
 
 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

   03.02.2022                Київ                        №   157                      

 

 
Про внесення змін до наказу  

Фонду державного майна України 

від 04.01.2022  №1 «Про затвердження 

переліків об`єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2022 році (із змінами)»   

 
  

 
Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», «Про 

приватизацію державного і комунального майна», враховуючи завершення приватизації 

об’єктів державної власності   

 
 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), такі зміни:  

1) доповнити такими позиціями: 

05785017 
АТ «Львівський 

ювелірний завод» 
Львівська 

м. Львів,    
вул. Академіка 

Підстригача, 2 

113 959 000,00 100 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Львівській, 
Закарпатській та 

Волинській 

областях 

14314601 АТ «Еротрон» Львівська 

м. Львів,    

вул. Антоновича, 

90 

15 329 000,00 100 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Львівській, 

Закарпатській та 

Волинській 

областях 

32444638 
АТ «Завод 

«Радіореле» 
Харківська 

м. Харків,   

просп. Гагаріна, 

181 

234 385 000,00 100 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Харківській 

області 

 

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) позиції: 

22206676 
Єдиний майновий комплекс - 

Розплідник дослідних тварин 
Київська 

Васильківський р-н,   

смт  Глеваха,    

вул. Ботанічна, 3 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях 
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00374829 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Жовтневий спиртовий завод» 

Полтавська 

Карлівський р-н,                      

м. Карлівка,  

вул. Полтавська, 3 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Полтавській та 

Сумській областях 

викласти в новій редакції: 

22206676 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Розплідник дослідних тварин» 

Київська 

Васильківський р-н,   

смт  Глеваха,    

вул. Ботанічна, 3 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях 

00374829 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Жовтневий спиртовий завод» 

Полтавська 

Полтавський р-н,                      

м. Карлівка,  

вул. Полтавська, 3 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Полтавській та 

Сумській областях 

2) виключити такі позиції: 

05785017 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Львівський державний 

ювелірний завод» 

Львівська 

м. Львів,    

вул. Академіка 

Підстригача, 2 

Апарат Фонду 

14314601 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 
«Науково-дослідний інститут 

приймальних електронно-

променевих трубок «Еротрон» 

Львівська 
м. Львів,    

вул. Антоновича, 90 
Апарат Фонду 

32444638 

Єдиний майновий комплекс 

Державного підприємства 

«Завод «Радіореле» 

Харківська 
м. Харків,   

просп. Гагаріна, 181 
Апарат Фонду 

 

Цілісний майновий комплекс 

структурного підрозділу 

Чернігівського 

облдержоб’єднання спиртової та 

лікеро-горілчаної промисловості 

«Чернігівспиртгорілка» -  

ЧЛГЗ «Кристал» 

Чернігівська 

  м. Чернігів,    

вул. Котляревського,  

38 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях 

 

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

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

1) позицію: 

Комплекс  
будівель і споруд 

 

Луганська 

Щастинський р-н,                

с. Передільське,  
вул. Приозерна, 22 

 

Придніпровська 

геофізична  

експедиція Державного 

геофізичного 
підприємства 

«Укргеофізика», 

код за ЄДРПОУ  

01432730 

Регіональне 

відділення Фонду  
по Донецькій та 

Луганській областях 

викласти в новій редакції: 

Комплекс  

будівель і споруд 

 

Луганська 

Щастинський р-н,                

с. Передільське,  

вул. Приозерна, 22 

 

Придніпровська 
геофізична 

розвідувальна 

експедиція Державного 

геофізичного 

підприємства 

«Укргеофізика», 

код за ЄДРПОУ  

01432730 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Донецькій та 

Луганській областях 

2) доповнити такими позиціями: 
Нежитлова будівля 

гаражу В,  

загальною площею 

115,4 кв. м 

Донецька 

Краматорський р-н,  

м. Лиман, 

 вул. Пушкіна,  

12-«Г» 

Управління державної 

казначейської служби 

України у м. Лимані 

Донецької області,  

Регіональне 

відділення Фонду  

по Донецькій  

та Луганській 
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код за ЄДРПОУ 

37894853 

областях 

Нежитлові будівлі, 

що складаються з: 

лабораторного 

корпусу літ. А 

(лабораторний 

корпус літ. А1, 

прибудова літ. а2, 
прибудова літ. а3, 

прибудова літ. А4, 

ганок літ. а5,  

ганок літ. а6,  

сходи з навісом  

літ. а7,  

сходи літ. а8), 

загальною площею 

2651,4 кв. м; 

котельні літ. Б1; 

навісів літ. В1,  

літ. Г1, літ. Д1; 
складу літ. Е1, 

загальною площею 

220,1 кв. м;  

сараїв літ. З1,  

літ. Л1;  

№ 2 – естакада,  

№ 1, 3-7, І – споруди, 

мостіння 

Дніпропетровська 

м. Дніпро,  

вул. Малиновського 

маршала, 76 

Державне підприємство 

«ДНІПРОДІПРОШАХТ», 

код за ЄДРПОУ 

05410777 

Регіональне 

відділення  

Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Окреме майно 

Мишковицького 

місця провадження 

діяльності та 
зберігання спирту              

ДП “Укрспирт” 

(Лікеро-горілчане 

виробництво) 

(Чортків) у складі: 

 

(150009) Головний 

виробничий корпус, 

А-2 (загал. пл.  

1770,5 кв. м) 

(150010) Насосна 

мазути, К-1 (загал. 
пл. 22,4 кв. м) 

(150011) 

Адмінбудинок, В-2 

(загал. пл. 442,2 кв. м) 

(150012) Водонасосна 

станція, Г-1 (загал.  

пл. 32 кв. м) 

(150013) Навіс, Д-1 

(загал. пл. 427,7 кв. м) 

(150015) Склад 

готової продукції,  
Б-2 та склад навіс 

готової продукції,  

З-1 (загал. пл.  

1780,6 кв. м) 

(150016) Котельня 

(150021) Котельня, 

Ж-1 (загал. пл.  

222,2 кв. м) 

 

Тернопільська Чортківський р-н.,              

м. Чортків,                   

вул. Незалежності,              

45А 
 

 

ДП “Укрспирт”,  

код за ЄДРПОУ  

37199618 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Івано-

Франківській, 
Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 
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(150007) 

Комунікація 

очисного цеху  

(150008) Кабельна 

розводка 

(150014) Паркан 

(150017) Ворота 

(150018) Ворота  
металеві 

(150020) Димова 

труба 

(150181) 

Автонавантажувач 

(150182) Бар-транс 

3000 

(150183) Бар-транс 

3000 

(150184) Підйомник 

ПР-3066 

(150185) Конвеєр 
подачі митих пляшок 

(150186) Автомат 

розливу 

(150187) Пристрій 

для накладки 

ковпаків 

(150188) Автомат 

браковочний 

(150189) Автомат 

укупорочний 

(150190) Розливо-
укупорочний 

моноблок 

(150191) Автомат 

етикеровочний 

(150192) Автомат 

браковочний 

(150193) 

Етикеровочний 

автомат 

(150194) Пристрій 

для орієнт. накладки 

ковпачків 
(150195) Автомат 

розливу 

(150196) Заварна 

машина клею 

(150197) Конвеєр 

здачі готової 

продукції 

(150198) 

Транспортер 

електрозв. 

(150199) Автомат 
штамп 

(150200) Автомат  

штамп 

(150201) Автомат 

штамп 

(150202) Автомат 

штамп 

(150203) Вакуум 

установка 

(150204) Компресор 

повітря 
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(150205) Автомат 

для наклеювання 

акцизної марки 

(150206) 

Пляшкомиюча 

машина 

(150207) 

Пляшкомиюча 
машина  АМЄ-6 

(150208) Розливна 

машина 

(150209) Бар-транс 

3000 

(150210) Бар-транс 

3000 

(150213) 

Транспортер ящиків 

(150214) 

Транспортер ящиків 

(150215) 
Транспортер ящиків 

(150216) 

Транспортер ящиків 

(150217) 

Транспортер ящиків 

(150219) 

Транспортер М8ВТЯ 

(150220) Конвеєр 

подачі брудної 

посуди 

(150221) Довідний 
чан  № 12 

(150222) Довідний 

чан  № 13 

(150223) Довідний 

чан  № 14 

(150224) Довідний 

чан  № 15 

(150225) Довідний 

чан  № 16 

(150226) Довідний 

чан  № 17 

(150227) Довідний 
чан  № 18 

(150228) Довідний 

чан  № 19 

(150229) Довідний 

чан  № 20 

(150230) Фільтр- 

пісочник № 1 

(150231) Фільтр- 

пісочник № 2 

(150232) Фільтр- 

пісочник № 3 
(150233) Фільтр- 

пісочник № 4 

(150234) Фільтр- 

пісочник № 5 

(150235) Фільтр- 

пісочник № 6 

(150236) Фільтр- 

пісочник № 7 

(150237) Фільтр- 

пісочник № 8 

(150238) Фільтр- 
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пісочник № 8 

(150239) Фільтр- 

пісочник № 8 

(150240) Фільтр- 

пісочник № 8 

(150241) Напорний 

чан № 1 

(150242) Напорний 
чан № 2 

(150243) Напорний 

чан № 3 

(150244) Напорний 

чан № 4 

(150245) Напорний 

чан № 5 

(150246) Напорний 

чан № 6 

(150247) Напорний 

чан № 7 

(150248) Напорний 
чан № 8 

(150249) Напорний 

чан № 9 

(150250) Фільтр- 

пісочник № 8 

(150251) Напорний 

чан № 10 

(150252) Бар-транс 

3000 

(150253) Бар-транс 

3000 
(150254) Бар-транс 

1000 

(150255) Бар-транс 

1000 

(150256) Вентилятор 

(150258) Чан для 

горілки 

(150259) Цистерна 

для спирту 

(150260) Цистерна 

для пом‘якшення 

води 
(150261) 

Солерозчинник 

(150262) Чан 

сортировочний 

(150263) Збірник 

чистого браку 

(150264) 

Холодильник 

(150265) Вугільно- 

очисні колонки 

(150266) Вугільно- 
очисні колонки 

(150267) Вугільно- 

очисні колонки 

(150268) Вугільно- 

очисні колонки 

(150269) Вугільно- 

очисні колонки 

(150270) Вугільно- 

очисні колонки 

(150271) Вугільно- 

очисні колонки 
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(150272) Вугільно- 

очисні колонки 

(150273) Насос для 

викачки сортировок 

(150274) Цистерна 

для спирту 

(150275) Фільтри 

катіонові 
(150276) Фільтри 

катіонові 

(150277) Купажний 

чан  № 1 

(150278) Купажний 

чан  № 2 

(150279) Купажний 

чан  № 3 

(150280) Купажний 

чан  № 4 

(150281) Довідний 

чан  № 9 
(150282) Довідний 

чан  № 10 

(150283) Довідний 

чан  № 11 

(150347) Пристрій 

для розливу рідин 

(150349) Резервуар 

12,5 м3 

(150350) Машина 

пакувальна 

(150351) Насос  
К 90/20 до ПМП 

(150356) 

Концентратор ТЗК 

(150357) 

Аквадистилятор 

(150358) Аналітична 

вага 

(150359) Насос 

АСВН-80 

(150360) Станок 

токарний 

(150363) Лічильник 
води 

(150364) Лічильник 

води 

(150365) 

Ацетиленовий 

генератор 

(150366) Лічильник 

води 

(150367) 

Електродвигун 

(150368) 
Електродвигун 

(150369) Лічильник 

газовий 

(150370) Резервуар 

(150371) Місткість 

для води 

(150372) Насос  

К 20/30 

(150373) 

Електродвигун 

(150374) 
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Електродвигун 

(150375) Компресор 

ПКС-1 

(150376) 

Водокольцевий 

вакуум-насос 

(150377) Автомат 

для наклеювання 
акцизної марки 

(150378) Автомат 

для наклеювання 

акцизної марки 

(150379) Насос 

 К 20/3080 

(150380) 

Електромотор 

(150381) 

Електромотор 

(150382) 

Електромотор 
(150383) 

Електромотор 

(150384) 

Електромотор 

(150385) 

Електромотор 

(150386) 

Електромотор 

(150387) Бак 

(150388) Бак 

(150389) Бар 
транспортер 

(150390) Станок 

закатний 

(150391) Ванна 

(150392) 

Закупорочна 

машинка 

(150393) Комплект 

накладки на пляшку 

(150394) Комплект 

накладки на пляшку 

(150395) Бар-
транс.1000 

(150396) Бар-транс. 

1000 

(150397) Бар-транс. 

1000 

(150398) Бар-транс. 

3000 

(150399) Бар-транс. 

3000 

(150400) Бар-транс. 

3000 
(150402) Насос 

АСВН-80 

(150403) Додатковий 

фільтр для 

пом’якшення води 

(150404) Компресор 

2ВУ 

(150405) Компресор 

3ВУ № 6 

(150406) Насос 

АСВН-80 
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(150407) 

Електродвигун 

(150408) 

Електродвигун 

(150431) 

Електродвигун 

(150432) Живильний 

насос 
(150433) 

Електродвигун  

АН 2116 

(150434) 

Електромотор 

(150435) Пульсатор 

електрозвар. 

(150436) 

Електродвигун 

(150437) 

Електродвигун 

(150438) 
Електродвигун 

(150439) 

Електродвигун 

(150440) 

Електродвигун 

(150441) 

Електродвигун 

(150442) 

Електродвигун 

(150443) 

Електродвигун 
(150444) 

Електродвигун 

(150445) 

Електродвигун 

(150446) 

Електродвигун 

(150447) 

Електродвигун 

(150448) Насос з 

електродвигуном 

(150449) 

Електродвигун 
УКВТ 

(150450) Насос  

К 20/30 

(150451) Резервуар 

16 м3  8 шт 

(150452) Резервуар 

12,5м3 

(150453) Збірник 

стальний 1600 л 

(150455) Вугільно-

очисні колонки 
(150456) Вугільно-

очисні колонки 

(150457) Вугільно-

очисні колонки 

(150458) Резервуар 

емальований 

(150459) Резервуар 

емальований 

(150460) Вугільно-

очисні колонки 

(150461) 
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Водопідготовча 

установка 

(150462) 

Солерозчинник 

(150463) Вентилятор 

(150464) Димосос 

ДН-9 

(150465) Димосос 
ДН-9 

(150466) 

Котлоагрегат 

(150467) 

Водозмягчуюча 

водопідготовка 

(150468) Шкаф 

електричний 

(150469) 

Трансформатор ТДМ 

(150470) Напорний 

чан № 11 
(150471) Напорний 

чан № 12 

(150472) Напорний 

чан № 13 

(150473) Чани для 

приготування 

настоїв 

(150474) Чани для 

приготування 

настоїв № 16 

(150475) Чани для 
приготування 

настоїв № 10 

(150476) Чани для 

приготування 

настоїв б/н 

(150477) Чан для 

спирту 

(150478) Чан для 

цукрового сиропу  

№ 13 

(150479) Чан для 

цукрового сиропу 
(150480) Доводний 

чан 12,5 м3 

(150481) Доводний 

чан 12,5 м3 

(150482) Мірник  

75 дал 

(150483) Варочний 

котел 

(150484) Аламбік 

(150485) Пісочні 

фільтри 
(150486) Пісочні 

фільтри 

(150487) Пісочні 

фільтри 

(150488) Пісочні 

фільтри 

(150489) Випарний 

апарат для варки 

сиропу 

(150490) Автомат 

для варки цукру 
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(150492) Комутатор 

(150494) Прибор 

КФК 

(150497) Станок 

свердлильний 

(150498) Станок  

фуговальний 

(150499) 
Вертикально-

сверлильний станок 

(150500) Станок 

обдирочно-

шліфувальний 

(150503) Емаль. 

апарат С3250  2 шт 

(150504) Емаль. 

апарат С3250 2 шт. 

(150505) Мірник 

техн. ГУВИИ-250 

(150506) Збірник 
С3250 

(150507) Насос  

ВЦН-20 2 шт. 

(150508) Насос  

Ж-6 ВЦК-10/32 

(150509) Мірник  

ГУ ВИО-1000 

(150510) Мірник 

техн. ГУВИИ-250 

(150511) 

Водолічильник 2 шт. 
(150512) 

Конденсатор  

УКЗ-304 2 шт. 

(150513) Автомат 

для змішування 2 шт. 

(150514) Реактор  

I-Д-250 

(150515) Маршет 

(150517) 

Електродвигун 

(150518) 

Електромотор 
(150519) Закаточна 

головка 

(150520) Закаточна 

головка 

(150521) Закаточна 

головка 

(150522) Закаточна 

головка 

(150523) Закаточна 

головка 

(150524) Закаточна 
головка 

(150525) Закаточна 

головка 

(150526) Закаточна 

головка 

(150527) Закаточна 

головка 

(150528) Закаточний 

автомат 

(150529) 

Етикеровочний 
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автомат 

(150530) Розливо-

укупорочний 

автомат 

(150531) 

Браковочний 

автомат 

(150532) Котел 
паровий 

(150533) Котел 

паровий 

(150534) Котел 

паровий 

(150535) Лічильник 

газовий 

(150536) Щит 

електророзподільчий 

(150537) Компресор 

(150538) Ємкість  

5Є-160 
(150539) Насос 

НРМ-2 для подачі 

мазуту 

(150540) Підігрівач 

мазуту 

(150541) Насос  

РП-30 для подачі 

мазуту 

(150542) Фільтр 

мазутний  грубої 

очистки 
(150543) Фільтр 

мазутний  грубої 

очистки 

(150544) Насос 

КМП6550-160 

(150545) Насос  

РВН 40*35 

(150546) Насос  

К-80 50/20 

(150547) Насос  

К-80 50/20 

(150548) 
Електродвигун 

(150550) Ємкість для 

гарячої води 

(150551) Резервуар 

10м3 

(150552) Ємкість  

5Є-50 № 1 V=5000 

(150553) Ємкість  

5Є-50 № 2 

(150554) Ємкість  

5Є-50 № 3 
(150555) Мірник для 

спирту № 1 

(150556) Мірник для 

спирту № 2 

(150557) Мірник для 

спирту № 3 

(150354) Набір 

"Тиса" 

(150969) Панель 

ЩО-70 

(150970) Панель 
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ЩО-71 

(150971) Панель 

ЩО-72 

(150972) Панель 

ЩО-73 

(150973) Панель 

ЩО-74 

(150974) Ячейка 
(150975) Ячейка 

(150976) 

Трансформатор 

(150977) Підігрівач 

ПП162 

(150978) Підігрівач 

ПП163 

(150979) Підігрівач 

ПВВ-13 

(150980) Пульт 

газорегулятора 

(150981) Автоматика 
безпеки 

(150982) Електрощит 

(150983) Електрощит 

(150984) 

Трансформатор ТДМ 

(150985) Агрегат 

зварювальний 

(150986) Щит 

електророзподільчий 

автоматичного 

включання 
(150987) Щит 

електророзподільчий 

(150988) Шкаф 

автомат РУС 

(150989) 

Водолічильник 

(150990) Датчик реле 

рівня РОС до ємності 

(150991) Датчик  реле 

рівня РОС до ємкості 

(150992) Датчик  

реле рівня РОС до 
ємкості 

(150218) Двері 

металеві 

(150454) Автомат газ 

води 

(150491) Сейф 

металевий 

(150496) Вага 

(150501) 

Холодильник -

камера 
(150516) Візок 

(150558) Сейф 

металевий 

(150872) Кузов-

фургон 

(150873) З фургон до 

авт № 80-10 

(150874) Автомобіль  

ВАЗ 21213 

(150875) Автомобіль 

КАМАЗ № 51-23 
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(150876) Причіп  до 

кузова трактора для 

вивозки сміття 

(150877) Автопричіп 

(150879) 

Напівпричіп 11-13 

(150880) Машина 

Камаз 57-45 
(150881) Автопричіп 

до авт. 70-11 

(150882) Виновоз-

цистерна 

(150883) Автомобіль 

АЦП 76-83 

(150884) Трактор  

Т-40 № 85-15 

(150885) Причіп до 

трактора 

(150886) Автомобіль 

ГАЗ 53 № 97-29 
(150887) Автомобіль 

ГАЗ 53 № 80-10 

Нежитлова будівля 

(будівля ветдільниці 

з прибудовою) - А 

площею 118,1 кв. м; 

огорожа № 1, № 2 

Черкаська 

Уманський р-н,  

с. Вороне,  

вул. Миру, 69 

Жашківська районна 

державна лікарня 

ветеринарної медицини,  

код за ЄДРПОУ 

00709276 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях 

Нежитлова будівля 

(будівля ветдільниці 

з прибудовою) - А 

площею 78,6 кв. м; 

нежитлова будівля 
(автогараж) - Б 

площею 48,3 кв. м 

Черкаська 

Уманський р-н,  

с. Житники,  

вул. Польова, 9 

Жашківська районна 

державна лікарня 

ветеринарної медицини,  

код за ЄДРПОУ 
00709276 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській 
областях 

Нежитлова будівля 

(будівля ветдільниці 

з прибудовою) - А 

площею 90,4 кв. м; 

нежитлова будівля 

(автогараж) - Б 

площею 77,7 кв. м; 

огорожа - 1 

Черкаська 

Уманський р-н,                       

с. Соколівка,  

вул. Березнева, 25 

Жашківська районна 

державна лікарня 

ветеринарної медицини,  

код за ЄДРПОУ 

00709276 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях 

Нежитлова  

будівля (будівля 

ветдільниці) - А 

площею 116,0 кв. м; 
нежитлова будівля 

(автогараж) - Б 

площею 56,5 кв. м; 

нежитлова будівля 

(склад) - В, В1 

площею 25,0 кв. м; 

огорожа - 1 

Черкаська 

Уманський р-н,  

с. Баштечки,  

вул. Миру, 12 

Жашківська районна 
державна лікарня 

ветеринарної медицини,  

код за ЄДРПОУ 

00709276 

Регіональне 
відділення Фонду 

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях 

Нежитлова будівля 

літ. "А-2"  

загальною площею  

1440,5 кв. м 
 

Харківська 

Богодухівський р-н,           

смт Старий Мерчик, 

пров. Театральний, 1 

 

Департамент 

містобудування та 

архітектури Харківської 

обласної державної 

адміністрації, 
код за ЄДРПОУ 

02498530 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Харківській 

області 

Нежитлова будівля 

літ. "А-1"  

загальною площею 

171,2 кв. м  

Харківська 

Богодухівський р-н,           

смт Старий Мерчик, 

пров. Театральний, 2 

 

Департамент 

містобудування та 

архітектури Харківської 

обласної державної 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Харківській 

області 
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 адміністрації, 

код за ЄДРПОУ 

02498530 

Нежитлова будівля 

літ. "А-1"  

загальною площею 

137,3 кв. м 

 

Харківська 

Богодухівський р-н,           

смт Старий Мерчик, 

пров. Театральний, 4 

 

Департамент 

містобудування та 

архітектури Харківської 

обласної державної 

адміністрації, 

код за ЄДРПОУ 
02498530 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Харківській 

області 

Нежитлова будівля 

літ. "А-2"  

загальною площею 

194,2 кв. м 

 

Харківська 

Богодухівський р-н,           

смт Шарівка,  

вул. Санаторська,  

1-А 

 

Департамент 

містобудування та 

архітектури Харківської 

обласної державної 

адміністрації, 

код за ЄДРПОУ 

02498530 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Харківській 

області 

 3) виключити такі позиції: 
Центральний склад-

навіс № 2 літ. В 

загальною площею 

424,1 кв. м,  

який не увійшов до 

статутного капіталу  

ВАТ «Ладижинське 

ЕМПЗ № 9»,  

код за ЄДРПОУ 

00121790 

Вінницька 
м. Ладижин,  

вул. Промислова, 9б 
відсутній 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Будівля  
ремонтної 

майстерні  

літ. «Г-1»  

загальною площею 

751,2 кв. м 

Хмельницька 
м. Старокостянтинів, 

вул. Івана Франка, 53 

Регіональний офіс 

водних ресурсів у 

Хмельницькій області,  

код за ЄДРПОУ 

05446893 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Нежиле 

приміщення, 

загальною площею 

483,5 кв. м 

Хмельницька 

Красилівський р-н,  

м. Красилів,  

вул. Булаєнка, 6а 

Головне управління 

статистики у 

Хмельницькій області,  

код за ЄДРПОУ 

02362894 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Нежитлові будівлі, 

загальною площею  

1156 кв. м  
(будівля складу А-1, 

туалет Б,  

ємкості В) 

Хмельницька 

Кам'янець-

Подільський р-н, 
Нігинська сільська 

рада 

Управління з питань 

цивільного захисту 

населення Хмельницької 
обласної державної 

адміністрації,  

код за ЄДРПОУ 

14372969 

Регіональне 

відділення Фонду  
по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Будівля їдальні № 1  

літ. А-2  

загальною площею 

807,6 кв. м, 

господарська 

будівля літ. Б-1  

загальною площею  

30,2 кв. м,  

споруди № 1-2, І 

Дніпропетровська 

м. Кривий Ріг,  

вул. Широківське 

шосе, 52 

АТ «Південний  

гірничо-збагачувальний 

комбінат», 

 код за ЄДРПОУ 

00191000 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровський, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Будівля овочесховища  
літ. А-1, з 

прибудовами -  

літ. А'-1, А²-2,  

загальною площею 

1083,4 кв. м,  

вентшахтою 

 літ. а'-1,  

ґанком літ. а,  

навісами - літ. А', Б, 

Дніпропетровська 
м. Дніпро,  

просп. Свободи, 187Б 

ПрАТ «Дніпровський 

металургійний  завод»,  

код за ЄДРПОУ 

05393056 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровський, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 
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воротами – № 1, № 2 

Будівля  

статистики, А 

загальною площею  

355 кв. м;  

будівля гаражу, В 

загальною площею  

23,2 кв. м;  

будівля сараю, Г 

загальною площею  
6,1 кв. м;  

вбиральня, Б;  

ворота № 1, 3, 4;  

паркан № 2;  

замощення І;  

замощення ІІ 

Запорізька Вільнянський р-н,                    

м. Вільнянськ,  

пров. Торговий, 2 

Головне управління 

статистики у  

Запорізькій області,  

код за ЄДРПОУ 

02360576 

 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровський, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Майно цеху 

напільного 

обладнання, у 

складі:  
господарські будівлі: 

(вентиляційна,  

склад,  

підсобне приміщення, 

камери окраски,  

КИПіА,  

світловий ліхтар) 

прибудова;  

побутове приміщення; 

вихід на кришу;  

їдальня літ. А (а1, а2, а3, 

а4, а5, а6, а7, а8), Б, В, 

В1, Г;  

будівля Депо  

(котельна господарсько-

побутові приміщення)  

Ю, Ю1, Ю2,  

загальна площа  

709,1 кв. м;  

колишня насосна 

противопожежного 

водопостачання, ІІ, 

загальна площа  

69,6 кв. м;  

компресорна станція, И, 

загальна площа  

184,04 кв. м;  

насосна станція дощової 

каналізації, К,  

загальна площа  

130,53 кв. м;  

насосна станція 

виробничо-побутової 

каналізації, Д,  

загальна площа  

64,2 кв. м;  

блок очистки, ІІІ, 

загальна площа  

281,86 кв. м;  

склад мазута, У,У', 

загальна площа  

121,91 кв. м;  

естакада, Ф (18м/п) зі 

зливною ямою, Ф1  

(1,64 кв. м);  

склад присадок, Т, 

загальна площа  

24,38 кв. м;  
котельня,  

станція перекачки 

конденсату,  

димова труба, Н, О, П, 

загальна площа  

1040,88 кв. м;  

склад солі з ямою та 

відстійником, С, С1, 

Запорізька смт Веселе,  

вул. Робоча, 6 

відсутній Регіональне  

відділення Фонду по 

Дніпропетровський, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 
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загальна площа  

28,45 кв. м;  

будівля перекачування 

гарячої води,  

естакада, Р, Р1, 

 загальна площа  

37,23 кв. м;  

колишні пожежне депо, 

учбово-тренувальна 

башта, Ж, З, 

 загальна площа  

269,38 кв. м;  

будівля піскосушилки, Я, 

загальна площа 

 40,38 кв. м;  

колишнє пожежне  

депо, Е,  

загальна площа  

156,88 кв. м;  

будівля паливного 

складу, Х,  

загальна площа 

66,35 кв. м;  

дорога а/бет. та 

площадки VІ,  

дорога з/бет. плит. VII, 

загальна площа  

12109 кв. м;  

градирня, Л,  

загальна площа  

5,72 кв. м;  

оглядова яма, І,  

30 пог. м;  

фільтр-колона літ. ІV; 

фільтр-колона літ. ІV; 

накопичувальні 

відстійники літ. IV, 

загальна площа  

38,52 кв. м;  

пристрій очистки 

промислових стічних вод 

літ. IV;  

резервуари, И1, И2, И3, 

загальна площа  

9,44 кв. м;  

паркан літ. V,  

1125 пог. м; 

 кабельна лінія 10кВт 

0,38/0,22;  

водопровідні мережі; 

трубопровід літ. ІХ,  

1627 пог. м;  

міжцехові теплові 
мережі;  

наружні мережі 

водопроводу повторного 

використання на 

проммайданчику; 

трансформаторна  

підстанція, М,   

загальна площа  

63,22 кв. м;  

підстанція 

трансформаторна 

комплексна  

(у складі літ. А);  

ж/дорога літ. VIII,  

1060 пог. м;  

повітряно-кабельна  

ЛЕП 10 кВТ;  

вбиральня на 4 очка, Ч, 

загальна площа 6,3 кв. м;  

склад, Ш,  

загальна площа  

104,67 кв. м;  

будівля електроцеху, Щ, 

загальна площа  

17,38 кв. м;  

флотатор 

багатокамерний 

літ. IV - 2 шт.;  

колектор дощової 
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каналізації;  

шафа управління  

ШУ-1502-03132;  

шафа управління 

ШУ-1502-03; 

теплообмінник;  

щит відкритий - 3 шт.; 

камера електрична – 

11 шт.;  

шафа силова – 3 шт.;  

трансформатор  

ТМЗ-1000 - 2 шт.;  

шафа КТП-1000;  

шафа розподільча  

КН-20 - 2 шт.;  

шафа станційного 

управління;  

щит управління;  

колона діаризаційна; 

шафа силова 7/270;  

шафа силова 5329;  

шафа управління ШНВ; 

шафа рівней; 

економайзер; 

водонагрівач - 4 шт.; 

котел ДКВР - 2 шт.; 

гідрозатвори - 2 шт.;  

бак деаератор – 2 шт.;  

економайзер блочний; 

діаризаційна установка; 

шафа управління  

ШУ-5106 - 2 шт.;  

кран-балка - 4 шт.;  

кран козловий ККС-10; 

бак акамуляторний -  

4 шт.;  

бак конденсатний –  

2 шт.;  

станція управління 

мазутонасосною; 

трансформатор ТМ-3; 

шафа розподільча; 

трансформатор ТМН; 

чарунки КНР-10 –  9 шт.;  

пристрій конденсаторний 

– 3 шт.;  

грати РД-200  

(на очисні споруди);  

катрезборнова труба з 

механічним приводом 

Будівля гаража 

загальною площею  
20,1 кв. м 

Кіровоградська 

Новгородківський р-н,   

смт Новгородка, 

пров. Святковий 
(Піонерський), 1-В 

Головне управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Кіровоградській області,  
код за ЄДРПОУ 

20632802 

Регіональне  

відділення Фонду по 

Дніпропетровський, 

Запорізькій та 
Кіровоградській 

областях 

Нежитлова будівля 

(адмінбудинок), 

загальною площею 

696,6 кв. м 

Івано-Франківська 
м. Косів,  

вул. Шевченка, 13 

Головне управління 

статистики в 

 Івано-Франківській 

області,  

код за ЄДРПОУ 

02360599 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 

Приміщення лікарні 

(ветдільниця), А 

загальною площею 

101,6 кв. м  

Івано-Франківська 

Надвірнянський р-н,  

с. Гаврилівка,  

вул. Українська, 61 

Надвірнянська районна 

державна лікарня 

ветеринарної медицини,  

код за ЄДРПОУ 

00699394 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 
областях 

Нежитлова будівля -

адміністративний 

будинок  

загальною площею 

378,2 кв. м 

Тернопільська 
м. Бережани,  

вул. Руська, 2 

Головне управління 

статистики у 

Тернопільській області,  

код за ЄДРПОУ 

02362374 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 
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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»;  

 

- 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;  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Київська 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Васильківський р-н, 

смт Гребінки,         

вул. Білоцерківська,  

1 - а 

 
Васильківський р-н, 

смт Гребінки,  

вул. Білоцерківська, 

1- б  

 

Васильківський р-н, 

ст. Устинівка 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Васильківський р-н, 

смт Гребінки,        

 вул. Білоцерківська, 1  

 

 

 

 

ПрАТ «Саливонківський 

цукровий завод»,  

код за ЄДРПОУ 

00372517 

 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях 
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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;  
 

- 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»;  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Васильківський р-н, 

ст. Устинівка 
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- 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) 

Нежитлова будівля  

загальною площею 

118,6 кв. м 

Київська 

смт Ставище,  

вул. Паркова 

(Червоноармійська), 

10/1 

Ставищенська районна 

державна адміністрація,  

код за ЄДРПОУ 

23582170 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській  

областях 

Будівля бару  
(літ. ж' - 1) 

загальною площею 

181,8 кв. м 

Черкаська 
Черкаський р-н,  

с. Мошни,  

вул. Лісна, 6 

ПрАТ «Дитячий 

оздоровчо-санаторний 
комплекс «НИВА»,  

код за ЄДРПОУ 

21355747 

Регіональне 

відділення Фонду  
по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській  

областях 

Овочесховище  

(підвал), пд.  

загальною площею 

100,4 кв. м 

Черкаська 

Черкаський р-н,  

с. Мошни,  

вул. Лісна, 6 

ПрАТ «Дитячий 

оздоровчо-санаторний 

комплекс «НИВА»,  

код за ЄДРПОУ 

21355747 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській  

областях 

Нежитлове 

приміщення 

загальною площею  
72,4 кв. м 

Сумська 
м. Глухів,  

вул. Ціолковського, 6 

Державна інспекція 

енергетичного нагляду 

України,  

код за ЄДРПОУ 
42578602 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Полтавській  

та Сумській 
областях 

Будівля складу  

«У-1» площею  

97,9 кв. м 

Рівненська 
м. Рівне,  

вул. Київська, 106 

ДП НВО  

«Потенціал-Еко»,  

код за ЄДРПОУ 

22555721 

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) виключити таку позицію: 

1/2 котеджу 

Травневого відділку 
Київська 

Згурівський р-н,     

с. Майське,  

 вул. П’ятихатська, 38 

ВАТ «Згурівський 

бурякорадгосп»,                             

код за ЄДРПОУ 

00385833 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 
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5. Внести до додатка 5 «Перелік об’єктів соціально-культурного призначення», 

затвердженого наказом Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 (із 

змінами),  такі зміни:   

1) доповнити такою позицією: 
Табір праці та 

відпочинку 

 

 разом з 

 будівлею їдальні  

з господарчими 
будівлями та 

спорудами 

Одеська Одеський р-н,  

с. Фонтанка, 

 вул. Молодіжна, 50 

 

Одеський р-н,  

с. Фонтанка,  
вул. Молодіжна, 53 

Відсутній 

 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Одеській та 

Миколаївській 

областях 

2) виключити таку позицію: 

База відпочинку  Сумська 

Шосткинський р-н,    

с/р Собицька,   
«Малий бір» урочище,  

квартал № 2 (б/н) 

ПрАТ 

«Шосткинський 

завод хімічних  
реактивів»,   

код за ЄДРПОУ  

05761264 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Полтавській  
та Сумській 

областях 

 
6. Департаменту приватизації забезпечити передачу відповідним структурним 

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

підлягають приватизації в 2022 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. 
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