
 
 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

      22.02.2022            Київ                        №   316                      

 

 
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»  
 

 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 04.01.2022 № 1 (із 

змінами), таку зміну: 

1) доповнити такою позицією: 

00179000 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Нововолинський  

ремонтно-механічний завод»  

Волинська 
м. Нововолинськ, 

вул. Шахтарська, 53 
Апарат Фонду 

 

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

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

1) позиції: 

Будівля телефонної 

станції літ. А-1 

загальною площею  

91,9 кв. м 

Донецька 

Великоновосіл-

ківський р-н,  

селище Урожайне, 

вул. Поштова, 1  

ПАТ «МАКСТРОЙ»,  

код за ЄДРПОУ 

05394759  

Регіональне 

відділення Фонду 

 по Донецькій  

та Луганській 

областях 

Група будівель і 
споруд автостанції у 

складі:  

будівля автостанції 

площею 236,1 кв. м, 

туалет  

площею 48,7 кв. м,  

навіс  

площею 226,9 кв. м,  

навіс  

площею 12,6 кв. м,  

огорожа  

площею 18,2 кв. м,  
огорожа  

площею 13,6 кв. м,  

замощення  

площею 5215 кв. м 

Донецька 

Мангушський р-н, 

смт Ялта,  

вул. Маяковського, 

48/18А 

ПАТ «Донецьке 

обласне підприємство 

автобусних станцій»,  

код за ЄДРПОУ 

03113785 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Донецькій  

та Луганській 

областях 

Будівля пошти  

інв. № 36,  
Донецька 

Слов’янський р-н,  

с. Новомиколаївка, 
відсутній 

Регіональне 

відділення Фонду  
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загальною площею  

65,1 кв. м 

вул. Молодіжна, 23а по Донецькій  

та Луганській 

областях 

викласти в новій редакції: 

Будівля телефонної 

станції літ. А-1 

загальною площею  

91,9 кв. м 

Донецька 

Волноваський р-н,  

селище Урожайне, 

вул. Поштова, 1  

ПАТ «МАКСТРОЙ»,  

код за ЄДРПОУ 

05394759  

Регіональне 

відділення Фонду 

 по Донецькій  

та Луганській 

областях 

Група будівель і 

споруд автостанції  

у складі:  

будівля автостанції 

площею 236,1 кв. м, 

туалет  

площею 48,7 кв. м,  
навіс  

площею 226,9 кв. м,  

навіс  

площею 12,6 кв. м,  

огорожа  

площею 18,2 кв. м,  

огорожа  

площею 13,6 кв. м,  

замощення  

площею 5215 кв. м 

Донецька 

Маріупольський р-н, 

смт Ялта,  

вул. Маяковського, 

48/18А 

ПАТ «Донецьке 
обласне підприємство 

автобусних станцій»,  

код за ЄДРПОУ 

03113785 

Регіональне 
відділення Фонду  

по Донецькій  

та Луганській 

областях 

Будівля пошти  

інв. № 36,  
загальною площею  

65,1 кв. м 

Донецька 
Краматорський р-н,  
с. Новомиколаївка, 

вул. Молодіжна, 23а 

відсутній 

Регіональне 

відділення Фонду  
по Донецькій  

та Луганській 

областях 

2) доповнити такими позиціями: 

Нежиле приміщення 
загальною площею 

95,6 кв. м 

Тернопільська 

Зборівський р-н, 
 м. Зборів, 

вул. Козацька, 47 

 

Головне  

управління статистики  
у Тернопільській  

області,  

код за ЄДРПОУ  

02362374 

Регіональне  

відділення Фонду по 
Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 

Автомобіль  

ГАЗ-31029 

(ВО7415АМ),  

1994 рік випуску 

Тернопільська 

м. Тернопіль, 

вул. Микулинецька, 

32 

 

Головне  

управління статистики  

у Тернопільській  

області,  

код за ЄДРПОУ 

 02362374 

Регіональне  

відділення Фонду по 

Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 

Транспортний засіб 

VOLKSWAGEN 

PHAETON 

(СА0002АА),  

2004 рік випуску 

Черкаська 

м. Черкаси, 

 бульв. Шевченка, 

185 

Черкаська  

обласна державна 

адміністрація,   

код за ЄДРПОУ  

00022668 

Регіональне  

відділення Фонду  

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській  

областях 

Будинок правосуддя 
загальною площею 

230,0 кв. м  

та гараж  

загальною площею  

20,0 кв. м 

Чернігівська 
м. Ічня,  

вул. Коваля Г., 10 

Територіальне  

управління Державної 
судової адміністрації 

України 

 у Чернігівській  

області, 

код за ЄДРПОУ  

26295412 

Регіональне  
відділення Фонду  

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській  

областях 

Група інвентарних 

об’єктів у складі: 

гараж дизельний 

загальною площею 

201,7 кв. м,  

будівля мехцеху  

 

Волинська 

 

м. Володимир-

Волинський, 

 вул. Луцька, 80В 

 

Відокремлений 

підрозділ 

«Геологорозвідувальна 

експедиція»  

Державного 

 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Львівській, 

Закарпатській  

та Волинській 
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загальною площею 

235,5 кв. м, 

керносховище 

загальною площею 

417,7 кв. м,  

баня санпропускник-

котельня  

загальною площею 
136,2 кв. м,  

піднавіс  

загальною площею 

123,2 кв. м,  

гараж  

загальною площею 

514,1 кв. м,  

склад матеріалів 

загальною площею 

403,7 кв. м 

підприємства 

«Львіввугілля», 

код за ЄДРПОУ 

38693595 

областях 

Нежитлові будівлі  

у складі: 

адміністративна 
будівля, А, 

загальною площею 

63,9 кв. м;   

гараж, Б,  

загальною площею 

27,3 кв. м;  

сарай, В,  

загальною площею 

9,2 кв. м 

Полтавська 
м. Кременчук,  

вул. Платухіна, 5 

Головне управління 

Держпродспоживслужби 

в Полтавській області,  

код за ЄДРПОУ  

40358617 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Полтавській  

та Сумській  

областях 

Нежитлові будівлі  

у складі: 

адмінбудівля, А-1, 
загальною площею 

105,2 кв. м;  

 гараж-сарай, Б; 

вбиральня, В; 

огорожа № 1, 2 

Полтавська 
Лубенський р-н,  

м. Пирятин,  

вул. Надії, 6 

Головне управління 

Держпродспоживслужби 
в Полтавській області,  

код за ЄДРПОУ  

40358617 

Регіональне 

відділення Фонду  
по Полтавській  

та Сумській  

областях 

Автомобіль  

ВАЗ 21114,  

рік випуску 2006, 

ВМ0769СА 

Сумська 
м. Ромни, 

 вул. Коржівська, 5 

Управління 

соціального захисту 

населення  

Роменської районної 

державної адміністрації 

Сумської області, 

 код за ЄДРПОУ 

03198008 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Полтавській  

та Сумській  

областях 

Нежитлова будівля з 
прибудовою 

загальною площею 

141,1 кв. м,  

сарай  

загальною площею 

29,0 кв. м,  

туалет  

загальною площею 

2,2 кв. м 

Житомирська  

Коростенський р-н, 

смт Лугини, 

вул. Героїв 

Чорнобиля, 16/21 

Центрально-Західне 

міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції  

(м. Хмельницький), 

код за ЄДРПОУ 

43316784 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Рівненській та 

Житомирській 

областях 

Частина будівель та 

споруд навчальної 

бази у складі: 
басейн, 2,  

загальною площею 

4800 кв. м, 

сміттєзбірник, літ. О, 

загальною площею  

10,4 кв. м 

Херсонська 

Скадовський р-н,                      

с. Рибальче,  

вул. Степова, 15-В 

Басейнове управління 
водних ресурсів 

нижнього Дніпра, 

код за ЄДРПОУ 

01039040 

Регіональне 

відділення Фонду в 
Херсонській області, 

Автономній 

Республіці Крим  

та м. Севастополі 
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Насосна станція  

літ. Л,  

загальною площею 

135,4 кв. м 

Херсонська 

Скадовський р-н,                      

с. Рибальче,  

вул. Степова, 15-В 

Басейнове управління 

водних ресурсів 

нижнього Дніпра, 

код за ЄДРПОУ 

01039040 

Регіональне 

відділення Фонду в 

Херсонській області, 

Автономній 

Республіці Крим  

та м. Севастополі 
 

3. 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) позицію: 

Лікувальний корпус 

профілакторію 
Донецька 

Мар’їнський р-н, 

с. Зоряне,  

вул. Промислова  

зона, 10г 

ДП «Селидіввугілля», 

код за ЄДРПОУ 

33426253 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Донецькій  

та Луганській 

областях 

викласти в новій редакції: 

Лікувальний корпус 

профілакторію 
Донецька 

Покровський р-н, 

с. Зоряне,  

вул. Промислова  

зона, 10г 

ДП «Селидіввугілля», 

код за ЄДРПОУ 

33426253 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Донецькій  

та Луганській 

областях 
 
 

4. 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) позиції: 
Сірководнева 

лікувальня  літ. А-2  

з підвалом  

загальною площею 

1269,8 кв. м.,  
сходами літ. а,  

входом в підвал  

літ. а', кисневою  

літ. Б, ґанком літ. б,  

огорожею № 1, 2, 8, 9, 

підпірними стінками 

№ 3, 5, 6,  

сходами № 4,  

мостінням літ. І 

загальною площею  

153,0 кв. м 

Дніпропетровська 
м. Дніпро, 

просп. Свободи, 2а 

ПрАТ «Дніпровський 

металургійний 

завод»,  

 код за ЄДРПОУ  

05393056 

Регіональне  
відділення  

Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Дитячий оздоровчий 
табір «Сонячний 

берег» 

Донецька 
Мангушський р-н,  

смт. Ялта, 

вул. Курортна, 17 

ВАТ «Точмаш»,  
код за ЄДРПОУ  

14300579 

Регіональне 

відділення Фонду 
по Донецькій  

та Луганській 

областях 

Дитячий оздоровчий 

табір «Лазурний» 
Донецька 

Мангушський р-н,  

 с. Юр’ївка,  

вул. Набережна, 74 

Державне комерційне 

торгове підприємство 

«Комбінат шкільного 

харчування»,  

код за ЄДРПОУ  

20314278 -  

зберігач 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Донецькій  

та Луганській 

областях 

Клуб Донецька 

Нікольський р-н,   

 с. Малинівка, 
вул. Центральна, 4а 

ПрАТ «Племінний 

завод «Малинівка»,   
код за ЄДРПОУ  

00483501 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Донецькій  
та Луганській 

областях 
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викласти в новій редакції: 
Сірководнева 

лікувальня  літ. А-2  

з підвалом під А-2 

загальною площею 

1269,8 кв. м.,  

сходи літ. а,  

вхід в підвал літ. а';  

киснева літ. Б; 

 ганок літ. б;  
огорожа № 1, 2, 8, 9; 

споруди № 3-7;  

мостіння І  

Дніпропетровська 
м. Дніпро, 

просп. Свободи, 2а 

ПрАТ «Дніпровський 

металургійний 

завод»,  

 код за ЄДРПОУ  

05393056 

Регіональне  

відділення  

Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Дитячий  

оздоровчий табір 

«Сонячний берег» 

Донецька 

Маріупольський р-н,  

смт. Ялта, 

вул. Курортна, 17 

ВАТ «Точмаш»,  

код за ЄДРПОУ  

14300579 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Донецькій  

та Луганській 

областях 

Дитячий  

оздоровчий табір 

«Лазурний» 

Донецька 

Маріупольський р-н,  

 с. Юр’ївка,  

вул. Набережна, 74 

Державне комерційне 

торгове підприємство 

«Комбінат шкільного 

харчування»,  

код за ЄДРПОУ  

20314278 -  
зберігач 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Донецькій  

та Луганській 

областях 

Клуб Донецька 

Маріупольський р-н,   

 с. Малинівка, 

вул. Центральна, 4а 

ПрАТ «Племінний 

завод «Малинівка»,   

код за ЄДРПОУ  

00483501 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Донецькій  

та Луганській 

областях 

2) доповнити такими позиціями: 

Комплекс 

колишнього 

дошкільного 

навчального закладу 

№ 212 (2) 

Дніпропетровська 
м. Кривий Ріг,  

вул. Черкасова, 1а 

ПрАТ «Північний 

гірничо-

збагачувальний 

комбінат»,  

код за ЄДРПОУ 

00191023 

Регіональне 

відділення  

Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Комплекс 

колишнього 

дошкільного 

навчального закладу 
№ 214 (4) 

Дніпропетровська 

м. Кривий Ріг, 

вул. Володимира 

Терещенка, 28а 

ПрАТ «Північний 

гірничо-

збагачувальний 

комбінат»,  

код за ЄДРПОУ 
00191023 

Регіональне 

відділення  

Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 
Кіровоградській 

областях 

 

5. 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. 

 

 
 

В. о. Голови Фонду                                               Ольга БАТОВА 
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