,  

вул. Шевченка, 6а 

Житомирська районна 

державна адміністрація, 

код за ЄДРПОУ 

04053476 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Рівненській  

та Житомирській 

областях 

Нежитлове 

приміщення літ. А1 

загальною площею 

223,0 кв. м 

Житомирська 

Житомирський р-н, 

смт Корнин, 

 вул. Соборна, 19-А 

Житомирська районна 

державна адміністрація, 

код за ЄДРПОУ 

04053476 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Рівненській  

та Житомирській 

областях 

Гараж Житомирська 

Житомирський р-н,  

с. Андріївка  

(151 км автодороги 

Виступовичі- 

Могилів-Подільський) 

Казенне підприємство 

«Укрспецзв’язок»,  

код за ЄДРПОУ 

39908375 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Рівненській  

та Житомирській 

областях 

 

4. Внести до додатка 4 «Перелік об’єктів незавершеного будівництва, 

законсервованих об’єктів», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 

04.01.2022 № 1 (із змінами), таку зміну: 
1) доповнити такою позицією: 

Школа  

на 834 учбових місця 
Вінницька 

Вінницький р-н,  

с. Лука -

Мелешківська,  

вул. Щорса, б/н 

Управління 

будівництва 

Вінницької обласної 

військової 

адміністрації,  

код за ЄДРПОУ 

43723542 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій  

та Хмельницькій 

областях 

Блок універсальний  

на 9 учбових 

приміщень 

Вінницька 
м. Тульчин,  

вул. Леонтовича, 12 

Управління 

будівництва 

Вінницької обласної 

військової 

адміністрації 

код за ЄДРПОУ 

43723542 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій  

та Хмельницькій 

областях 

Об’єкт незавершеного 

будівництва 

Довжоцького МПД 

ДП «Укрспирт» - 

Зернова схема 

Хмельницька 

Кам’янець-

Подільський р-н,  

с. Довжок,  

вул. Унявко, 1 

Державне 

підприємство спиртової 

та лікеро-горілчаної 

промисловості 

«Укрспирт»,  

код за ЄДРПОУ 

37199618 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій  

та Хмельницькій 

областях 

Об’єкт незавершеного 

будівництва 

Довжоцького МПД 

ДП «Укрспирт» - 

Бардяне господарство 

Хмельницька 

Кам’янець-

Подільський р-н,  

с. Довжок,  

вул. Заводська, 36 

Державне  

підприємство спиртової 

та лікеро-горілчаної 

промисловості 

«Укрспирт»,  

код за ЄДРПОУ 

37199618 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій  

та Хмельницькій 

областях 
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5. Департаменту приватизації забезпечити передачу відповідним структурним 

підрозділам Фонду державного майна України переліків об’єктів малої приватизації, що 

підлягають приватизації, змінених цим наказом, для оприлюднення на офіційному 

вебсайті Фонду державного майна України.  

 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 


