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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

             01.03.2019                                            Київ        №           214         

 
Про внесення змін до наказу  

Фонду державного майна України  

від 27.12.2018  № 1637 

«Про затвердження переліків об`єктів 

малої приватизації, що підлягають 

приватизації в 2019 році»  

  
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 , які 

підлягають приватизації в 2019 році», затвердженого наказом Фонду державного 

майна України від 27.12.2018 № 1637, таку зміну: 
 

1) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Житомирській області» 

позицію:  
20421040 Єдиний майновий комплекс 

Брусилівського районного 

міжгосподарського комбінату 

сільського комунального господарства 

«Райсількомунгосп» 

Житомирська обл. 

Брусилівський р-н,      

смт Брусилів,               

вул. Лермонтова, 70 

Регіональне відділення 

Фонду по Житомирській 

області 

викласти у такій редакції: 
20421040 Єдиний майновий комплекс районного 

міжгосподарського комбінату 

сільського комунального господарства 

«Райсількомунгосп» 

Житомирська обл. 

Брусилівський р-н,      

смт Брусилів,               

вул. Лермонтова, 70 

Регіональне відділення 

Фонду по Житомирській 

області 

 

2. Внести до додатка 3 «Перелік окремого майна, що підлягає приватизації в 

2019 році», затвердженого наказом Фонду державного  майна України від  

27.12.2018 № 1637, такі зміни:  

 

1) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області» 

позиції:  

Одноповерхова 

адміністративна будівля 

АПЦ площею 63,2 кв. м  

Вінницька обл.,  

Козятинський р-н,  

с. Широка Гребля,  

вул. Заводська, 4а  

ТзОВ «Юзефо-

Миколаївська АПК»,  

код за ЄДРПОУ 31187853 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Будівля прохідної  літ. А 

загальною площею  

114,1 кв. м. 

м. Вінниця,  

вул. Гонти, 30 

ПАТ «Будмаш», 

 код за ЄДРПОУ 1267863 

Регіональне 

відділення  Фонду по 

Вінницькій області 

Будівля лазні площею 

255,42 кв. м, що не 

увійшла до статутного 

капіталу ВАТ 

«Красносільський 

Вінницька обл.,  

Бершадський р-н,  

с. Красносілка,  

вул. Заводська, 10А  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 
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цукровий завод»  

Приміщення їдальні в 

будівлі торгового 

комплексу площею  

371,2 кв.м, що не 

увійшло до статутного 

капіталу  ВАТ 

«Ободівський цукровий 

завод»,  

код за ЄДРПОУ 

00371742 

Вінницька обл., 

Тростянецький р-н,  

с. Нова Ободівка,  

вул. Призаводська, 24д 

Новоободівська сільська 

рада,  

код за ЄДРПОУ 4331099 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Приміщення 

побуткомбінату в  

будівлі торгового 

комплексу площею  

218,6 кв. м, що не 

увійшло до статутного 

капіталу  

ВАТ «Ободівський 

цукровий завод»,  

код за ЄДРПОУ 

00371742 

Вінницька обл., 

Тростянецький р-н,  

с. Нова Ободівка,  

вул. Призаводська, 24д 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

викласти у такій редакції: 

Одноповерхова 

адміністративна будівля 

АТЦ площею 63,2 кв. м  

Вінницька обл.,  

Козятинський р-н,  

с. Широка Гребля,  

вул. Заводська, 4а  

ТзОВ «Юзефо-

Миколаївська АПК»,  

код за ЄДРПОУ 31187853 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Будівля прохідної  літ. А 

загальною площею  

114,1 кв. м 

м. Вінниця,  

вул. Гонти, 30 

ПрАТ «Будмаш»,  

 код за ЄДРПОУ 1267863 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Будівля лазні з 

прибудованою 

котельнею загальною 

площею 261,3 кв. м, що 

не увійшла до статутного 

капіталу ВАТ 

«Красносільський 

цукровий завод»  

Вінницька обл.,  

Бершадський р-н,  

с. Красносілка,  

вул. Заводська, 10А  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Приміщення їдальні 

загальною площею  

391,4 кв. м в будівлі 

торгового комплексу  

літ. А, у т. ч. 

приміщення: на І поверсі 

з № 14 по № 33 площею 

379,3 кв. м; підвал № 1 

площею 12,1 кв. м, 

вхідний майданчик а, що 

не увійшли  до 

статутного капіталу  

ВАТ «Ободівський 

цукровий завод»,  

код за ЄДРПОУ 

00371742 

Вінницька обл., 

Тростянецький р-н,  

с. Нова Ободівка,  

вул. Призаводська, 24д 

Новоободівська сільська 

рада,  

код за ЄДРПОУ 4331099 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Приміщення 

побуткомбінату загальною 

площею  

261,4 кв. м в будівлі 

торгового комплексу літ. А, 

у т. ч. приміщення: на І 

поверсі з № 34 по № 39 

Вінницька обл., 

Тростянецький р-н,  

с. Нова Ободівка,  

вул. Призаводська, 24д 

Новоободівська сільська 

рада, код за ЄДРПОУ 

4331099 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 



3 
 

площею 139,4 кв. м; на ІІ 

поверсі з № 40 по № 52 

площею 122,0 кв. м, вхідні 

майданчики а2, а4,  сходи 

а3, що не увійшли до 

статутного капіталу  

ВАТ «Ободівський 

цукровий завод»,  

код за ЄДРПОУ 00371742 

 

2) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Волинській області» 

позицію:  
Група інвентарних 

об’єктів у складі:  

- насосна станція І 

підйому /літер А-1/, 

загальною площею  

166,7 кв. м;  

- водопровід технічної 

води;  

- приймальна споруда 

/літер Б-1/, загальною 

площею 68,0 кв. м,       

 - під’їзна дорога до 

станції І підйому; 

 - кран мостовий ручний 

загального призначення;                         

- конденсаторна 

установка  

Волинська обл.,  

м. Луцьк,  

вул. Гнідавська  

(вул. Марцинкевича), 5б  

ПрАТ  «СКФ Україна»,  

код за ЄДРПОУ 05745160 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Волинській області 

викласти у такій редакції: 
Група інвентарних 

об’єктів у складі:  

- насосна станція І 

підйому /літер А-1/ 

загальною площею  

166,7 кв. м;  

- водопровід технічної 

води;  

- водоприймальна 

споруда /літер Б-1/ 

загальною площею  

68,0 кв. м,       

 - під’їзна дорога до 

станції І підйому; 

 - кран мостовий ручний 

загального призначення;                         

- конденсаторна 

установка  

Волинська обл.,  

м. Луцьк,  

вул. Гнідавська  

(вул. Марцинкевича), 5б  

ПрАТ  «СКФ Україна»,  

код за ЄДРПОУ 05745160 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Волинській області 

доповнити такою позицією: 
Будинок 

трансформаторної 

підстанції /літер Ц-1/ 

загальною площею  

35,6 кв. м  

Волинська обл.,  

м. Луцьк,  

вул. Боженка, 34 

ПрАТ  «СКФ Україна»,  

код за ЄДРПОУ 05745160 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Волинській області 

 

3) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області» 

позиції:  
Нежитлова будівля 

(будинок котельної) 

загальною площею  

Дніпропетровська обл.,  

м. Павлоград, 

вул. Харківська, 15, 

ПРАТ Завод 

«Павлоградхіммаш», 

код за ЄДРПОУ 00217417 

Регіональне 

відділення по 

Дніпропетровській 
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920,4 кв. м, площею 

забудови 918,1 кв. м  

(інв. № 4828) 

та труба димова площею 

забудови 918,1 кв. м  

(інв. № 4830) 

 області 

Нежитлова будівля літ. А 

загальною площею  

1086,0 кв. м; сарай літ. Д; 

замощення І, огорожа  

№ 1-2 

Дніпропетровська обл.,  

м. Жовті Води,  

вул. Хмельницького, 13 

ДП «Східний гірничо-

збагачувальний комбінат»,  

код за ЄДРПОУ 14309787 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Комплекс нежитлових 

будівель загальною 

площею 5126,2 кв. м у 

складі: нежитлова 

будівля літ. А загальною 

площею 4088,3 кв. м; 

тамбур літ. а загальною 

площею 19,0 кв. м; підвал 

літ. А п/д загальною 

площею 1018,9 кв. м; 

ганок літ. а1;  навіс літ. 

а2; підсобна будівля літ. 

Б; трансформатор літ. В; 

огорожа №1; огорожа  

№ 2; хвіртка № 3; ворота 

№  4; вимощення І     

 

 

Дніпропетровська обл.,  

м. Жовті Води, 

вул. Гагар іна, 2  

 

 

ДП «Східний гірничо-

збагачувальний комбінат»,  

код за ЄДРПОУ 14309787 

 

 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Склади ВВ об’єкт – 7, 6, 

13 загальною площею  

202,4 кв. м 

Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, 

вул. Корольова Сергія, 

10б  

ДП «Виробниче об’єднання 

Південний машинобудівний 

завод імені О. М. Макарова» 

Павлоградський механічний 

завод, код за ЄДРПОУ 

14310170 

Державне космічне 

агентство України  

викласти у такій редакції: 
Нежитлова будівля 

(будинок котельної)  

літ. 59 загальною площею  

920,4 кв. м та труба 

димова літ. 58 

Дніпропетровська обл.,  

м. Павлоград, 

вул. Харківська, 15,  

 

ПРАТ Завод 

«Павлоградхіммаш», 

код за ЄДРПОУ 00217417 

Регіональне 

відділення по 

Дніпропетровській 

області 

Нежитлова будівля літ. А 

загальною площею  

1086,0 кв. м; замощення І, 

огорожа № 1-2 

Дніпропетровська обл.,  

м. Жовті Води, 

вул. Хмельницького, 13 

ДП «Східний гірничо-

збагачувальний комбінат»,  

код за ЄДРПОУ 14309787 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Комплекс нежитлових 

будівель у складі: 

нежитлова будівля літ. А 

загальною площею 

4088,3 кв. м; тамбур літ. а  

загальною площею  

19,0 кв. м; ганок літ. а1; 

навіс літ. а2; 

трансформатор літ. В; 

огорожа №1; огорожа  

№ 2; хвіртка № 3; ворота 

№  4; вимощення І     

 

 

Дніпропетровська обл.,  

м. Жовті Води, 

вул. Гагар іна, 2  

 

 

ДП «Східний гірничо-

збагачувальний комбінат»,  

код за ЄДРПОУ 14309787 

 

 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Склад ВР загальною 

площею 202,4 кв. м  

Дніпропетровська обл.,  

м. Павлоград, 

вул. Корольова Сергія, 

10б  

ДП «Виробниче об’єднання 

Південний машинобудівний 

завод імені О. М. Макарова» 

Павлоградський механічний 

завод, код за ЄДРПОУ 

14310170 

Державне космічне 

агентство України  
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доповнити такими позиціями: 

Господарська будівля 

літ. Б площею 65,2 кв. м 

та гараж літ. В площею  

28,8 кв. м  

Дніпропетровська обл., 

Солонянський район,  

смт Солоне,  

вул. Гагар іна, 22 

 

Управління державної 

казначейської служби 

України у Солонянському 

районі Дніпропетровської 

області, код за ЄДРПОУ 

37916143 

Державна 

казначейська служба 

України  

Група інвентарних 

об’єктів: будинки 

дерев’яні (мобільні) в 

кількості двох одиниць, 

інв. №№ 60056, 60060; 

столи більярдні в 

кількості двох одиниць, 

інв. №№ 67111, 67067; 

килими в кількості двох 

одиниць, інв. №№ 40612, 

940610; підсилювач 

«Трембіта», інв.  

№ 70356; кондиціонер 

побутовий БК-1500 

(МСЧ), інв. № 913821; 

верстак рейсмусовий, 

інв. № 42501; верстак 

фуговальний , інв.  

№ 42504; верстак 

стрічковий, інв.  

№ 42505; верстак 

сверлильно -пазовий, інв. 

№ 42630; верстак 

фрезерний, інв. № 42636; 

верстак торцовочний, 

інв. № 42677; кран 

підвісний, інв. № 45738 

Дніпропетровська обл.,  

м. Новомосковськ,  

вул. Сучкова, 115 

АТ «Інтерпайп 

Новомосковський трубний 

завод», код за ЄДРПОУ 

05393139 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській 

області 

 

4) розділ «Регіональне відділення Фонду по Житомирській області» 

доповнити такими позиціями: 

Будівлі теплиці 

Житомирська обл.,  

м. Новоград-Волинський, 

вул. Ушакова, 44 

Новоград-Волинська 

районна державна 

адміністрація 

Житомирської області, код 

за ЄДРПОУ 04053654 

Новоград-Волинська 

районна державна 

адміністрація 

Житомирської області 

Будівля навісу  

Житомирська обл.,  

м. Новоград-Волинський, 

вул. Відродження, 6а  

Новоград-Волинська 

районна державна 

адміністрація 

Житомирської області, код 

за ЄДРПОУ 04053654 

Новоград-Волинська 

районна державна 

адміністрація 

Житомирської області 

 
5) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області» 

позицію:  
Нерухоме майно у 

складі: склад цементу 

літ. Л площею  

187,8 кв. м;  

навіс літ. Л1 

Запорізька обл.,  

м. Запоріжжя,  

вул. Південне шосе, 77а  

ТОВ « МК - ПРОФІ»,  

код за ЄДРПОУ 32340982 

(орендар) 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Запорізькій області 

викласти у такій редакції: 
Нерухоме майно у 

складі: склад цементу 

літ. Л площею  

187,8 кв. м;  

Запорізька обл.,  

м. Запоріжжя,  

вул. Південне шосе, 77а  

ТОВ « МК - ПРОФІ»,  

код за ЄДРПОУ 32340982 

(орендар) 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Запорізькій області 
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навіс літ. Л¹  

доповнити  такою позицією: 
Прибудоване нежитлове 

приміщення площею  

61,4 кв. м  

Запорізька обл., 

Пологівський р-н, 

м. Пологи, 

вул. Єдності, 24 

Головне управління 

статистики у Запорізькій 

області, код за ЄДРПОУ 

02360576 

Державна служба 

статистики України  

 

6) розділ «Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській області» 

доповнити такою позицією: 
Окреме майно у складі: 

будинок пасічника 

площею 21,3 кв. м, сарай 

площею 27,3 кв. м, 

колодязь  

Івано-Франківська обл., 

Коломийський р-н, 

с. Лісна Слобідка,  

вул. Лісова 12А 

Державне підприємство 

«Коломийське лісове 

господарство», код за 

ЄДРПОУ 22190768 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України  

 

7) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Львівській області» 
 позиції: 

Група інвентарних 

об’єктів у складі: будівля 

електропідстанції 

площею 211,3 кв. м з 

обладнанням 

(передавальними 

пристроями), залізнична 

колія, внутр ішньо 

квартальні мережі, 

внутрішня телефонна 

мережа 

Львівська обл.,  

м. Дрогобич,  

вул. Гайдамацька, 22 

ПАТ «Дрогобицький завод 

автомобільних кранів»,  

 код за ЄДРПОУ 00240158 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській області 

Група інвентарних 

об’єктів у складі: 

водонапірна башня, 

будівля артезіанської 

свердловини площею  

20,2 кв. м  

Львівська обл.,  

м. Золочів,  

вул. Львівська, 50 

Відкрите акціонерне 

товариство «Ремсервіс», 

 код за ЄДРПОУ 13837886 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській області 

Група інвентарних 

об’єктів у складі: будівля 

трансформаторної 

підстанції площею  

39,9 кв. м, будівля 

прохідної площею  

67,5 кв. м, огорожа, 

під’їздна колія, 

енергокомунікації 

Львівська обл., 

Золочівський р -н,  

с. Підгородне,  

вул. Тернопільська, 6 

Товариство з додатковою 

відповідальністю 

«Золочівський радіозавод», 

код за ЄДРПОУ 25229092 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській області 

викласти у такій редакції: 
Група інвентарних 

об’єктів у складі: будівля 

електропідстанції 

площею 211,3 кв. м з 

обладнанням 

(передавальними 

пристроями), залізнична 

колія  

Львівська обл.,  

м. Дрогобич,  

вул. Гайдамацька, 22 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Дрогобичавтокран», код за 

ЄДРПОУ 35286242 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській області 

Група інвентарних 

об’єктів у складі: 

внутрішньоквартальні 

мережі, внутр ішня 

телефонна мережа 

Львівська обл.,  

м. Дрогобич,  

вул. Гайдамацька, 22 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Дрогобичавтокран», код за 

ЄДРПОУ 35286242 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській області 

Група інвентарних 

об’єктів у складі: 
Львівська обл.,  

м. Золочів,  

Відкрите акціонерне 

товариство «Ремсервіс», 

Регіональне 

відділення Фонду по 
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водонапірна башня 

площею 13,2 кв. м, 

будівля артезіанської 

свердловини площею  

20,2 кв. м  

вул. Львівська, 50  код за ЄДРПОУ 13837886 Львівській області 

Група інвентарних 

об’єктів у складі: будівля 

трансформаторної 

підстанції площею  

39,9 кв. м, будівля 

прохідної площею  

67,5 кв. м, 

енергокомунікації 

Львівська обл., 

Золочівський р -н,  

с. Підгородне,  

вул. Тернопільська, 6 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській області 

Група інвентарних 

об’єктів у складі: 

під’їзна колія, огорожа 

Львівська обл., 

Золочівський р -н,  

с. Підгородне,  

вул. Тернопільська, 6 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській області 

доповнити такими позиціями: 
Група інвентарних 

об’єктів у складі: 

асфальтні площадки  

(інв. № 102,114), вага 

автомобільна  

(інв. № 604), заглублений 

склад (інв. № 015), 

контора-лабораторія  

(інв. № 013), 

мехмайстерня  

(інв. № 009), огорожа 

(інв. № 112), повітряна 

електросилова лінія  

(інв. № 200), пож. депо і 

баня (інв. № 010), 

пождепо (інв. № 014), 

прохідна (інв. № 012), 

робоча башня  

(інв. № 011), склад № 1 

(інв. № 001), склад № 2 

(інв. № 002), склад № 3 

(інв. № 003), склад № 4 

(інв. № 004), склад № 5 

(інв. № 005), склад № 6 

(інв. № 006), склад № 8 

(інв. № 007) 

Львівська обл.,   

м. Дрогобич,  

вул. Стрийська, 258 

Державне підприємство 

«Стрийський комбінат 

хлібопродуктів № 1»,  

код за ЄДРПОУ 14293158 

Державне агентство 

резерву України  

Група інвентарних 

об’єктів у складі: будівля 

колишнього костелу з 

прибудованою 

венткамерою площею 

564,8 кв. м, огорожа 

Львівська обл., 

Жовківський р-н,  

смт. Магерів, 

вул. Л. Мартовича, 2 

Приватне підприємство 

«Газдиня», 

код за ЄДРПОУ 38853252 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській області 

Група інвентарних 

об’єктів у складі: 

одноповерхова будівля 

учбового корпусу  

літ. «Ж-1» площею 435,1 

кв. м, одноповерхова 

будівля майстерні  

літ. «В-1» площею 227,3 

кв. м, навіс літ. «З-1» 

площею 102,5 кв. м, навіс 

літ. «І-1» площею  

169,3 кв. м   

м. Львів,  

вул. Личаківська, 27а  

Українське державне 

підприємство по 

обслуговуванню іноземних 

та вітчизняних 

автотранспортних засобів 

«Укрінтеравтосервіс», код 

за ЄДРПОУ 21536845 

Міністерство 

інфраструктури 

України  
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8) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області» 

позицію:  

Ковбасний цех фабрики -

кухні 

Миколаївська обл.,  

м. Южноукраїнськ, 

Гідрокомплекс, 21а  

ДП НАЕК «Енергоатом» по 

ВП «Южно-Українська 

АЕС», код за ЄДРПОУ 

24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

викласти у такій редакції: 

Ковбасний цех фабрики -

кухні 

Миколаївська обл.,  

м. Южноукраїнськ, 

Промисловий 

майданчик, 21а  

ДП НАЕК «Енергоатом» по 

ВП «Южно-Українська 

АЕС», код за ЄДРПОУ 

24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

 

9) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Рівненській області» 

позиції:  

Будівля столової 

загальною площею  

472,5 кв. м 

Рівненська область, 

Радивилівський р -н,  

с. Пустоіванне,  

вул. Першотравнева, 28а  

ПрАТ «Дубноцукор»,     

код за ЄДРПОУ 00372753 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

Нежитлова будівля,  

склад-магазин, загальною 

площею  125,7 кв. м  

Рівненська область,  

м. Дубно,  

пров. Центральний, 9 

ПрАТ «Дубноцукор», 

код за ЄДРПОУ 00372753 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

викласти у такій редакції: 

Будівля столової 

загальною площею  

472,5 кв. м 

Рівненська область, 

Радивилівський р -н,  

с. Пустоіванне,  

вул. Першотравнева, 28а  

ПАТ «Дубноцукор»,     

код за ЄДРПОУ 00372753 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

Нежитлова будівля,  

склад-магазин, загальною 

площею  125,7 кв. м  

Рівненська область,  

м. Дубно,  

пров. Центральний, 9 

ПАТ «Дубноцукор», 

код за ЄДРПОУ 00372753 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

доповнити такими позиціями: 
База дільниці № 10 у 

складі: виробничо-

побутовий корпус А-2, 

загальною площею 369,1 

кв. м; склади Б-1, 

загальною площею 396,6 

кв. м; виробничий 

майданчик № 1 

(змощення) загальною 

площею 570,0 кв. м; 

виробничий майданчик  

№ 2 (змощення) 

загальною площею 1097,1 

кв. м, огорожа (№ 1, № 4, 

№ 5) – 78,0 м п.; ворота 

(№ 2) – 6,0 м п.; ворота  

(№ 3) – 6,0 м п. 

Рівненська обл., 

Володимирецький р-н,  

с. Стара Рафалівка,   

вул. Приміська , 1  

ВП «Рівненська АЕС»  

ДП «НАЕК «Енергоатом», 

код за ЄДРПОУ 24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Приміщення по збору 

тари Г-1 загальною 

площею 511,7 кв. м; 

вимощення бетонне, 

асфальтобетонне 

загальною площею  

1477,0 кв. м  

Рівненська обл.,  

м. Вараш,  

вул. Комунальна, 5 

ВП «Рівненська АЕС»  

ДП «НАЕК «Енергоатом», 

код за ЄДРПОУ 24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  
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Картоплесховище у 

складі: Картоплесховище 

Д-1 загальною площею 

1092,5 кв. м; навіс д1 

загальною площею  

71,0 кв. м; навіс д2 

загальною площею 77,0 

кв. м; підпірна стінка д3 

35,0 кв. м; вимощення 

бетонне, асфальтобетонне 

3958,0 кв. м; склад Е-1 

загальною площею  

77,0 кв. м  

Рівненська обл.,  

м. Вараш,  

вул. Комунальна, 5 

ВП «Рівненська АЕС»  

ДП «НАЕК «Енергоатом», 

код за ЄДРПОУ 24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Площадка для зберігання 

тари (бетонне покриття) 

загальною площею 1996 

кв. м, огорожа № 5 - 

222,67 м п.; ворота № 6 – 

5,0 м п.  

Рівненська обл.,  

м. Вараш,  

вул. Комунальна, 5 

ВП «Рівненська АЕС»  

ДП «НАЕК «Енергоатом», 

код за ЄДРПОУ 24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

 

10) розділ «Регіональне відділення Фонду по Сумській області» 

доповнити такими позиціями: 

Гараж площею 105,4 кв. м  
Сумська обл., м. Глухів, 

вул. Шевченка, 13 

Головне управління 

статистики у Сумській 

області,  

код за ЄДРПОУ 02362227 

Державна служба 

статистики України  

Гараж 

Сумська обл., м. Буринь, 

площа Першотравнева, 

буд. 28 «Б»  

Північно-східний офіс 

Держаудитслужби, код за 

ЄДРПОУ 40478572 

Державна 

аудиторська служба 

України  

 

11) розділ «Регіональне відділення Фонду по Харківській області» 

доповнити такою позицією: 
Залізнична колія від 

станції Куряж  

Інв. № 163  

Реєстровий номер: 

05471230.1.АААЖБЖ415 

Харківська обл., 

Дергачівський р-н,  

с. Подвірки  

ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5»,  

код за ЄДРПОУ 05471230 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

 

12) розділ «Регіональне відділення Фонду по місту Києву» доповнити 

такими позиціями: 

Госпблок загальною 

площею 670,3 кв. м  

м. Київ,  

вул. Деснянська, 19А  

ДП «Виробниче об’єднання 

«Київприлад»,  

код за ЄДРПОУ 14309669 

Державне космічне 

агентство України  

Адміністративна будівля 

(літ. А) загальною 

площею 2142,3 кв. м  

м. Київ, вул. Генерала 

Тупікова, 17 

ДП «Виробниче об’єднання 

«Київприлад»,  

код за ЄДРПОУ 14309669 

Державне космічне 

агентство України  

Окреме майно (корпус  

№ 1 – деревообробний, 

літ. А; корпус № 3 – 

складські приміщення, 

літ. В; корпус № 2 – 

транспортний цех, літ. Б;  

склад газобалонів; 

зовнішні мережі 

водопроводу; зовнішні 

мережі каналізації; 

зовнішні мережі 

електропостачання; 

кабельні лінії; автодороги 

 

 

м. Київ, вул. Якутська, 3 

 

 

ДП «Виробниче об’єднання 

«Київприлад»,  

код за ЄДРПОУ 14309669 

 

 

Державне космічне 

агентство України  
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та майданчики; відкрита 

стоянка приватного 

транспорту; благоустр ій 

території (вертикальне 

планування, озеленення, 

покриття 108 кв. м); 

огородження 

залізобетонне; споруда 

легкого типу для 

зберігання відходів 

металобрухту    

Нежитлові приміщення 

літ. "А" загальною 

площею 669,2 кв. м  (група 

приміщень № 12 поверх І 

– площею 30,2 кв. м, 

група приміщень № 13 

поверх І – площею 43,1 

кв. м, група приміщень  

№ 14 поверх І – площею 

266,6 кв. м, група 

приміщень № 15 поверх ІІ 

– площею 329,3 кв. м)  

м. Київ, вул. Гната 

Хоткевича 

(Червоногвардійська), 38 

ДП «Національна 

енергетична компанія 

«Укренерго», код за 

ЄДРПОУ 00100227 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

 

3. Внести до додатка 4 «Перелік об’єктів незавершеного будівництва, 

законсервованих об’єктів, що підлягають приватизації в 2019 році», затвердженого 

наказом Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637, такі зміни:  

 

1) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області» 

позицію:  
Cадиба № 13 квартал 14 Вінницька обл., 

Немирівський р-н,  

с. Нові Обиходи  

Департамент будівництва 

Вінницької обласної 

державної адм іністрації,  

код за ЄДРПОУ 39578073 

Вінницька обласна 

державна 

адміністрація  

викласти у такій редакції: 
Cадиба № 13, квартал 14 Вінницька обл., 

Немирівський р-н,  

с. Нові Обиходи,  

вул. Мельника, 62 

Департамент будівництва, 

містобудування та 

архітектури Вінницької 

обласної державної 

адміністрації,  

код за ЄДРПОУ 39578073 

Вінницька обласна 

державна 

адміністрація  

 

2) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Житомирській області» 

позицію:  

Клуб 

Житомирська обл., 

Олевський р-н,                              

с. Стовпинка,                    

вул. Шевченка, 26а  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Житомирській області 

викласти у такій редакції: 

Клуб 

Житомирська обл., 

Бердичівський р-н,                              

с. Андріяшівка,                    

вул. Павла Ящука, 10 А 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Житомирській області 

 

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

що підлягають приватизації в 2019 році», затвердженого наказом Фонду державного 
майна України від 27.12.2018 № 1637, такі зміни:  



11 
 

 
1) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Донецькій області» 

позицію:  

Дитячий оздоровчий 

табір «Лазурний»  

Донецька область, 

Першотравневий 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 області 

викласти у такій редакції: 

Дитячий оздоровчий 

табір «Лазурний»  

Донецька область, 

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 області 

 

2) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Полтавській області» 

позицію:  
Cпортивні корпуси № 2 та 

№ 6 в дитячому 

оздоровчому таборі 

«Енергетик»  

Полтавська обл., 

Кременчуцький р-н,  

с. Потоки  

ПАТ «Полтаваобленерго», 

код за ЄДРПОУ 00131819 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській області 

викласти у такій редакції: 
Cпальний корпус  

(№ 2,  № 6) в дитячому 

оздоровчому таборі 

«Енергетик»  

Полтавська обл., 

Кременчуцький р-н,  

с. Потоки, вул. Лісова, 20 

ПАТ «Полтаваобленерго», 

код за ЄДРПОУ 00131819 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській області 

 

3) доповнити розділом такого змісту: 
Регіональне відділення по м. Києву 

Будинок культури загальною 

площею 960,8 кв. м 

м. Київ, вул. Виборзька, 

82 (літ. А) 

ДП «Виробниче об’єднання 

«Київприлад», код за 

ЄДРПОУ 14309669 

Державне космічне 

агентство України  

 
5. Внести до додатка 8 «Перелік окремого майна, приватизацію якого 

розпочато в 2018 році», затвердженого наказом Фонду державного майна України 

від 27.12.2018 № 1637, такі зміни:  

 

1) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області» 

позицію:  

Нежитлова будівля 

(колишня будівля 

митниці) літ. А-1 

загальною площею  

124,0 кв. м з ґанком літ. а  

Дніпропетровська обл.,  

м. Новомосковськ,  

вул. Сучкова, 210 

ПАТ «ІНТЕРПАЙП  

Новомосковський трубний 

завод»,  
код за ЄДРПОУ 05393139 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській 

області 

викласти у такій редакції: 

Нежитлова будівля 

(колишня будівля 

митниці) літ. А-1 

загальною площею  

124,0 кв. м з ґанком літ. а  

Дніпропетровська обл.,  

м. Новомосковськ, 

вул. Сучкова, 210 

АТ «ІНТЕРПАЙП  

Новомосковський трубний 

завод»,  
код за ЄДРПОУ 05393139 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській 

області 
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2) у розділі «Регіональне відділення Фонду по  Запорізькій області» 
позицію:  

Очисні споруди 

біологічного очищення 

фекальних стоків, у 

складі: насосна 

фекальних відходів,  

літ. Ф, насосна 

фекальних відходів,  

літ. Р, установка БІО-25, 

№ 4 (в т. ч. трубопроводи 

- 366 п. м) 

Запорізька обл., 

Запорізький р-н, 

 с. Розумівка, територія 

б/в «Лісова поляна»  

ПрАТ «Сантехмонтаж»,  

код за ЄДРПОУ 01415559 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Запорізькій області 

викласти у такій редакції: 

Очисні споруди 

біологічного очищення 

фекальних стоків, у 

складі: насосна 

фекальних відходів,  

літ. Ф, насосна 

фекальних відходів,  

літ. Р, установка БІО-25, 

№ 4 (в т. ч. трубопроводи 

- 366 п. м) 

Запорізька обл., 

Запорізький р-н, 

 с. Розумівка, територія 

б/в «Лісова поляна»  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Запорізькій області 

виключити таку позицію: 

Гараж № 9, літ. В, 

загальною площею  

16,1 кв. м  

Запорізька обл.,  

м. Запоріжжя, 

 просп. Соборний, 58 

Запорізьке державне 

підприємство 

«Радіоприлад»,  

код за ЄДРПОУ 14313317 

Державний концерн 

«Укроборонпром» 

 

3) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Полтавській області»:  

позицію:  
Громадська будівля Т-1 

(магаазин) загальною 

площею 120,5 кв. м  

 Полтавська обл., 

Карлівський р-н,                       

м. Карлівка,                           

вул. Гурамішвілі, 1-Д  

ТОВ "КМЗ-Капітал", код за  

ЄДРПОУ 35939237 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській області 

 

викласти у такій редакції: 
Громадська будівля Т -1 

(магазин) загальною 

площею 120,5 кв. м  

 Полтавська обл., 

Карлівський р-н,                       

м. Карлівка,                          

вул. Гурамішвілі, 1-Д  

ТОВ "КМЗ-Капітал", код за  

ЄДРПОУ 35939237 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській області 

 

виключити такі позиції: 
Нежитлове приміщення в 

житловому будинку  

літ. А, загальною площею 

184,7 кв. м 

м. Полтава, 

вул. Бірюзова Маршала, 

36 

ОСББ «Добробут 2017»,  

код за ЄДРПОУ 40982242 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській області 

Нежитлова буділвя 

колишньої їдальні 

загальною площею  

202,9 кв. м 

Полтавська обл.,  

м. Зіньків,  

вул. Гончарна, 11 

ПАТ «АТП-15339»,  

код за ЄДРПОУ 03118268 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській області 

 

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

 позицію: 
Будівля магазину 

загальною площею  

305,6 кв. м 

 Рівненська обл.,                          

м. Дубно,                               

вул. Млинівська, 71 

ПАТ «Дубенський завод 

гумово-технічних виробів», 

код за ЄДРПОУ 2971506  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 
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викласти у такій редакції: 
Будівля магазину 

загальною площею  

305,6 кв. м 

 Рівненська обл.,                          

м. Дубно,                               

вул. Млинівська, 71 

ПрАТ «Дубенський завод 

гумово-технічних виробів», 

код за ЄДРПОУ 2971506  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

 

5) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Тернопільській області» 

виключити таку позицію: 
Окреме майно - 

нежитлові приміщення 

гаражів (літера „Б”) 

загальною площею 

забудови 39,4 кв. м  

Тернопільська обл.,  

м. Заліщики, вул. О. 

Ольжича, 5а/1 

Головне управління 

статистики у 

Тернопільській області, код 

за ЄДРПОУ 02362374 

Державна служба 

статистики України  

 

6) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Харківській області» 
виключити такі позиції: 

Вбудоване нежитлове 

приміщення цокольного 

поверху № ІІ, IV, 22, 23, 

23а, 23б в житловому 

будинку літ. «А-9» 

загальною площею 

29,7 кв. м  

м. Харків,                            

просп. Дзюби, 4 

ЗАТ «Харківське АТП-

16358», код за  ЄДРПОУ 

3118914 (ліквідовано)  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській області 

Нежитлові приміщення 

цокольного поверху № І, 

1, 1а, 8, 10÷15, 17, 17а, 18, 

20, 21 в літ. «А-9» 

загальною площею  

220,2 кв. м 

м. Харків,                       

просп. Дзюби, 4 

ЗАТ «Харківське АТП-

16358», код за ЄДРПОУ 

3118914 (ліквідовано)  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській області 

 

7) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області» 

позицію:  
Адміністративна будівля 

(літ. А-2), загальною 

площею 351,8 кв. м, та 

гараж (літ. Б), загальною 

площею 23,0 кв. м  

Хмельницька обл., 

Старосинявський р-н,                    

смт Стара Синява,                               

вул. Грушевського, 4 

Головне управління 

статистики у Хмельницькій 

області, код за ЄДРПОУ 

02362894 

Державна служба 

статистики України  

 

викласти у такій редакції: 
Адміністративна будівля 

(літ. А-2) загальною 

площею 351,8 кв. м  

Хмельницька обл., 

Старосинявський р-н,                    

смт Стара Синява,                               

вул. Грушевського, 4 

Головне управління 

статистики у Хмельницькій 

області, код за ЄДРПОУ 

02362894 

Державна служба 

статистики України  

 

Гараж (літ. Б) загальною 

площею 23,0 кв. м  

Хмельницька обл., 

Старосинявський р-н,                    

смт Стара Синява,                               

вул. Грушевського, 4 

Головне управління 

статистики у Хмельницькій 

області, код за ЄДРПОУ 

02362894 

Державна служба 

статистики України  

 

 

6. Внести до додатка 9 «Перелік об’єктів незавершеного будівництва, 

законсервованих об’єктів, приватизацію яких розпочато в 2018 році», затвердженого 

наказом Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637, таку зміну: 
 

1) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Полтавській області» 

позицію:  
Одноповер ховий  

4-кімнатний житловий 

будинок з підсобним 

господарським 

Полтавська обл., 

Полтавський р-н,                             

с. Абазівка,  

вул. Степна, 15 

Полтавське тампонажне 

управління  

ВАТ «Укрнафта»,  

код за ЄДРПОУ 00143113                                                                                                                             

Міністерство 

енергетики та 

вугільної  

промисловості 
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приміщенням  України  

викласти у такій редакції: 
Одноповерховий  

4-кімнатний житловий 

будинок з підсобним 

господарським 

приміщенням  

Полтавська обл., 

Полтавський р-н,                             

с. Абазовка,  

вул. Степна, 15 

Полтавське тампонажне 

управління  

ВАТ «Укрнафта»,  

код за ЄДРПОУ 00143113                                                                                                                             

Міністерство 

енергетики та 

вугільної  

промисловості 

України  

 

7. Департаменту приватизації забезпечити передачу переліків об’єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році, змінених цим наказом, для 

опублікування у виданні державного органу приватизації.  

 

8. Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з 

громадськістю забезпечити оприлюднення переліків об’єктів малої приватизації, що 

підлягають приватизації в 2019 році, змінених цим наказом, на офіційному веб-сайті 

Фонду державного майна України та публікацію у виданні державного органу 

приватизації. 

 

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

  
 

В. о.  Голови Фонду                      В. ТРУБАРОВ 


