
 

    
  

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ  

НАКАЗ  

           30.06.2022                                                   Київ                                       № 681                       

                                                                    

  
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), 

такі зміни:  

1) позиції:  

05459140 

Єдиний майновий 

комплекс державного 

підприємства 

«Бджільнянський 

спиртовий завод» 

Вінницька 

Теплицький р-н,          

с. Бджільна,             

вул. Заводська, 53 

Апарат Фонду 

00371943 

Єдиний майновий 

комплекс державного 

підприємства 

«Мурафський кар’єр» 

Вінницька 

Шаргородський р-н,  

 с. Мурафа,    

вул. Зарічна, 1 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

05459157 

Єдиний майновий 

комплекс державного 

підприємства 

«Тростянецький 

спиртовий завод» 

Вінницька 

Тростянецький р-н,  

 смт Тростянець,    

вул. Соборна, 14 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

00376372 

Єдиний майновий 

комплекс державного 

підприємства «Барський 

спиртовий  комбінат»  

Вінницька 

Барський р-н,  

 м. Бар,   

вул. Б. Хмельницького,  

34 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 
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05459176 

Єдиний майновий 

комплекс державного 

підприємства 

«Чечельницький 

спиртовий  завод» 

Вінницька 

Чечельницький р-н,  

смт Чечельник,  

вул. Паркова, 17  

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

00371989 

Єдиний майновий 

комплекс державного 

підприємства 

«Піщанський кар’єр» 

Вінницька 
Піщанський р-н,  

с. Студена 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

 викласти в новій редакції:  

05459140 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Бджільнянський 

спиртовий завод» 

Вінницька 

Гайсинський р-н,          

с. Бджільна,             

вул. Заводська, 53 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

00371943 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Мурафський кар’єр» 

Вінницька 

Жмеринський р-н,  

с. Мурафа,  

вул. Зарічна, 1 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

05459157 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Тростянецький спиртовий 

завод» 

Вінницька Гайсинський р-н,  

смт Тростянець,  

вул. Соборна, 14 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

00376372 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Барський спиртовий  

комбінат»  

Вінницька Жмеринський р-н,  

м. Бар,  

вул. Б. Хмельницького, 

34 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

05459176 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Чечельницький спиртовий  

завод» 

Вінницька Гайсинський р-н,  

смт Чечельник,  

вул. Паркова, 17 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

00371989 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Піщанський кар’єр» 

Вінницька Тульчинський р-н, 

 с. Студена 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

2) доповнити такими позиціями: 

13908422 

Єдиний майновий комплекс 

державного 

багатопрофільного 

підприємства «Урожай» 

 

 

Одеська 

 

м. Одеса, Французький 

бульвар, 10 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Одеській та 

Миколаївській 

областях  

 

 

Єдиний майновий комплекс 

колишнього державного 

підприємства «Київське 

центральне 

конструкторське бюро 

арматуробудування» 

 

 

м. Київ  

 

м. Київ, 

вул.Полковника 

Шутова, 9 

 

Регіональне 

відділення Фонду по 

м. Києву 
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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 їдальні-клубу 

загальною площею 

439,3 кв. м,  

що не увійшло до 

статутного капіталу  

ВАТ «Махаринецький 

цукровий завод» 

Вінницька 

Козятинський р-н,  

с. Махаринці,  

вул. Центральна, 5 

відсутній 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Будівля їдальні 

загальною площею 

168,7 кв. м,  

що не увійшли до 

статутного капіталу  

ВАТ «Соколівський 

цукровий завод» 

Вінницька 

Крижопільський р-

н, с. Соколівка,  

вул. Службова, 1в 

Крижопільська 

селищна рада,  

код за ЄДРПОУ 

04325940 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Будинок для сезонних 

працівників  

загальною площею 

677,5 кв. м 

Вінницька 

Піщанський р-н,   

с. Попелюхи,  

вул. Тараса 

Шевченка, б. 66-А 

ПрАТ «Сад України», 

код за ЄДРПОУ 

00414316 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Нежитлові 

приміщення їдальні, 

готелю та підвал, 

ганки, сходи 

загальною площею 

602,2 кв. м,  

що не увійшли до 

статутного капіталу 

ВАТ «Уладівський 

цукровий завод» 

Вінницька 

Літинський р-н,  

с. Уладівка,  

вул. Заводська, 2 

відсутній 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Частина будівлі 

(їдальня) літ. А з 

прибудовою літ. А1, 

прибудовою літ. А2, 

загальною площею 

293,6 кв. м,  

яка не увійшла до 

статутного капіталу  

ВАТ «Гонорівський 

цукровий завод»,  

код за ЄДРПОУ 

00371624 

Вінницька 

Ямпільський р-н,  

с. Гонорівка,  

вул. Пушкіна, 1а 

Відсутній 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 
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Нежитлова будівля  

літ. А з ґанком та 

прибудовою літ. а 

загальною площею  

50,8 кв. м,  

яка не увійшла до 

статутного капіталу  

ВАТ «Калинівський 

ремонтно-механічний 

завод» 

Вінницька 

Калинівський р-н,  

м. Калинівка,  

вул. Українська, 33 

ВАТ «Калинівський 

ремонтно-механічний 

завод»,  

код за ЄДРПОУ 

00901329 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Нежитлова будівля  

літ. «А», тамбур  

літ. «а», тамбур  

літ. «а1»,  

загальною площею  

215,4 кв. м,  

яка не увійшла до 

статутного капіталу  

ВАТ «Вапнярський 

комбінат 

хлібопродуктів»,  

код за ЄДРПОУ  

00953177 

Вінницька 

Томашпільський р-н, 

смт Вапнярка,  

вул. Гагаріна, 6к 

Вапнярська селищна 

рада,  

код за ЄДРПОУ 

04325911 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Будинок побуту  

літ. А,  

загальною площею 

 54,1 кв. м  

з ганком,  

який під час 

приватизації не 

увійшов до 

статутного капіталу  

ВАТ «Махаринецький 

цукровий завод», 

 код  ЄДРПОУ  

371713 

Вінницька 

Козятинський р-н,  

с. Махаринці,  

вул. Центральна, 4 

Відсутній 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Будинок побуту літ. А  

з підвалом літ. А1 

загальною площею 

947,5 кв. м,  

що не увійшов до 

статутного капіталу   

ВАТ «Деребчинський 

цукровий завод», 

 код за ЄДРПОУ 

00371630 

Вінницька 

Шаргородський р-н,              

с. Деребчин,        

вул. Заводська, 9 

Відсутній 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Нежитлова будівля 

загальною площею 

108,3 кв. м 

Вінницька 

Чернівецький р-н,                 

смт Чернівці,  

вул. 

Святомиколаївська, 

119 

Головне управління 

Пенсійного фонду 

України у Вінницькій 

області,   

код за ЄДРПОУ 

13322403 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 
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Приїжджа  

загальною площею  

73,8 кв. м 

Вінницька 

Козятинський р-н,                      

с. Махаринці,          

вул. Садова, 4, кв. 8 

Відсутній 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Окреме майно у 

складі:  

частина будинку  

літ. "А-III"  

площею 282,7 кв. м;  

гараж літ. "Б"  

Чернівецька  

Чернівецький р-н,             

м. Сторожинець,  

вул. Лопуляка, 8 

Головне управління 

статистики у 

Чернівецькій області,  

код за ЄДРПОУ  

02363066 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській  

областях 

викласти в новій редакції:  

Будівля їдальні-клубу 

загальною площею 

439,3 кв. м,  

що не увійшло до 

статутного капіталу  

ВАТ «Махаринецький 

цукровий завод» 

Вінницька 

Хмільницький р-н,   

с. Махаринці,  

вул. Центральна, 5 

відсутній 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Будівля їдальні 

загальною площею 

168,7 кв. м,  

що не увійшли до 

статутного капіталу  

ВАТ «Соколівський 

цукровий завод» 

Вінницька 

Хмільницький р-н,  

с. Соколівка,  

вул. Службова, 1в 

Крижопільська селищна 

рада,  

код за ЄДРПОУ 

04325940 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Будинок для сезонних 

працівників  

загальною площею 

677,5 кв. м 

Вінницька 

Тульчинський р-н,   

с. Попелюхи,  

вул. Тараса 

Шевченка, б. 66-А 

ПрАТ «Сад України», 

код за ЄДРПОУ 

00414316 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Нежитлові 

приміщення їдальні, 

готелю та підвал, 

ганки, сходи 

загальною площею 

602,2 кв. м,  

що не увійшли до 

статутного капіталу 

ВАТ «Уладівський 

цукровий завод» 

Вінницька 

Вінницький р-н,  

с. Уладівка,  

вул. Заводська, 2 

відсутній 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Частина будівлі 

(їдальня) літ. А з 

прибудовою літ. А1, 

прибудовою літ. А2, 

загальною площею 

293,6 кв. м,  

яка не увійшла до 

статутного капіталу  

ВАТ «Гонорівський 

цукровий завод»,  

код за ЄДРПОУ 

00371624 

Вінницька 

Могилів-

Подільський р-н,  

с. Гонорівка,  

вул. Пушкіна, 1а 

Відсутній 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 
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Нежитлова будівля  

літ. А з ґанком та 

прибудовою літ. а 

загальною площею  

50,8 кв. м,  

яка не увійшла до 

статутного капіталу  

ВАТ «Калинівський 

ремонтно-механічний 

завод» 

Вінницька 

Хмільницький р-н,  

м. Калинівка,  

вул. Українська, 33 

ВАТ «Калинівський 

ремонтно-механічний 

завод»,  

код за ЄДРПОУ 

00901329 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Нежитлова будівля  

літ. «А», тамбур  

літ. «а», тамбур  

літ. «а1»,  

загальною площею  

215,4 кв. м,  

яка не увійшла до 

статутного капіталу  

ВАТ «Вапнярський 

комбінат 

хлібопродуктів»,  

код за ЄДРПОУ  

00953177 

Вінницька 

Тульчинський р-н, 

смт Вапнярка,  

вул. Гагаріна, 6к 

Вапнярська селищна 

рада,  

код за ЄДРПОУ 

04325911 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Будинок побуту  

літ. А,  

загальною площею 

 54,1 кв. м  

з ганком,  

який під час 

приватизації не 

увійшов до статутного 

капіталу  

ВАТ «Махаринецький 

цукровий завод», 

 код за ЄДРПОУ  

371713 

Вінницька 

Хмільницький р-н,  

с. Махаринці,  

вул. Центральна, 4 

Відсутній 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Будинок побуту літ. А  

з підвалом літ. А1 

загальною площею 

947,5 кв. м,  

що не увійшов до 

статутного капіталу   

ВАТ «Деребчинський 

цукровий завод», 

 код за ЄДРПОУ 

00371630 

Вінницька 

Жмеринський р-н,              

с. Деребчин,        

вул. Заводська, 9 

Відсутній 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Нежитлова будівля 

загальною площею 

108,3 кв. м 

Вінницька 

Могилів-

Подільський р-н,                 

смт Чернівці,  

вул. 

Святомиколаївська, 

119 

Головне управління 

Пенсійного фонду 

України у Вінницькій 

області,   

код за ЄДРПОУ 

13322403 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 
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Приїжджа  

загальною площею  

73,8 кв. м 

Вінницька 

Хмільницький р-н,                      

с. Махаринці,          

вул. Садова, 4, кв. 8 

Відсутній 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Окреме майно (розмір 

частки 38/100), у 

складі:  

в адмінбудинку  

літ. "А-ІІІ"  

 приміщення:  

Пд. І – 8,50  кв. м, 

н/пд ІІ – 10,10 кв. м, 

н/пд 1-1 9,10 кв. м, 

н/пд 2-1 7,60 кв. м, 

н/пд 3-1 12,10 кв. м,  

3-1 15,60 кв. м,  

3-2 23,60 кв. м,  

3-3 10,40 кв. м,  

3-4 10,00 кв. м,  

3-5 23,60 кв. м,  

3-6  12,10 кв. м,  

3-7 7,50 кв. м,  

3-8 1,30 кв. м,  

3-9 1,00 кв. м,  

3-10 15,50 кв. м,  

3-11 3,40 кв. м,  

3-12 15,60 кв. м,  

3-13 11,20 кв. м,  

3-14 15,40 кв. м,  

3-15 33,40 кв. м,  

3-16 3,60 кв. м,  

3-17 11,50 кв. м,  

3-18 15,30 кв. м,  

3-19 13,40 кв. м, 

 гараж літ. "Б" 

Чернівецька  

Чернівецький р-н,             

м. Сторожинець,  

вул. Лопуляка, 8 

Головне управління 

статистики у 

Чернівецькій області,  

код за ЄДРПОУ  

02363066 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській  

областях 

2) доповнити такими позиціями: 

Нежитлові вбудовані 

приміщення загальною 

площею 152,9 кв.м 

(приміщення з №8-4 по 

№8-10) на другому 

поверсі будівлі 

торговельного 

комплексу, які під час 

приватизації не увійшли 

до статутного капіталу 

КСП «Красне» 

Вінницька 

Вінницький р-н,  

с. Пултівці,  

вул. Революційна, 1а 

Відсутній 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Адміністративна будівля 

літ. «А» загальною 

площею 488,10 кв. м, 

ганок, ганок, що 

становить 12/125 

нежитлових будівель та 

споруд 

Вінницька 

Хмільницький р-н,  

м. Козятин,           

вул. Довженка О., 18 

Головне управління 

Пенсійного фонду 

України у Вінницькій 

області  

код за ЄДРПОУ 

13322403 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 
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Виробнича будівля 

(профілакторій) літ. А 

загальною площею 170,8 

кв. м, яка під час 

приватизації не увійшла 

до статутного капіталу 

ПрАТ «Шаргородське 

АТП - 10528» 

 

Вінницька 

Жмеринський р-н,  

м. Шаргород,        

вул. Героїв Майдану, 

288А 

 

ПрАТ «Шаргородське 

АТП - 10528»,  

код за ЄДРПОУ 

13335481 

 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Комплекс нежитлових 

будівель ветеринарної 

лікарні загальною 

площею 135,9 кв.м у 

складі: ветеринарна 

лікарня, А-1 площею 82,7 

кв.м, гараж-сарай, Б 

площею 53,2 кв.м та 

бетонна огорожа 

Хмельницька 

Кам’янець-

Подільський р-н,      

с. Баговиця,        

пров. Колгоспний, 1 

Кам’янець-Подільська 

районна державна 

лікарня ветеринарної 

медицини 

Код за ЄДРПОУ 

00711646 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Нежитлові будівлі та 

споруди загальною 

площею 201,8 кв. м у 

складі: адміністративний 

будинок, А-1 площею 

131,1 кв. м., сарай-гараж, 

Б-1 площею 70,7 кв. м та 

криниця 

Хмельницька 

Кам’янець-

Подільський р-н,  

с. Чорна,                                    

вул. Центральна, 30 

Чемеровецька районна 

державна лікарня 

ветеринарної медицини  

Код за ЄДРПОУ 

00712019 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Комплекс нежитлових 

будівель ветеринарної 

лікарні загальною 

площею 163,8 кв. м у 

складі: ветеринарна 

лікарня, А-1 площею 80,6 

кв. м, гараж, Б площею 
19,8 кв. м, сарай, В 

площею  

63,4 кв. м 

Хмельницька 

Кам’янець-           

Подільський р-н,  

с. Слобідка-

Рихтівська,  

 вул. Головна, 1 

 

 

Кам’янець-Подільська 

районна державна 

лікарня ветеринарної 

медицини  

код за ЄДРПОУ 

00711646 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Нежитлові будівлі та 

споруди загальною 

площею 197,9 кв. м у 

складі: адміністративний 

будинок, А-1 площею     

78,4 кв. м, гараж, Б-1 

площею 72,0 кв. м, сарай, 

В-1 площею 31,1 кв. м, 

склад, Г-1 площею 16,4 

кв. м, підвал, пд 

Хмельницька 

Кам’янець-

Подільський р-н,  

с. Летава,                   

вул. Центральна, 26 

 

 

 

 

Чемеровецька районна 

державна лікарня 

ветеринарної медицини 

код за ЄДРПОУ 

00712019 

 

 

 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 
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Нежитлова будівля 

загальною площею 34,1 

кв. м 
Хмельницька 

Хмельницький р-н,                   

с. Клопотівці,                         

вул. Гагаріна, 5/1 

Деражнянська районна 

державна лікарня 

ветеринарної медицини,                    

код за ЄДРПОУ 

00711528 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

 

Будівля гаража загальною 

площею 95,7 кв. м       
Хмельницька 

Хмельницький р-н,                   

м. Старокостянтинів,    

провулок Мічуріна, 

2/5 

Старокостянтинівська 

районна державна 

лікарня ветеринарної 

медицини,               

 код за ЄДРПОУ 

 00711876 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Комплекс нежитлових 

будівель ветеринарної 

лікарні загальною 

площею 100,8 кв. м у 

складі: ветеринарна 

лікарня з верандою, А-1 

площею 48,7 кв. м, сарай 

з гаражем, Б площею 43,7 

кв. м, погріб, В площею 

6,8 кв. м, вбиральня, Г 

площею 1,6 кв. м. 

Хмельницька 

Кам’янець-

Подільський р-н,     

с. Голосків,                             

вул. Поштова, 6 

 

 

 

 

Кам’янець-Подільська 

районна державна 

лікарня ветеринарної 

медицини,                   

 код за ЄДРПОУ 

00711646 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Окреме майно, що не 

увійшло до статутного 

капіталу              

ПрАТ «Мирогощанський 

аграрій»                  

 (код за ЄДРПОУ 

35505132)                    

 у кількості 34 одиниці,  

а саме:  

племконюшня № 1 інв.  

№ 62, загальна площа 

785,9 кв. м; 

   

племконюшня № 2 інв. 

 № 63, загальна площа 

251,3 кв. м;  

  

 іподром інв. № 117 

загальна площа 1711,5  

кв. м. (А-2 – крита 

трибуна,                    

 № 1 – глядацькі трибуни, 

№ 2 – замощення, 

 № 3 – манеж);  

  

 ангар для сіна інв.  

№ 64, загальна площа 

629,5 кв. м;  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубенський р-н,  

с. Мирогоща Перша, 

вул. Лісова,1 

 

Дубенський р-н, 

 с. Мирогоща Перша, 

вул. Лісова, 3 

 

Дубенський р-н, 

 с. Мирогоща Перша, 

вул. Лісова, 1б 

 

 

 

 

 

Дубенський р-н,  

с. Мирогоща Перша, 

вул. Лісова, 5 

 

 

ПрАТ 

«Мирогощанський 

аграрій», 

код за ЄДРПОУ    

35505132 

 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Рівненській та 

Житомирській 

областях 
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денники інв. № 66, 

загальна площа  

331,7 кв. м;  

  

 водогін до 

артсвердловини інв.  

№ 118;  

  лінія електропередач до 

артсвердловини інв.  

№ 116; 

 артсвердловина із 

водонапірною баштою 

інв. № 65;  

 

  

 насос ЕЦВ-6-10-14  

інв. № 430;  

  качалка гужева  

інв. № 353;  

  качалка гужева  

інв. № 354;  

  качалка гужева  

інв. № 276;  

  качалка гужева  

інв. № 273;  

  упряж КВИК 

тренувальна  

інв. № 355;  

  упряж КВИК 

тренувальна і 

нв. № 356;  

  упряж КВИК 

тренувальна  

інв. № 357;  

  упряж КВИК 

тренувальна  

інв. № 420;  

  карета інв. № 278;  

  удила інв. № 111;  

  удила інв. № 112;  

  вожжі парокінні 

 інв. № 84;  

  водонагрівач  

інв. № 102;  

  водонагрівач 

 інв.№ 109;  

  конвектор електричний 

інв. № 125;  

  електроконвектор 

настінний інв. № 82;  

  електролічильник  

3-х фазовий  

інв. № 362;  

  молоток інв. № 110;  

Дубенський р-н,  

с. Мирогоща Перша, 

вул. Лісова, 7 

 

Дубенський р-н,  

с. Мирогоща Перша, 

вул. Лісова, 1а 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубенський р-н,  

с. Мирогоща Перша, 

вул. Лісова, 1 
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  кінь робочий  

1 голова;  

  коні племінні 6 голів, а 

саме:  

жеребець Каддафі  ід.  

№ UА560000138,  

2009 р. н.;  

жеребець Дійакбар ід. 

 № UА560000068,  

2008 р. н.;  

кобила Астана ід.  

№ UА560000135,  

2010 р. н.;  

кобила Гіляна ід. 

 № UА560000360,  

2011 р. н.;  

кобила Мароканка ід.  

№ UА560000362,  

2013 р. н.;  

кобила Каледонія ід. 

 № UА560000363,  

2012 р. н. 
Група інвентарних 

об’єктів у складі: 

ветлабораторія «А-1» 

площею 263,0 кв. м, 

крематорій «Б» площею 

31,0 кв. м, віварій «В» 

площею 69,1 кв. м, сарай 

«М» площею 5,8 кв. м, 

погріб «П»       

Львівська 

Стрийський р-н,  

м. Сколе, вул. 

Святослава князя, 14 

 

 

Головне управління 

Держпродспоживслужби 

у Львівській області,   

код за ЄДРПОУ  

40349068 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Львівській, 

Закарпатській  

та Волинській 

областях 

Група нежитлових 

приміщень, загальною 

площею  

370,6 кв.м, № 200, літ. 

Б:Б' (№№ 1-6 площею 

75,8 кв. м, мск № ІІ-ХVІ 

площею 294,8 кв. м) 

м. Київ 
вул. Велика 

Васильківська, 13/1 

Управління 

агропромислового 

розвитку Київської 

обласної державної 

адміністрації 

(код за ЄДРПОУ 

00731583) 

Регіональне 

відділення Фонду  

по м. Києву 

 

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: 

 склад  Вінницька 

Літинський р-н,   

с. Петрик,   

вул. Центральна, 

64а 

відсутній 

Регіональне  

відділення Фонду 

по Вінницькій та 

Хмельницькій  

областях 

викласти в новій редакції:  

 склад  Вінницька 

Вінницький р-н,   

с. Петрик,   

вул. Центральна, 64а 

відсутній 

Регіональне  

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

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

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

таку зміну: 

1) позицію: 

Лазня літ. А з 

прибудовою літ. а1, 

загальною площею  

93,1 кв. м, яка не 
увійшла до 

статутного капіталу  

ВАТ «Племзавод 

«Україна»,  

код за ЄДРПОУ 

00846197 

(ліквідований) 

Вінницька 

Літинський р-н,  

с. Сосни,          

вул. Центральна, 3б 

відсутній 

Регіональне  
відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

викласти в новій редакції:  

Лазня літ. А з 

прибудовою літ. а1, 

загальною площею  

93,1 кв. м, яка не 

увійшла до  

статутного капіталу  

ВАТ «Племзавод 

«Україна»,  

код за ЄДРПОУ 
00846197 

(ліквідований) 

Вінницька 

Вінницький р-н,  

с. Сосни,          

вул. Центральна, 3б 

відсутній 

Регіональне  

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

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 


