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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

                25.03.2019                                         Київ      №         298              

 
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» (із змінами) 

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

приватизацію державного і комунального майна»  
  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести до додатка 1 «Перелік державних пакетів акцій (часток) 

господарських товариств та інших господарських організацій і підприємств, 

заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, що підлягають 

приватизації в 2019 році», затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 27.12.2018 № 1637 (із змінами), таку зміну:  

 

1) розділ «Апарат Фонду» доповнити такою позицією:  

03771732 ТОВ «Світ ласощів»  
м. Черкаси,  

вул. Чигиринська, 11 
64810000,00 40,0000 Апарат Фонду 

 

2. 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 (із змінами), таку зміну: 
 

1) доповнити розділом такого змісту:  

Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області 

 

Єдиний майновий комплекс 

- структурний підрозділ  

ДП «Хмельницький завод 

залізобетонних конструкцій 

та виробів»  

Хмельницька обл., 

Хмельницький р-н, с-ще 

Богданівці, вул. Заводська, 

1/2Б  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Хмельницькій області 

 

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

2019 році», затвердженого наказом Фонду державного майна України від   

27.12.2018 № 1637 (із змінами), такі зміни:  

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

позиції:  
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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 лазня  площею 

47,91 кв. м, що не 

увійшла до статутного 

капіталу ВСАТ 

«Комсомольське», код 

ЄДРПОУ 5527692 

Вінницька обл.,  

Козятинський р-н,  

с. Садове,  

вул. Бригадна, 7 

ТОВ «Агромир і Ко»,  

код за ЄДРПОУ 5527692 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

викласти у такій редакції: 

Одноповерхова 

адміністративна будівля 

АТЦ площею 45,7 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 лазні площею 

47,91 кв. м, що не 

увійшла до статутного 

капіталу СВАТ 

«Комсомольське», код за 

ЄДРПОУ 5527692 

Вінницька обл.,  

Козятинський р-н,  

с. Садове,  

вул. Бригадна, 7 

ТОВ «Агромир і Ко»,  

код за ЄДРПОУ 05527692 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

доповнити позиціями: 
Будівля клубу-їдальні 

літ. «А», веранда  

літ. «а», веранда літ. «а2» 

загальною площею  

116,6 кв. м  

Вінницька обл., 

Могилів-Подільський  

р-н, с. Озаринці,              

вул. Набережна, 39  

ПрАТ «Могилів-

Подільський кар’єр»,  

код за ЄДРПОУ 05466814 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Підвальне приміщення 

галереї транспортування 

цукру загальною 

площею 449,5 кв. м  

Вінницька обл., 

Бершадський р-н,  

с. Красносілка,  

вул. Заводська, 12а  

ТОВ «Автомобільна 

компанія «Автотрейд-

сервіс»,  

код за ЄДРПОУ 34481632 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Будівля лазні загальною 

площею 99,8 кв. м  

Вінницька обл., 

Літинський р-н,  

с. Іванівці,  

вул. Слобідська, 30 

Тесівська сільська рада 

Літинського району 

Вінницької області,  

код за ЄДРПОУ 04326490 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Приміщення колишнього 

клубу загальною площею 

237,6 кв. м  

з обладнанням, що не 

увійшло до статутного 

капіталу  

ВАТ «Жмеринське АТП 

10570», код за ЄДРПОУ 

5460901 

Вінницька обл.,  

м. Жмеринка,  

вул. Асмолова, 50 

ТОВ «Альба-Трікс», код за 

ЄДРПОУ 33553089 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

 

2) доповнити розділ «Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській 

області» такими позиціями: 
Нежитлова будівля –  

кафе «Дворік» літ. А-1  

(у складі прибудови  

літ. А'-1, 

 навісів літ. а, а', огорожі 

№ 1, мостіння літ. І), 

загальною площею  

138,9 кв. м 

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг,  

вул. Г ірників, 36а  

ПрАТ «Інгулецький 

гірничо-збагачувальний 

комбінат»,  

код за ЄДРПОУ 00190905 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській 

області 

Нежитлова будівля 

(будівля майстерень 

дорожньої дільниці) 

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг,  

вул. Черкасова, 107 Д  

ПрАТ «Північний гірничо-

збагачувальний комбінат»,  

код за ЄДРПОУ 00191023 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській 

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

Нежитлові приміщення 

№№ 384, 385, 386, 387, 

388, 389 загальною 

площею 144,3 кв. м  

м. Львів,  

вул. Генерала Чупринки, 

71 

Державне підприємство 

Державний інститут 

проектування міст 

«Містопроект»,  

код за ЄДРПОУ 02497909 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, будівництва 

та житлово-

комунального 

господарства України  

викласти у такій редакції: 
Нежитлові приміщення 

№ № 1, 2, 3, 4, 5, 6 

загальною площею  

144,3 кв. м (господарська 

будівля "А2-1") 

м. Львів,  

вул. Генерала Чупринки, 

71 

Державне підприємство 

Державний інститут 

проектування міст 

«Містопроект»,  

код за ЄДРПОУ 02497909 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, будівництва 

та житлово-

комунального 

господарства України  

доповнити такими позиціями: 
Вбудовані нежитлові 

приміщення № № 2, 3 

загальною площею  

52,4 кв. м, які 

розташовані на 1-му 

поверсі будівлі 

Львівська обл.,  

м. Миколаїв, бульвар 

Проектний, 1 

Миколаївська районна 

державна адміністрація 

Львівської області, код за 

ЄДРПОУ 04056339 

Миколаївська районна 

державна 

адміністрація 

Львівської області 

Огорожа (залізобетонні 

плити, 13 од.) 

Львівська обл., 

Мостиський р-н,  

с. Крисовичі,  

вул. Стрілецька, 4 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Каменяр», код за ЄДРПОУ 

04950193 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській області 

 

4) розділ «Регіональне відділення Фонду по Рівненській області» 

доповнити такою позицією: 
База дільниці № 11, у 

складі: виробничо-

побутовий корпус А-ІІ 

загальною площею  

498,4 кв. м; промислова 

будівля Б-1 загальною 

площею 65,8 кв. м; склади 

В-1 загальною площею 

396,4 кв. м; навіс Г-1 

загальною площею  

206,8 кв. м; виробничий 

майданчик І (змощення) 

загальною площею  

1124,0 кв. м, огорожа  

(№ 1, № 1’, № 3, № 4) – 

109,4 м п.; ворота з 

хвірткою (№ 2) – 5,4 м п  

Рівненська обл., 

Володимирецький р-н,  

с. Стара Рафалівка,  

вул. Приміська, 2  

ВП «Рівненська АЕС» ДП 

«НАЕК «Енергоатом», код 

за ЄДРПОУ 05425046 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

 

5) розділ «Регіональне відділення Фонду по Сумській області» доповнити 

такою позицією: 
Нежитлове приміщення, 

будинок школяра  

(розмір частки 7/100) 

Сумська обл.,  

смт Недригайлів,  

вул. Вишнева, 2 

Північно-східний офіс 

Держаудитслужби, код за 

ЄДРПОУ 40478572 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Сумській області 

 

6) розділ «Регіональне відділення Фонду по Харківській області» 

доповнити такою позицією: 
Підземний склад готової 

продукції з інженерною 

інфраструктурою 

Харківська обл., 

Валківський р-н,  

смт Ков’яги,  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській області 
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загальною площею 

18306,8 кв. м  

вул. Заводська, 9а  

 

7) доповнити розділом такого змісту: 

Регіональне відділення в Херсонській області, Автономній Республіці Крим  

та м. Севастополі 

Гараж 

Херсонська обл.,  

м. Каховка, гаражне 

товариство «Сигнал», 

гараж 553 

Управління Державної 

казначейської служби 

України у Каховському 

районі Херсонської області 

Державна 

казначейська служба 

України  

Гараж 

Херсонська обл.,  

м. Каховка, гаражне 

товариство «Аеропорт», 

гараж 476 

Управління Державної 

казначейської служби 

України у Каховському 

районі Херсонської області 

Державна 

казначейська служба 

України  

 

8) розділ «Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області» 

доповнити такою позицією: 

Адміністративна будівля 

площею 670,5 кв. м 

м. Чернігів, проспект 

Миру, 145 

Регіональне відділення 

Фонду по Чернігівській 

області, код за ЄДРПОУ 

14243893 

Апарат Фонду 

 

4. 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 (із змінами), таку 
зміну: 

 

1) у розділі «Регіональне відділення по Полтавській області»: позиції: 

Спортивний комплекс  

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,                             

с. Вікторія,  

вул. Центральна, 15А                                                                                                                                                                                                  

ЗАТ «Полтавська 

птахофабрика» - припинено                                                                                                                         

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській області 

Спортивний комплекс  

Полтавська обл., 

Миргородський р-н,                             

с. Петрівці,  

вул. Першотравнева                                                                                                                                                                                              

ТОВ Агрофірма 

«Миргородська»,  

код за ЄДРПОУ 0036805165                                                    

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській області 

Мікроцентр  

Полтавська обл., 

Глобинський р-н,  

с. Сіренки                                                                                                                                                                                            

ТОВ ІПК 

«Полтавазернопродукт»,  

код за ЄДРПОУ 0031059651 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській області 

викласти у такій редакції: 

Спортивний комплекс  

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,                             

с. Вікторія,  

вул. Центральна , 15А                                                                                                                                                                                                  

ЗАТ «Пирятинська 

птахофабрика» - ліквідовано                                                                                                                                                                                                                                                 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській області 

Спортивний комплекс  

Полтавська обл., 

Миргородський р-н,                             

с. Петрівці,  

вул. Центральна, 1-А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ТОВ Агрофірма 

«Миргородська»,  

код за ЄДРПОУ 0036805165                                                    

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській області 

Мікроцентр  

Полтавська обл., 

Глобинський р-н,  

с. Сіренки,  

пров. Чкалова, 2а                                                                                                                                                                                            

ТОВ ІПК 

«Полтавазернопродукт»,  

код за ЄДРПОУ 31059651 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській області 

 
5. Внести до додатка 7 «Перелік єдиних майнових комплексів державних 

підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду, 



5 
 

приватизацію яких розпочато в 2018 році», затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 27.12.2018 № 1637  (із змінами), таку зміну: 

 

1) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Одеській області» позицію:  

33933233 

Єдиний майновий 

комплекс державного 

підприємства 

«Чорноморський яхт-

клуб» 

м. Одеса, пляж «Отрада», 

траверси 7-9 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Одеській області 

викласти у такій редакції: 

33933233 

Єдиний майновий 

комплекс державного 

підприємства 

«Чорноморський яхт-

клуб» 

м. Одеса, Отрада пляж, 16/2 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Одеській області 

 

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 (із змінами), таку 

зміну: 
 

1) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Київській області» позицію:  
Дослідний завод 

Інституту проблем 

матеріалознавства  

ім. І. М. Фрунцевича  

Національної академії 

наук України  

Київська обл.,  

м. Бровари, Промвузол 
відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській області 

викласти у такій редакції: 
Дослідний завод 

Інституту проблем 

матеріалознавства  

ім. І. М. Францевича  

Національної академії 

наук України  

Київська обл.,  

м. Бровари, бульвар 

Незалежності, 34-а  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській області 

 

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 


