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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

             02.07.2019                                           Київ      №      644   

 
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», враховуючи накази Фонду 

державного майна України від 18.06.2019 № 578 «Про визначення дня початку 

роботи Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано -

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях» та від 18.06.2019 № 579 

«Про визначення дня початку роботи Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях»,  
  

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) доповнити розділом такого змісту:  

Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та 

Тернопільській областях 

02574248 
ПрАТ «Туристичний 

комплекс «Черемош» 

м. Чернівці,                

вул. Комарова, 13-а  
 48851428,50 9,6620 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Івано-

Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській  

областях 

 

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), такі зміни: 
 

1) розділ «Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області» викласти 

у такій редакції: 

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях  

01128475 Єдиний майновий комплекс  

державного підприємства 

«Вінницький авіаційний завод - 

«ВІАЗ» 

м. Вінниця,  

вул. Чехова, 7 

Державний концерн 

«Укроборонпром» 
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 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 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

 

2) виключити розділ «Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій 
області»; 

 

3) назву розділу «Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській 

області» викласти у такій редакції: «Регіональне відділення Фонду по 

Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях»; 

 

4) доповнити розділом такого змісту:  

Регіональне відділення Фонду по Київській області 

 

Єдиний майновий комплекс 

колишнього державного 

підприємства «Броварський оптовий 

ринок» 

Київська обл.,  

м. Бровари, вул. Сергія 

Москаленка, 26-А  

Міністерство 

аграрної політики та 

продовольства 

України  

 

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) розділ «Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області» викласти 

у такій редакції: 
Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях  

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 та 

Хмельницькій 

областях 

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 та 

Хмельницькій 

областях 

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 та 

Хмельницькій 

областях 

Приміщення лазні з  

№ 2-1 по № 2-7 загальною 

площею 50,0 кв. м в 

будівлі  

літ. «З, З1, з», що не 

увійшли до статутного 

капіталу  

СВАТ «Комсомольське»,  

код за ЄДРПОУ 05527692 

Вінницька обл.,  

Козятинський р-н,  

с. Садове,  

вул. Бригадна, 7 

ТОВ «Агромир і Ко»,  

код за ЄДРПОУ 05527692 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Приміщення їдальні 

загальною площею  

391,4 кв. м в будівлі 

торгового комплексу літ. 

Вінницька обл., 

Тростянецький р-н,  

с. Нова Ободівка,  

вул. Призаводська, 24д 

Новоободівська сільська 

рада,  

код за ЄДРПОУ 4331099 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 
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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 

областях 

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 

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 

Вінницька обл., 

Тростянецький р-н,  

с. Нова Ободівка,  

вул. Призаводська, 24д 

Новоободівська сільська 

рада,  

код за ЄДРПОУ 4331099 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Будівля лазні загальною 

площею 138,9 кв. м, що 

не увійшла до статутного 

капіталу САТ 

«Уладівське»,  

код за ЄДРПОУ 00385649 

Вінницька обл.,  

Літинський р-н,  

с. Журавне,  

вул. В. Василевської, 44 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Будівля лазні загальною 

площею 149,6 кв. м, яка 

під час приватизації не 

увійшла до статутного 

капіталу КСП «Красне», 

код за ЄДРПОУ 495154 

Вінницька обл.  

Вінницький р-н,  

с. Махнівка,  

вул. Фестивальна, 29 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Нежитлові будівлі: 

корівник літ. «Е», 

загальною площею  

949,8 кв. м; вагова літ. «І» 

загальною площею 18,7 

кв. м; вбиральня літ. «О» 

загальною площею 6,8 кв. 

м; склад-комора літ. «Р», 

«Р1», «Р2», «Р3» 

загальною площею 436,1 

кв. м, які не увійшли до 

статутного капіталу  

СВАТ «Колибабинське», 

код за ЄДРПОУ 118397 

Вінницька обл., 

Хмільницький р-н,  

с. Колибабинці,  

вул. Колгоспна, 1а  

АПНВП «Візит»,  

код за ЄДРПОУ 02129063 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Нежитлове вбудоване 

приміщення № 58 

площею 25,3 кв. м на 1 

поверсі двоповерхової 

адміністративної будівлі, 

що не увійшло до 

статутного капіталу ЗАТ 

«Вінницький кущовий 

інформаційно-

м. Вінниця,  

вул. Хмельницьке шосе, 

23 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 
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обчислювальний центр», 

код за ЄДРПОУ 05521867 

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 та 

Хмельницькій 

областях 

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 та 

Хмельницькій 

областях 

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 та 

Хмельницькій 

областях 
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 та 

Хмельницькій 

областях 

Будівля лазні загальною 

площею 174,7 кв. м, що 

не увійшла до статутного 

капіталу ВАТ 

«Скоморошівський 

цукровий завод», код за 

ЄДРПОУ 00371771 

Вінницька обл., 

Оратівський р-н,          

с. Скоморошки,           

вул. Центральна, 12а  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Погріб літера «Б-1», 

загальною площею  

39,7 кв. м  

Хмельницька обл., 

Летичівський р-н,  

смт Летичів ,  

вул. Автопарківська, 8 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Погріб  літера «В-1», 

загальною площею  

39,1 кв. м. 

Хмельницька обл., 

Летичівський р-н,  

смт Летичів,  

вул. Автопарківська, 8 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Погріб, загальною 

площею 113,8 кв. м  

Хмельницька обл., 

Летичівський р-н,  

смт Летичів,  

вул. І.Франка, 33 

ВАТ «Летичівський 

агрегатний завод»,  

код за ЄДРПОУ 901683 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Погріб, загальною 

площею 35,4 кв. м 

Хмельницька обл., 

Старосинявський р-н, 

смт Стара Синява,  

вул. Ватутіна, 95 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 
Адмінбудинок (літ. А-1) 

площею 146,0 кв. м та 

автогаражі (літ. Б)  

площею 68,8 кв. м 

Хмельницька обл.,  

Віньковецький р-н,  

смт Віньківці,  

вул. Гоголя, 3 

Головне управління 

статистики у Хмельницькій 

області, код за ЄДРПОУ 

02362894 

Державна служба 

статистики України  

Адмінбудинок загальною 

площею 250,9 кв. м  

Хмельницька обл.,  

Чемеровецький р-н,  

смт Чемерівці,  

вул. Поплавського П., 2 

Головне управління 

статистики у Хмельницькій 

області, код за ЄДРПОУ 

02362894 

Державна служба 

статистики України  
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2) виключити розділ «Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій 

області»; 
 

3) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях» позиції:  

Будівля інституту  

літ. А-3, площею  

2457,9 кв. м  

Запорізька область,  

м. Запоріжжя,  

вул. Вишневського, 4 

ДП НЕК «Укренерго»,  

код за ЄДРПОУ 00100227 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Приміщення V, літ. А-2, 

площею 159,7 кв. м  

Запорізька область,  

м. Запоріжжя,  

вул. Кияшка, 4 

ДП НЕК «Укренерго»,  

код за ЄДРПОУ 00100227 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Виробнича база у складі: 

½ частини адмінпримі-

щення літ. «А» площею 

225,3 кв. м, гараж  

літ. «Г» загальною 

площею 111,0 кв. м  

Кіровоградська обл., 

Новоукраїнський р-н,  

м. Новоукраїнка,  

вул. Курчатова, 40а  

ДП «НЕК «Укренерго»,  

код за ЄДРПОУ 00100227 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

викласти у такій редакції: 
Будівля інституту  

літ. А-3, площею  

2457,9 кв. м  

Запорізька область,  

м. Запоріжжя,  

вул. Вишневського, 4 

ДП НЕК «Укренерго»,  

код за ЄДРПОУ 00100227 

Міністерство фінансів 

України  

Приміщення V, літ. А-2, 

площею 159,7 кв. м  

Запорізька область,  

м. Запоріжжя,  

вул. Кияшка, 4 

ДП НЕК «Укренерго»,  

код за ЄДРПОУ 00100227 

Міністерство фінансів 

України  

Виробнича база у складі: 

½ частини адмінпримі-

щення літ. «А» площею 

225,3 кв. м, гараж  

літ. «Г» загальною 

площею 111,0 кв. м  

Кіровоградська обл., 

Новоукраїнський р-н,  

м. Новоукраїнка,  

вул. Курчатова, 40а  

ДП «НЕК «Укренерго»,  

код за ЄДРПОУ 00100227 

Міністерство фінансів 

України  

 

4) розділ «Регіональне відділення Фонду по Донецькій області» доповнити 

такими позиціями:  

Будівля, будинок 

шипчандлерського 

пункту  

Донецька обл.,  

м. Маріуполь,  

проспект Луніна, 99 

Державне підприємство 

«Маріупольський морський 

торговельний порт»,  

код за ЄДРПОУ 01125755 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

Будівля нежитлова  

Донецька обл.,  

м. Маріуполь,  

вул. Ласкова П. А., 2А 

Державне підприємство 

«Маріупольський морський 

торговельний порт»,  

код за ЄДРПОУ 01125755 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

Будівля нежитлова  

Донецька обл.,  

м. Маріуполь,  

вул. Набережна, 7 

Державне підприємство 

«Маріупольський морський 

торговельний порт»,  

код за ЄДРПОУ 01125755 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

 

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

викласти у такій редакції: 

Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та 

Тернопільській областях  
Окреме майно у складі: 

- виробничі приміщення, 

Д, загальною площею 

301,8 кв. м; 

 

м. Івано-Франківськ,   

вул. Дорошенка, 28 

 

 

Івано-Франківське державне 

підприємство по торгівлі,        

код за ЄДРПОУ 02124491 

 

Міністерство освіти і 

науки України  
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- склади, Д1, загальною 

площею 62,9 кв. м; 

частина майстерні, Д, 

загальною площею 187,1 

кв. м; димова труба, Е, 

загальною площею        

3,1 кв. м   

 

м. Івано-Франківськ,   

вул. Дорошенка, 28г 

Комплекс нежитлових 

будівель у складі: 

адміністративний 

будинок, А загальною 

площею 114,8 кв. м, 

гараж, Б загальною 

площею 29,4 кв. м, 

вбиральня, Г загальною 

площею 1 кв. м  

Івано-Франківська обл., 

м. Надвірна,  

вул. Визволення, 35Б 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Івано-Франківській області,  

код за ЄДРПОУ 40309088 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів  

Будівлі та споруди 

пансіонату «Буковина» 

(реєстраційний номер 

81411187321) 

Чернівецька обл., 

Глибоцький р-н,  

с. Валя Кузьмина,  

вул. Озерна, 13 

ДП «Управління справами 

Фонду державного майна 

України»,  

код за ЄДРПОУ 39950170 

Апарат Фонду 

Нежитлова будівля- 

адміністративний 

будинок, загальною 

площею  

195,9 кв. м 

Тернопільська область, 

Козівський район,  

смт Козова,  

вул. Грушевського, 19 

Головне управління 

статистики у Тернопільській 

області, код за ЄДРПОУ 

02362374 

Державна служба 

статистики України  

Гідротехнічні споруди 

ставка у складі: 

водонапуск, 1; гребля, 2; 

контурна дамба, 3; 

водоскидна споруда, 4; 

службовий місток, 5; 

відвідний канал, 6 

Тернопільська обл.,  

Кременецький район,  

с. Кушлин,  

вул. Центральна, 7 

СТОВ «Ранок», код за 

ЄДРПОУ 30917266 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 

Гідротехнічні споруди 

ставка у складі: 

водонапуск, 1; гребля, 2; 

контурна дамба, 3; 

водоскидна споруда, 4; 

службовий місток, 5; 

відвідний канал, 6 

Тернопільська обл.,  

Кременецький район,  

с. Горинка,  

вул. Зарічна, 57 

СТОВ «Ранок», код за 

ЄДРПОУ 30917266 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 

Нежитлове приміщення 

банку загальною площею 

392 кв. м 

Тернопільська обл.,  

Заліщицький р-н,  

смт Товсте,                  

вул. Українська, 60 

Заліщицька районна 

державна адміністрація 

Тернопільської області,    

код за ЄДРПОУ 04058232 

Заліщицька районна 

державна 

адміністрація 

Тернопільської 

області 

 

6) виключити розділи «Регіональне відділення Фонду по Тернопільській 

області» та «Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області»; 

 

7) розділ «Регіональне відділення Фонду по Луганській області» 
доповнити такою позицією: 

Автомобіль ЗАЗ-LANOS 

(р/н ВВ4400СВ) 

Луганська обл.,  

м. Сєвєродонецьк,  

вул. Партизанська, 12 

Управління Державної 

міграційної служби України 

в Луганській області,        

код за ЄДРПОУ 37851432 

Державна міграційна 

служба України  

 

8) розділ «Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області» 

доповнити такою позицією: 



7 

Адміністративна будівля  

Миколаївська обл., 

Миколаївський р-н, 

селище Радісний Сад,  

вул. Миру, 1 

АТ «Радсад»,                      

код за ЄДРПОУ 00413989 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Миколаївській області 

 

9) розділ «Регіональне відділення Фонду по Одеській області» доповнити 

такою позицією: 

Будівля гаражу 

загальною площею       

367 кв. м 

Одеська обл., Білгород-

Дністровський р -н, 

с. Удобне, комплекс 

будівель та споруд № 2 

Білгород-Дністровське 

міжрайонне управління 

водного господарства ,           

код за ЄДРПОУ 21013142 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

 

10) розділ «Регіональне відділення Фонду по Рівненській області» 
доповнити такими позиціями:  

Будівля котельні К-2 

загальною площею  

1016,9 кв. м  

м. Рівне,  

вул. Київська, 106 

ДП НВО «Потенціал-Еко», 

код за ЄДРПОУ 22555721 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

Будівля ГРП «Л -1» 

загальною площею  

54,2 кв. м  

м. Рівне,  

вул. Київська, 106 

ДП НВО «Потенціал-Еко», 

код за ЄДРПОУ 22555721 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

Будівля їдальні «Б-2» 

загальною площею  

1812,6 кв. м  

м. Рівне,  

вул. Київська, 106 

ДП НВО «Потенціал-Еко», 

код за ЄДРПОУ 22555721 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

Будівля виробничого 

корпусу з 

адміністративно -

побутовими 

приміщеннями «А-6» 

загальною площею 

11368,04 кв. м 

м. Рівне,  

вул. Київська, 106 

ДП НВО «Потенціал-Еко», 

код за ЄДРПОУ 22555721 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

Будівля прохідної «П-1» 

загальною площею  

9,2 кв. м  

м. Рівне,  

вул. Київська, 106 

ДП НВО «Потенціал-Еко», 

код за ЄДРПОУ 22555721 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

Будівля піноутворювача з 

складом «Г-1» загальною 

площею 148,5 кв. м  

м. Рівне,  

вул. Київська, 106 

ДП НВО «Потенціал-Еко», 

код за ЄДРПОУ 22555721 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

Будівля складу рідких 

матеріалів «Н-1» 

загальною площею  

33,2 кв. м  

м. Рівне,  

вул. Київська, 106 

ДП НВО «Потенціал-Еко», 

код за ЄДРПОУ 22555721 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

Комплекс будівель та 

споруд мазутонасосного 

господарства «М-1»,  

«2М-1» загальною 

площею 337,4 кв. м  

м. Рівне,  

вул. Київська, 106 
ДП НВО «Потенціал-Еко», 

код за ЄДРПОУ 22555721 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

 

11) розділ «Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі» доповнити такими 

позиціями: 

Будівля колишнього 

недіючого дитячого садка  

Херсонська обл.,  

Олешківський р-н,  

с. Великі Копані,                  

вул. Соборна (Леніна), 3 

Державне підприємство 

«Великокопанівське 

лісомисливське 

господарство»,  

код за ЄДРПОУ 00993277 

Державне агентство 

лісових ресурсів  

Комплекс споруд 

підсобного господарства 

«Вербка» (теплиці) 

Херсонська обл.,  

Голопристанський р-н,  

с. Виноградне,                  

вул. Шабська, 52 

ПАТ «Херсонводбуд», код 

за ЄДРПОУ 01036483 

Регіональне 

відділення Фонду в 

Херсонській області, 

Автономній 

Республіці Крим та   

м. Севастополі 
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12) розділ «Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області» 

доповнити такою позицією: 
Група нежитлових 

будівель у складі:              

- гаражі з  побутовою 

кімнатою (О-1);                  

- склад-гараж (Л-1);            

- склад з навісом (К-1);     

- розливна (З-1);                 

- склад бочкотари (М-1);    

- башта Рожновського;      

- дизельна (Г -1);                 

-  трансформаторна 

підстанція (Д-1);                 

- колодязь (Т-1);                 

- естакада (Ф-1);                  

- під’їзна залізнична 

колія;                                   

- резервуари наземні 

металеві (23 од.);               

- огорожа території; 

асфальтобетонне 

покриття  

Чернігівська обл., 

Городянський р-н,  

с. Вокзал-Городня,      

вул. Вокзальна, 45-Б 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Чернігівській області 

 

13) у розділі «Регіональне відділення Фонду по м. Києву» позицію:  
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  

викласти у такій редакції: 
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 фінансів 

України  

 

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), такі 

зміни: 

1) назву розділу «Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області» 

викласти у такій редакції: «Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та 

Хмельницькій областях»; 
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2) доповнити розділом такого змісту:  

Регіональне відділення Фонду по Київській області 

Незавершене будівництво 

школи  

Київська обл., 

Вишгородський р-н, 

с. Любимівка  

 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду 

по Київській 

області 

 

5. 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 (із змінами), такі зміни: 
 

1) розділ «Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області» викласти 

у такій редакції:  

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях 

Їдальня-магазин з 

обладнанням (7 одиниць) 

Вінницька обл., 

Козятинський р-н,  

с. Садове, 

 вул. Центральна, 6 

ТОВ «Агромир і Ко», 

код за ЄДРПОУ 5527692 

Регіональне 

відділення  Фонду 

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

 

2) доповнити розділом такого змісту:  

Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області  

Готель  

Миколаївська обл., 

Миколаївський р-н, 

селище Радісний Сад,  

вул. Миру, 9В 

АТ «Радсад»,                   

код за ЄДРПОУ 00413989 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Миколаївській 

області 

Їдальня  

Миколаївська обл., 

Миколаївський р-н, 

селище Радісний Сад,  

вул. Миру, 7 

АТ «Радсад»,                    

код за ЄДРПОУ 00413989 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Миколаївській 

області 

 

6. Внести до додатка 6 «Перелік державних пакетів акцій (часток) 

господарських товариств та інших господарських організацій і підприємств, 

заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, приватизацію яких 

розпочато в 2018 році», затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 27.12.2018 № 1637 (із змінами), такі зміни: 

 

1) розділ «Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області» 

викласти у такій редакції:  
Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях  

30412929 ПрАТ «ЮЕНПІКОМ»  

м. Хмельницький,  

вул. 

Тернопільська, 17 

400 000,00 30,0000 

Регіональне 

відділення 

Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій  

областях 

 

2) розділ «Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області» 

викласти у такій редакції: 
Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та 

Тернопільській областях 

14314682 
ПрАТ «Чернівецький 

радіотехнічний завод»  

м .Чернівці,  

вул. Хотинська, 41 
66 458 910,00 21,5239 

Регіональне 

відділення 
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Фонду по Івано-

Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській   

областях 

00306650 

ВАТ «Тернопільське 

об`єднання 

«Текстерно»  

м. Тернопіль,  

вул. Текстильна, 

18 

48 709 520,00 25,0000 

Регіональне 

відділення 

Фонду по Івано-

Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській   

областях 

 

3) виключити розділ «Регіональне відділення Фонду по Тернопільській 
області». 

 

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

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

приватизацію яких розпочато в 2018 році», затвердженого наказом Фонду 

державного майна України від 27.12.2018 № 1637 (із змінами), такі зміни:  
 

1) назву розділу «Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області» 

викласти у такій редакції: «Регіональне відділення Фо нду по Вінницькій та 

Хмельницькій областях»; 
 

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

викласти у такій редакції: 
Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та 

Тернопільській областях  
 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Рибне господарство 

«Галицький»  

Івано-Франківська обл., 

Галицький р-н, 

м. Бурштин, 

вул. Л. Українки, 12 

Державне агентство 

рибного господарства 

України  

 

25077191 Єдиний майновий комплекс 

Новодністровської державної швейно-

трикотажної фабрики 

Чернівецька обл., 

Сокирянський район,  

м. Новодністровськ 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській   

областях 

14311712 Державне підприємство «Український 

світлотехнічний інститут»  

м. Тернопіль,  

вул. Бродівська, 44 а  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській   

областях 

14044113 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства Тернопільське державне 

авіційне підприємство «Універсал-Авіа» 

м. Тернопіль,  

Підволочиське шосе, 

аеропорт 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

 

3) виключити розділи «Регіональне відділення Фонду по Тернопільській 

області» та «Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області».  
 

8. Внести до додатка 8 «Перелік окремого майна, приватиз ацію якого 

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

від 27.12.2018 № 1637 (із змінами), такі зміни: 
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1) розділ «Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області» викласти 

у такій редакції: 
Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях  

Прохідна загальною  

площею 72,1 кв. м  

Вінницька обл.,  

м. Тульчин, 

вул. Заводська, 2 А 

ТОВ «Тульчинський 

консервний  завод»,  

код за ЄДРПОУ 33414908 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Адміністративний корпус 

загальною площею 1974,2 

кв. м  

Вінницька обл.,  

м. Тульчин, 

вул. Заводська, 2 Б 

ТОВ «Тульчинський 

консервний  завод»,  

код за ЄДРПОУ 33414908 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Будівля колишнього 

клубу загальною площею  

210,1 кв. м 

Вінницька обл.,  

м. Тульчин, 

вул. Заводська, 2 В 

ТОВ «Тульчинський 

консервний  завод»,  

код за ЄДРПОУ 33414908 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Металева ємність  

400 куб. м 

Вінницька обл.,  

м. Тульчин, 

вул. Заводська, 2 

ТОВ «Тульчинський 

консервний  завод»,  

код за ЄДРПОУ 33414908 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 
Нежитлова будівля для 

продуктів загальною 

площею 87,5 кв. м;  

ВАТ «Удицький цукровий 

завод»  

Вінницька обл., 

Теплицький р-н,  

с. Удич,  

вул. 1-го Травня, 2а 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Будинок тваринника 

площею 90,6 кв. м, що  

не увійшов до статутного 

капіталу СВАТ «Садовод»  

Вінницька обл., 

Іллінецький р-н, 

с. Криштопівка, 

вул. Жовтнева, 11б  

ТОВ «Шанс», 

 код за ЄДРПОУ 20119134 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Будівля лазні загальною 

площею 97,2 кв. м, що  

не увійшла до статутного 

капіталу СВАТ «Садовод»  

Вінницька обл., 

Іллінецький р-н, 

с. Вербівка, 

вул. Центральна, 69а  

ТОВ «Шанс»,  

код за ЄДРПОУ 20119134 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Протипожежна 

господарська мережа 

Вінницька обл., 

Крижопільський р-н, 

с. Городківка, 

вул. Благовіщенська, 103 

ПАТ “Крижопільський 

цукровий завод”,  

код за ЄДРПОУ 03374764 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 
Будівля лазні загальною 

площею 55,6 кв. м, що не 

увійшла до статутного 

капіталу  

СВАТ «Племзавод 

«Україна»  

Вінницька обл., 

Літинський р-н, 

с. Літинські Хутори,  

вул. Б. Варави, 1а  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Частина нежитлових 

вбудованих приміщень 

площею 75,2 кв. м у 

цокольному поверсі 

 9-поверхового 

адмінбудинку  

м. Вінниця, 

вул. Пирогова, 29 

Головне управління 

Держказначейства у 

Вінницькій області 

Держказначейства України, 

код за ЄДРПОУ 21727137 

Державна 

казначейська служба 

України  

Будинок для сезонних 

працівників літ. А, підвал 

А/п, вхідний майданчик а, 

вхід до підвалу а1, а2, 

балкон а3 загальною 

площею 715,5 кв. м  

Вінницька обл., 

Піщанський р-н, 

с. Миколаївка, 

вул. Лесі Українки, 26а  

ПрАТ «Сад України»,  

код за ЄДРПОУ 00414316 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 
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Центральний склад-навіс 

№ 2 літ. В загальною 

площею 424,1 кв. м, який 

не увійшов до статутного 

капіталу  

ВАТ «Ладижинське 

ЕМПЗ № 9», код за 

ЄДРПОУ 00121790 

Вінницька обл.,   

м. Ладижин,  

вул. Промислова, 9б 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Гаражі літ. Г загальною 

площею 183,1 кв. м, які не 

увійшли до статутного 

капіталу  

ВАТ «Ладижинське 

ЕМПЗ № 9», код за 

ЄДРПОУ 00121790 

Вінницька обл.,   

м. Ладижин,  

вул. Промислова, 9а  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Майстерня МЗМ  літ. Д 

загальною площею  

363,4 кв. м, яка не увійшла 

до статутного капіталу  

ВАТ «Ладижинське 

ЕМПЗ № 9», код за 

ЄДРПОУ 00121790 

Вінницька обл.,   

м. Ладижин,  

вул. Промислова, 9в  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Будівля лазні літ. «А» 

загальною площею  

173,5 кв. м 

Вінницька обл., 

Літинський р-н, 

с. Шевченка, 

вул. Незалежності, 145 

Шевченківська сільська 

рада, 

код за ЄДРПОУ 04326514 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 
Будівля лазні загальною 

площею 89,4 кв. м, що не 

увійшла до статутного 

капіталу СВАТ «ім.1-го 

Травня» 

Вінницька обл., 

Літинський р-н, 

с. Осолинка, 

вул. Шевченка,1б  

Осолинська сільська рада, 

код за ЄДРПОУ 04326448 

Регіональне 

відділення  Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Будівля трансформаторної 

підстанції літ. А площею 

42,0 кв. м, електрощит, 

башта  

Вінницька обл., 

Тульчинський р-н, 

смт Кирнасівка,  

урочище Набережне, 1А 

СВАТ «Птахокомбінат 

Тульчинський»,  

код за ЄДРПОУ 05413994 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Будівля дизельної і 

трансформаторної 

літ. А, а  

Вінницька обл., 

Тульчинський р-н, 

смт Кирнасівка,  

хутір Федьківка, 

урочище Федьківське, 

1А 

СВАТ «Птахокомбінат 

Тульчинський»,  

код за ЄДРПОУ 05413994 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Будівля лазні літ. А 

площею 50,8 кв. м  

Вінницька обл., 

Літинський р-н, 

с. Громадське, 

вул. Ковпака, 4а  

ПрАТ «Племзавод 

«Літинський», 

код за ЄДРПОУ 00846180 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 
Будівля лазні літ. А з 

тамбуром літ. а, вхідним 

майданчиком літ. а1 

загальною площею  

176,2 кв. м 

Вінницька обл., 

Піщанський р-н, 

с. Дмитрашківка,  

вул. Садова, 4б  

ПрАТ «Сад України»,  

код за ЄДРПОУ 00414316 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 
Нежитлові вбудовані 

приміщення: на другому 

поверсі площею  

179,4 кв. м, на третьому 

поверсі – 22,0 кв. м, на 

четвертому поверсі – 

186,7 кв. м, загальною 

площею 388,1 кв. м у 

шестиповерховому 

м. Вінниця, 

вул. 600-річчя, 25 

ТОВ «Вінницький оптико-

механічний завод»,  

код за ЄДРПОУ 23062707 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 
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виробничо-складському 

корпусі з прибудовами  

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  

 

2) виключити розділ «Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій 

області»; 

 

3) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях» позицію:  

Нежитлова будівля 

загальною площею  

471,6 кв. м 

Дніпропетровська обл.,  

Кам’янське, 

вул. Соборна, 3а  

ПАТ «Дніпровський 

металургійний комбінат», 

код за ЄДРПОУ 05393043 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

викласти у такій редакції: 

Нежитлова будівля  

літ. А-1 загальною 

площею 409,5 кв. м  

Дніпропетровська обл.,  

м. Кам’янське, 

вул. Соборна, 3А  

ПАТ «Дніпровський 

металургійний комбінат», 

код за ЄДРПОУ 05393043 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

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

викласти у такій редакції: 

Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та 

Тернопільській областях 

Окреме майно – будівля 

загальною площею 

152,3 кв. м з 

прибудинковими 

спорудами: сараєм 

загальною площею 

14,2 кв. м, вбиральнею 

загальною площею  

1,4 кв. м та криницею  

Чернівецька обл., 

Герцаївський р -н, 

с. Хряцька,  

вул. Лісова, 42а  

ТОВ «Джерело»,  

код ЄДРПОУ 04329808 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 

 

5) виключити розділи «Регіональне відділення Фонду по Тернопільській 

області» та «Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області»; 

 

6) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Луганській області» 

позицію:  
Група інвентарних 

об’єктів: нежитлова 

будівля площею  

554,4 кв. м, гараж 

площею  

65,1 кв. м, сарай площею 

23 кв. м, сарай площею 

Луганська обл.,                                 

Сватівський р-н, 

м. Сватове, 

вул. Державна, 9 

 

Управління Державної 

казначейської служби 

України у Сватівському 

районі Луганської області,  

код за ЄДРПОУ 37928384 

Державна 

казначейська служба 

України  
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6,2 кв. м, вбиральня 

площею 22,6 кв. м  

викласти у такій редакції: 
Комплекс приміщень у 

складі: нежитлова 

будівля загальною 

площею 554,4 кв. м,  

сарай загальною площею 

23 кв. м, сарай загальною 

площею 6,2 кв. м, 

вбиральня загальною 

площею 22,6 кв. м, гараж 

загальною площею  

65,1 кв. м  

Луганська обл.,                                 

Сватівський р-н, 

м. Сватове, 

вул. Державна, 9 

 

 

Управління Державної 

казначейської служби 

України у Сватівському 

районі Луганської області,  

код за ЄДРПОУ 37928384 

Державна 

казначейська служба 

України  

 

7) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Одеській області» позицію:  
Нежитлові приміщення 

магазину (літ. А) 

загальною площею  

252 кв. м, що орендуються                                    

СПД «Присяжний С.А.»  

Одеська обл., 

м. Подільськ, 

вул. Бочковича, 92-а  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Одеській області 

викласти у такій редакції: 

Будівля магазину 

Одеська обл., 

м. Подільськ, 

вул. Бочковича, 92-а  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Одеській області 

8) у розділі «Регіональне відділення Фонду по м. Києву» позицію:  

Нежитлові приміщення 

окремо розташованої 

будівлі їдальні загальною 

площею 969,50 кв. м  

м. Київ,                                        

вул. Васильківська, 34, 

літера Т  

ПАТ «Торговельно - 

підприємницький центр», 

код за ЄДРПОУ 05414775 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

викласти у такій редакції: 

Нежитлові приміщення 

окремо розташованої 

будівлі їдальні загальною 

площею 969,50 кв. м  

м. Київ,                                        

вул. Васильківська, 34, 

літера Т  

ПрАТ «Торговельно - 

підприємницький центр», 

код за ЄДРПОУ 05414775 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

 

9. Внести до додатка 9 «Перелік об’єктів незавершеного будів ництва, 

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

наказом Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 (із змінами), такі 

зміни:  
 

1) розділ «Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області» викласти 

у такій редакції: 

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях  

Дитячий садок 

Вінницька обл., 

Немирівський р-н,              

с. Нові Обиходи,                             

вул. Мельника, 39 а  

Департамент будівництва, 

містобудування  та 

архітектури Вінницької 

облдержадм іністрації,       

код за ЄДРПОУ 39578073 

Вінницька обласна 

державна 

адміністрація   

Тракторний стан (у 

складі: ремонтна 

майстерня літ. 3; кузня 

літ. Й;  склад літ. І) 

Вінницька обл.,                                       

Літинський р-н,  

с. Петрик,  

пров. Центральний, б/н  

відсутній  

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства 

України  
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Підстанція роторного 

комплексу  

Вінницька обл., 

Козятинський р-н,  

смт Глухівці 

відсутній  відсутній  

Садиба № 11  квартал  

№ 14 

Вінницька обл. , 

Немирівський р-н,                     

c. Нові Обиходи,                         

вул. Мельника, 66 

Департамент будівництва 

Вінницької обласної 

державної адм іністрації,  

код за ЄДРПОУ 39578073 

Вінницька обласна 

державна 

адміністрація  

Садиба № 12  квартал  

№ 14 

Вінницька обл., 

Немирівський р-н,              

с. Нові Обиходи,                        

вул. Мельника, 64 

Департамент будівництва 

Вінницької обласної 

державної адм іністрації,  

код за ЄДРПОУ 39578073 

Вінницька обласна 

державна 

адміністрація  

Лікеро-горілчаний завод 

Хмельницька обл.,  

м. Кам'янець-

Подільський, вул. 

Руслана Коношенка, 74 а  

ДП спиртової та лікеро- 

горілчаної промисловості 

«Укрспирт», код за 

ЄДРПОУ 37199618 

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства 

України  

Магазин та оздоровчий 

центр  

Хмельницька обл., 

Кам'янець-Подільський          

р-н, с. Довжок,                        

вул. Унявко, 1 

ДП спиртової та лікеро- 

горілчаної промисловості 

«Укрспирт», код за 

ЄДРПОУ  37199618 

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства 

України  

Солодове відділення  

Хмельницька обл., 

Кам'янець-Подільський            

р-н, с. Довжок,                 

вул. Унявко, 1 

ДП спиртової та лікеро- 

горілчаної промисловості 

«Укрспирт», код за 

ЄДРПОУ 37199618 

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства 

України  

Контора з гаражем і 

котельнею  

Хмельницька обл., 

Хмельницький р-н,             

с. Лісові Гринівці,                               

вул. Лісова, 46 

ДП «Хмельницьке 

лісомисливське 

господарство», код за 

ЄДРПОУ 33285303                                                             

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України  

 

2) виключити розділ «Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій 

області»; 

 

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

викласти у такій редакції: 
Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та 

Тернопільській областях  
Перепрофілювання 

лікувально-оздоровчого 

центру під 

ендокринологічний 

санаторій  

Івано-Франківська обл., 

Тлумацький р-н,  

с. Тарасівка,  

урочище «Кагава» 

Прикарпатський центр 

репродукції людини,  

код за ЄДРПОУ 19400512  

Міністерство охорони 

здоров’я України  

Лазня  

Чернівецька обл, 

Хотинський р-н,                                

с. Гордівці,                            

вул. Мічуріна, 14 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській  

областях 

Двоквартирний 

житловий будинок  

Чернівецька обл., 

Заставнівський р-н,                               

смт Кострижівка,                           

пров. Буковинський, 2 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській  

областях 

Школа  

Чернівецька обл., 

Новоселицький р-н,                         

с. Слобода,                             

вул. О. Кобилянської, 6  

 відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській  

областях 
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Дитяча установа  

Чернівецька обл.,                                    

Хотинський р-н,                       

с. Анадоли  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській  

областях 

Клуб 

Чернівецька обл.,                                              

Хотинський р-н,                       

с. Гордівці,                             

вул. Сагайдачного, 7 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській  

областях 

Молочно-тваринницька 

ферма на 200 голів 

великої рогатої худоби 

Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н,                                   

с. Новоолексіївка,                                        

вул. Б. Хмельницького,          

21-а  

відсутній  

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства 

України  

 

4) виключити розділи «Регіональне відділення Фонду по Тернопільській 

області» та «Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області». 

 

10. Внести до додатка 10 «Перелік об’єктів соціально-культурного 

призначення, приватизацію яких розпочато в 2018 році», затвердженого наказом 

Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 (із змінами), такі зміни: 
 

1) розділ «Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області» 

виключити; 

 

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

викласти у такій редакції: 

Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та 

Тернопільській областях 

База відпочинку 

загальною площею 237,6 

кв. м  

Івано-Франківська обл., 

м. Яремче, 

вул. Курортна, 1А  

Національний банк  

України, код за ЄДРПОУ 

00032106 

Національний банк 

України  

 

3) виключити розділ «Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій 

області». 
 

11. 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.  
 

12. 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. 
 

13. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
  
 

 
 

В. о.  Голови Фонду             Віталій ТРУБАРОВ  


