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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

                   09.08.2018                                      Київ       №  1061 

 
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 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), таку зміну: 
 

1) доповнити розділом такого змісту:  
Регіональне відділення по Житомирській області 

40673033 Державне підприємство 

«Головинський кар’єр» 

Житомирська обл.,                     

Черняхівський р-н,                   

смт Головине,                           

вул. Адміністративна , 8 

Регіональне відділення 

по Житомирській  

області 

 

2. 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: 
Нежитлова будівля 

їдальні літ. А загальною 

площею 256,4 кв. м з 

вхідними майданчиками  

Вінницька обл.,                     

м. Тульчин, вул. Пестеля, 

65а  

ТОВ «Будівельник»,               

код ЄДРПОУ 30806734 

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області 

Будівля гаража літ. А 

загальною площею 45,9 

кв. м  

Вінницька обл., 

Вінницький р-н,                    

с. Зарванці, вул. Зарічна, 

гараж № 97 

ПрАТ «Вінницярибгосп», 

код ЄДРПОУ 00476576 

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області 

Будинок для приїжджих 

площею 104,1 кв. м 

Вінницька обл., 

Калинівський р-н,                       

с. Іванів, вул. Польова, 30 

ДСРП «Пиківський 

рибцех»,                                

код ЄДРПОУ 24899838 

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області 

Приміщення їдальні 

площею 308,8 кв. м, що 

не увійшло до статутного 

капіталу ВАТ 

"Ямпільський 

консервний завод"  

Вінницька обл.,                   

м. Ямпіль,                           

вул. Сонячна, 6  

ПрАТ «Агропереробник», 

код ЄДРПОУ 00374025 

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області 
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викласти у такій редакції: 
Нежитлова будівля 

їдальні (літ. А) загальною 

площею  256,4 кв. м, 

вхідний майданчик (літ.а), 

вхідний майданчик (літ.а
1
) 

Вінницька обл.,  

м. Тульчин,  

вул. Пестеля, 65а  

ПВКП «Будівельник»,       

код ЄДРПОУ 30806734 

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області 

 

Будівля гаража літ. А 

загальною площею  

45,9 кв. м  

Вінницька обл., 

Вінницький р-н,  

с. Зарванці,  

вул. Зарічна,  

гараж № 97 

ПрАТ «СП 

«Вінницярибгосп»,  

код ЄДРПОУ 00476576 

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області 

 

Будинок для приїжджих 

площею 104,1 кв. м 

Вінницька обл., 

Калинівський р-н,  

с. Іванів, 

вул. Польова, 30 

ДСРП «Пиківський рибцех»  

ПрАТ «СП 

«Вінницярибгосп»,  

код ЄДРПОУ 24899838 

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області 

 

Приміщення їдальні 

площею 308,8 кв. м 

Вінницька обл.,  

м. Ямпіль,  

вул. Сонячна, 6 

ПрАТ «Агропереробник»,   

код ЄДРПОУ 00374025 

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області 

 

доповнити позицією: 
Частина одноповерхової 

адміністративної будівлі 

літ. А загальною площею 

410,9 кв. м, у тому числі: 

коридор 2-1, коридор 2-2, 

кабінет 2-3, кабінет 2-4, 

кабінет 2-5, коридор 2-6, 

санвузол 2-7, підсобка 2-

8, коридор 2-9, кабінет 2-

10, кабінет 2-11, кабінет 

2-12, кабінет 2-13, 

кабінет 2-14, кабінет 2-

15, кабінет 2-16, коридор 

2-17, кабінет 2-18, 

торговий зал 3-1, кладова 

3-2, кладова 3-3, кладова 

3-4, коридор 4-9, кабінет 

4-10, кабінет 4-11, 

кабінет 4-12, кабінет 4-

13, та ґанок, ґанок, ґанок, 

ґанок, ґанок 

Вінницька обл., 

Погребищенський р-н,  

м. Погребище,  

вул. Б. Хмельницького, 

буд. 73 

Головне управління 

статистики у Вінницькій 

області, код ЄДРПОУ 

02359395 

Державна служба 

статистики України  

 

2) у розділі «Регіональне відділення по Луганській області» позиції: 
Група інвентарних об'єктів: 

двоповерхова будівля 

площею 554,4 кв. м, гараж 
площею 65,1 кв. м, сарай 

площею 23 кв. м, сарай 

площею 6,2 кв. м, вбиральня 

площею 22,6 кв. м 

Луганська обл.,    
Сватівський р-н, м. Сватове,                      

вул. Державна, 9 

Управління державної 

казначейської служби України 
у Сватівському районі 

Луганської області,  

код ЄДРПОУ 37928384 

Державна 

казначейська служба 

України  

Нежиле приміщення (склад) 

площею 71,4 кв. м 

Луганська обл.,  

Сватівський р-н, м. Сватове, 

вул. Державна, 7 

Управління державної 

казначейської служби України 

у Сватівському районі 

Луганської області,  
код ЄДРПОУ 37928384 

Державна 

казначейська служба 

України  

викласти у такій редакції: 
Група інвентарних об'єктів: 

нежитлова будівля площею 

554,4 кв. м, гараж площею 

65,1 кв. м, сарай площею         

23 кв. м, сарай площею       
6,2 кв. м, вбиральня площею 

22,6 кв. м 

Луганська обл.,   

Сватівський р-н,                        

м. Сватове,                            

вул. Державна, 9 

Управління державної 

казначейської служби України 

у Сватівському районі 

Луганської області,  

код ЄДРПОУ 37928384 

Державна 

казначейська служба 

України  
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Нежиле приміщення (склад) 

з підвалом загальною 

площею 98,2 кв. м 

Луганська обл.,  

Сватівський р-н,                       

м. Сватове,                          

вул. Державна, 7 

Управління державної 

казначейської служби України 

у Сватівському районі 

Луганської області,  
код ЄДРПОУ 37928384 

Державна 

казначейська служба 

України  

 

3) у розділі «Регіональне відділення по Миколаївській області» позиції: 
Будівлі та споруди бази 

Гідроспецбуду ІІІ черги, 

загальною площею 1162,5 

кв. м, в т. ч.: 

диспетчерський пункт, А-

1, загальною площею                       

30,6 кв. м; склад, Б-1, 

загальною площею 669,9 

кв. м; туалет, В-1, 

загальною площею 10,4 

кв. м; майстерня, Г-1, 

загальною площею 86,2 

кв. м; компресорна з 

майстернями та 

адміністративно -

побутовими 

приміщеннями, Е-2, 

загальною площею 365,4 

кв. м; огорожа, 1-3; грунт, 

4; замощення, І 

Миколаївська обл.,                    

м. Южноукраїнськ,                    

Гідрокомплекс, 14 

ВП «ЮУ АЕС»                       

ДП НАЕК «Енергоатом», 

код ЄДРПОУ 20915546 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Будівлі та споруди 

газового господарства, 

загальною площею 333,5 

кв. м, в т. ч.: охоронний 

піст, а-1, загальною 

площею 10,2 кв. м; навіс, 

б-1, загальною площею 

54,1 кв. м; навіс, в-1, 

загальною площею 157,1 

кв. м; бокс, Г -1, загальною 

площею 112,1 кв. м; 

ворота, № 1, загальною 

площею 8,4 кв. м; ворота, 

№ 2, загальною площею 

12,5 кв. м; огорожа, № 3, 

загальною площею 442,5 

кв. м; замощення, № І, 

загальною площею 1315,1 

кв. м; відмостка, № ІІ, 

загальною площею 18,3 

кв. м  

Миколаївська обл.,                        

м. Южноукраїнськ,                     

Гідрокомплекс, 15 

ВП «ЮУ АЕС»                        

ДП НАЕК «Енергоатом», 

код ЄДРПОУ 20915546 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

викласти у такій редакції: 
Будівлі та споруди бази 

Гідроспецбуду ІІІ черги 

Миколаївська обл.,                    

м. Южноукраїнськ,                    

Гідрокомплекс, 14 

ДП НАЕК «Енергоатом» по 

ВП «ЮУ АЕС»,  

код ЄДРПОУ 24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Будівлі та споруди 

газового господарства  

Миколаївська обл.,                        

м. Южноукраїнськ,                     

Гідрокомплекс, 15 

ДП НАЕК «Енергоатом» по 

ВП «ЮУ АЕС»,  

код ЄДРПОУ 24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  
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4) розділ «Регіональне відділення по Харківській області» доповнити 
позицією: 

Нежитлова будівля 

площею 872,4 кв. м 

Харківська обл.,  

м. Куп’янськ,  

пров. Вузенький , 3а 

Головне управління 

статистики у Харківській 

області 

 

Державна служба 

статистики України  

 

3. 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) виключити розділ такого змісту: 

Регіональне відділення по Волинській області 

Будинок мисливця  

Волинська обл.,  

Горохівський р -н,                

с. Лобачівка  

ДП «Горохівське 

лісомисливське 

господарство»,                   

код ЄДРПОУ 13350807 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України  

 

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

4-поверховий 56-

квартирний житловий 

будинок  

Донецька обл.,                     

м. Торецьк,                       

вул. Маяковського  

ВП «Шахта «Торецька»                                

ДП «Торецьквугілля»,                     

код ЄДРПОУ 33839013 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної  

промисловості 

України  

Лікувальний корпус 

профілакторію  

Донецька обл.,                                           

Покровський р-н,                               

с. Лисівка  

ДП «Селидіввугілля»,               

код ЄДРПОУ 33426253                                                          

Міністерство 

енергетики та 

вугільної  

промисловості 

України  

викласти у такій редакції: 

4-поверховий 56-

квартирний житловий 

будинок  

Донецька обл.,                      

м. Торецьк,                      

вул. Маяковського, 39 

ВП «Шахта «Торецька»                                

ДП «Торецьквугілля»,                     

код ЄДРПОУ 33839013 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної  

промисловості 

України  

Лікувальний корпус 

профілакторію  

Донецька обл.,                                           

Мар`їнський  р-н,                               

с. Зоряне, вул. 

Промислова зона, 10г 

ДП «Селидіввугілля»,               

код ЄДРПОУ 33426253                                                          

Міністерство 

енергетики та 

вугільної  

промисловості 

України  

 

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

1/2 котеджу травневого 

відліку 

Київська обл.,                          

Згурівський р-н,                             

с. Майське,                                             

вул. П'ятихатська, 38 

ВАТ «Згурівський 

бурякорадгосп»,                             

код ЄДРПОУ 00385833 

Регіональне 

відділення по 

Київській області 

викласти у такій редакції: 

1/2 котеджу Травневого 

відділку  

Київська обл.,                          

Згурівський р-н,                             

с. Майське,                                             

вул. П'ятихатська, 38 

ВАТ «Згурівський 

бурякорадгосп»,                             

код ЄДРПОУ 00385833 

Регіональне 

відділення по 

Київській області 

 

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

Житловий будинок  

Луганська обл., 

Старобільський р-н,                                

с. Тарабани,                                 

вул. Новобудівельна, 10 

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Луганській області 
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Житловий будинок  

Луганська обл., 

Старобільський р-н,                                 

с. Тарабани,                               

вул. Новобудівельна, 11 

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Луганській області 

Житловий будинок  

Луганська обл., 

Старобільський р-н,                                   

с. Тарабани,                                      

вул. Новобудівельна, 12 

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Луганській області 

викласти у такій редакції: 

Садибний житловий 

будинок 

Луганська обл., 

Старобільський р-н,                                

с. Тарабани,                                 

вул. Новобудівельна, 10 

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Луганській області 

Садибний житловий 

будинок 
Луганська обл., 

Старобільський р-н,                                 

с. Тарабани,                               

вул. Новобудівельна, 11 

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Луганській області 

Садибний житловий 

будинок 
Луганська обл., 

Старобільський р-н,                                   

с. Тарабани,                                      

вул. Новобудівельна, 12 

відсутній  

Регіональне 

відділення по 

Луганській 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 

 

 
 


