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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

      27.06.2018                                       №      878        
 

 
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»  

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

приватизацію державного і комунального майна»  

  
НАКАЗУЮ:  

 

1. 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» позицію: 
Будівля лазні площею 

36,5 кв. м, що не увійшла 

до статутного капіталу 

СВАТ по вирощуванню 

насіння цукрових буряків 

«Жданівське»  

Вінницька обл. ,       

Хмельницький р-н,          

с. Кушелівка,               

вул. Гагар іна, 9 

Великомитницька сільська 

рада, код ЄДРПОУ 

04331596 

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області 

Будівля лазні площею 

210,4 кв. м, що не 

увійшла до статутного 

капіталу КСП 

«Ладижинське» 

Вінницька обл. ,       

Тростянецький р-н,          

с. Лукашівка,               

вул. Першотравнева,      

56 А 

відсутній  Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області 

викласти у такій редакції: 
Будівля лазні площею 

47,7 кв. м, що не увійшла 

до статутного капіталу 

СВАТ по вирощуванню 

насіння цукрових буряків 

«Жданівське»  

Вінницька обл. ,       

Хмельницький р-н,          

с. Кушелівка,               

вул. Гагар іна, 10б  

Великомитницька сільська 

рада, код ЄДРПОУ 

04331596 

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області 

Будівля лазні площею 

210,4 кв. м, що не 

увійшла до статутного 

капіталу КСП 

«Ладижинське» 

Вінницька обл. ,                

м. Ладижин,                          

с. Лукашівка,               

вул. Першотравнева,      

56 А 

відсутній  Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області 

 
2) доповнити розділ «Регіональне відділення по Волинській області»  

такою позицією: 
Нежитлове приміщення – 

гараж, літер «Б-1», 

загальною площею     

39,5 кв. м  

Волинська обл.,              

м. Володимир-

Волинський,                 

вул. Олени Хохол, 22 

Головне управління 

статистики у Волинській 

області 

Державна служба 

статистики України  
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3) доповнити розділ «Регіональне відділення по Дніпропетровській 
області» такою позицією: 

Виробнича будівля літ. 

А-3 загальною площею 

1395,3 кв. м  

з прибудовою А'-2 та 

сходами літ. а, разом  з  

86 одиницями частково 

розукомплектованого 

рухомого майна 

(обладнання) 

Дніпропетровська обл., 

м. Кам’янське,   

вул. Горобця  № 1, корп. 

704 

Товариство з додатковою 

відповідальністю «Каталізатор», 

код ЄДРПОУ 19090885 

Регіональне 

відділення по 

Дніпропетровській 

області 

 

4) у розділі «Регіональне відділення по Рівненській області»: 

 позицію: 
Гараж – Б, загальною 

площею 36,1 кв. м.  

Рівненська область,       

м. Дубровиця,               

вул. Уляни та Анастасії 

Гольшинських, 2 

Головне управління 

статистики у Рівненській 

області, код ЄДРПОУ 

02362061 

Державна служба 

статистики України  

викласти у такій редакції: 
Гараж – Б, загальною 

площею 36,1 кв. м  

Рівненська область,       

м. Дубровиця,               

вул. Уляни та Анастасії 

Гольшанських, 2 

Головне управління 

статистики у Рівненській 

області, код ЄДРПОУ 

02362061 

Державна служба 

статистики України  

доповнити такою позицією: 
Будівля консультативно-

ветеринарного пункту, 

загальною площею     

35,6 кв. м         

(консультативно-

ветеринарний пункт 

(ветеринарно-

консультативний пункт))  

Реєстровий номер 

05385921.5АААААГ475 

м. Рівне,                        

вул. Театральна, 3а  

Рівненська м іська державна 

лікарня ветеринарної 

медицини, код ЄДРПОУ  

05385921 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів  

 

5) доповнити розділ «Регіональне відділення по Тернопільській  області» 

такою позицією: 

Окреме майно – 

нежитлова будівля гаражі 

загальною площею 

153,81 кв. м  

Тернопільська обл.,  

м. Чортків, вул. Олеся 

Гончара, 21Б 

Відділ агропромислового 

розвитку Чортківської 

районної державної 

адміністрації ,  

код ЄДРПОУ 04058427 

Чортківська районна 

державна 

адміністрація  

 

6) у розділі «Регіональне відділення по Хмельницькій області» позицію: 
Одноповерхова будівля 

№ 13/157 загальною 

площею 137 кв. м 

колишнього військового 

містечка № 13 

Хмельницька обл.,          

м. Ізяслав,                      

вул. Військова, 13/157 

Відділ житлово-

комунального господарства 

Ізяславської 

райдержадміністрації,       

код ЄДРПОУ 35643206 

Ізяславська районна 

державна 

адміністрація  

викласти у такій редакції: 
Будівля складу № 13/157 

загальною площею       

137 кв. м колишнього 

військового містечка     

№ 13 

Хмельницька обл.,          

м. Ізяслав,                      

вул. Військова, 13/157 

Відділ житлово-

комунального господарства 

Ізяславської 

райдержадміністрації,       

код ЄДРПОУ 35643206 

Ізяславська районна 

державна 

адміністрація  
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2. 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 Закарпатській області» позицію: 

40-квартирний житловий 

будинок 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,       

смт Кольчино,             

вул. Фрідешівська, 1 

відсутній  відсутній  

викласти у такій редакції: 

40-квартирний житловий 

будинок 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,      

смт Кольчино,  

вул. Фрідяшівська  

відсутній  відсутній  

 

2) у розділі «Регіональне відділення по Київській області» позиції: 

Житлові будинки №№ 6, 

7, 8 

Київська обл.,                                                    

Баришівський р-н,                                

с. Гостролуччя 

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Київській області 

Три 4-квартирні житлові 

будинки (поз. 4-6) 

Київська обл.,                               

Баришівський р-н,          

с. Недра  

СВК «Полісся», код 

ЄДРПОУ 00846381 

Регіональне 

відділення по 

Київській області 

Котедж Травневого 

відділку  

Київська обл.,              

смт Згурівка 

ВАТ «Згурівський 

бурякорадгосп»,                             

код ЄДРПОУ 00385833 

Регіональне 

відділення по 

Київській області 

викласти у такій редакції: 

Житловий будинок № 6 

Київська обл.,                                                    

Баришівський р-н,                                

с. Гостролуччя,  

вул. Молодіжна  

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Київській області 

Житловий будинок № 7 

Київська обл.,                                                    

Баришівський р-н,                                

с. Гостролуччя, 

вул. Молодіжна  

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Київській області 

Житловий будинок № 8 

Київська обл.,                                                    

Баришівський р-н,                                

с. Гостролуччя,  

вул. Молодіжна  

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Київській області 

4-квартирний житловий 

будинок (поз. 4) 

Київська обл.,                               

Баришівський р-н,          

с. Недра, 

вул. Березанська, 3г 

СВК «Полісся», код 

ЄДРПОУ 00846381 

Регіональне 

відділення по 

Київській області 

4-квартирний житловий 

будинок (поз. 5) 

Київська обл.,                               

Баришівський р-н,          

с. Недра, 

вул. Березанська, 3д 

СВК «Полісся», код 

ЄДРПОУ 00846381 

Регіональне 

відділення по 

Київській області 

4-квартирний житловий 

будинок (поз. 6) 

Київська обл.,                               

Баришівський р-н,          

с. Недра, 

вул. Березанська, 3е 

СВК «Полісся», код 

ЄДРПОУ 00846381 

Регіональне 

відділення по 

Київській області 

½ котеджу травневого 

відліку 

Київська обл., 

Згурівський р-н,             

с. Майське, 

вул. П’ятихатська, 38  

СВК «Полісся», код 

ЄДРПОУ 00846381 

Регіональне 

відділення по 

Київській області 

 
3) у розділі «Регіональне відділення по Сумській області» позиції:  
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Одноквартирний 

житловий будинок № 1 

Сумська обл., 

Буринський р-н,                   

с. Дяківка,                      

вул. Урожайна, 1  

ТДВ " Бурякорадгосп           

ім. Б. Хмельницького", код 

ЄДРПОУ 00386790                                                           

Регіональне 

відділення по 

Сумській області 

Одноквартирний 

житловий будинок № 2 

Сумська обл., 

Буринський р-н,                    

с. Дяківка,                      

вул. Урожайна, 2  

ТДВ " Бурякорадгосп           

ім. Б. Хмельницького", код 

ЄДРПОУ 00386790                                                        

Регіональне 

відділення по 

Сумській області 

Одноквартирний 

житловий будинок № 3 

Сумська обл., 

Буринський р-н,                

с. Дяківка,                         

вул. Урожайна, 3 

ТДВ " Бурякорадгосп            

ім. Б. Хмельницького", код 

ЄДРПОУ 00386790                                                          

Регіональне 

відділення по 

Сумській області 

Одноквартирний 

житловий будинок № 4 

Сумська обл., 

Буринський р-н,              

с. Дяківка,                   

вул. Урожайна, 4  

ТДВ " Бурякорадгосп           

ім. Б. Хмельницького", код 

ЄДРПОУ 00386790                                                      

Регіональне 

відділення по 

Сумській області 

викласти у такій редакції: 

Одноквартирний 

житловий будинок № 1 

Сумська обл., 

Буринський р-н,                    

с. Дяківка,                     

вул. Урожайна, 4  

ТДВ «Бурякорадгосп            

ім. Б. Хмельницького», код 

ЄДРПОУ 00386790                                                           

Регіональне 

відділення по 

Сумській області 

Одноквартирний 

житловий будинок № 2 

Сумська обл., 

Буринський р-н,              

с. Дяківка,                     

вул. Урожайна, 5 

ТДВ «Бурякорадгосп            

ім. Б. Хмельницького», код 

ЄДРПОУ 00386790                                                        

Регіональне 

відділення по 

Сумській області 

Одноквартирний 

житловий будинок № 3 

Сумська обл., 

Буринський р-н,              

с. Дяківка,                    

вул. Урожайна, 6 

ТДВ «Бурякорадгосп            

ім. Б. Хмельницького», код 

ЄДРПОУ 00386790                                                          

Регіональне 

відділення по 

Сумській області 

Одноквартирний 

житловий будинок № 4 

Сумська обл., 

Буринський р-н,              

с. Дяківка,                      

вул. Урожайна, 7 

ТДВ «Бурякорадгосп           

ім. Б. Хмельницького», код 

ЄДРПОУ 00386790                                                      

Регіональне 

відділення по 

Сумській області 

 

4) у розділі «Регіональне відділення по Хмельницькій області» позиції:  

Магазин та аптека  

Хмельницька обл., 

Кам’янець-Подільський 

р-н, с. Довжок,            

вул. Унявко, 1 

ДП «Довжоцький спиртовий 

завод», код ЄДРПОУ 

37199618                                                          

Міністерство 

аграрної політики та 

продовольства 

України  

Солодовня  

Хмельницька обл., 

Кам’янець-Подільський 

р-н, с. Довжок,                 

вул. Унявко, 1 

ДП «Довжоцький спиртовий 

завод», код ЄДРПОУ 

37199618                                                          

Міністерство 

аграрної політики та 

продовольства 

України  

Контора з гаражем і 

котельнею  

Хмельницька обл., 

Хмельницький р-н,         

с. Лісові Гринівці 

ДП «Хмельницьке 

лісомисливське 

господарство», код ЄДРПОУ 

33285303                                                             

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України  

викласти у такій редакції: 

Магазин та оздоровчий 

центр  

Хмельницька обл., 

Кам’янець-Подільський  

 р-н, с. Довжок,                  

вул. Унявко, 1 

Державне підприємство 

спиртової та лікеро-

горілчаної промисловості 

«УКРСПИРТ», код ЄДРПОУ 

37199618                                                          

Міністерство 

аграрної політики та 

продовольства 

України  

Солодове відділення  

Хмельницька обл., 

Кам’янець-Подільський  

р-н, с. Довжок,  

Державне підприємство 

спиртової та лікеро-

горілчаної промисловості 

Міністерство 

аграрної політики та 

продовольства 
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вул. Унявко, 1 «УКРСПИРТ», код ЄДРПОУ 

37199618                                                          

України  

Контора з гаражем і 

котельнею  

Хмельницька обл., 

Хмельницький р-н,        

с. Лісові Гринівці,  

вул. Лісова, 46 

ДП «Хмельницьке 

лісомисливське 

господарство», код ЄДРПОУ 

33285303                                                             

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України  

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

призначення», затвердженого наказом Фонду державного майна України від  

27 березня 2018 року № 447 (із змінами), такі зміни:  

 

1) виключити розділ такого змісту:   

Регіональне відділення по Запорізькій області 

Дитячий оздоровчий табір 

«Аіст» 

 

Запорізька обл.,  

м. Бердянськ, 

вул. Макарова, 24-Б 

Придніпровське 

міжрайонне управління 

водного господарства»,  

код ЄДРПОУ 36381844 

Регіональне відділення 

по Запорізькій області  

 

4. 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.  

 

5. 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. 

 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
 

  

 

В. о.  Голови Фонду                      В. Трубаров 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


