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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

              23.09.2019                                           Київ      №       971                

 
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 05.08.2019 № 786 «Про реорганізацію регіональних 

відділень Фонду державного майна України», від 16.09.2019 № 935 «Про визначення 

дня початку роботи Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Київській, Черкаській та Чернігівській областях»,  
 

 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 (із змінами), такі зміни: 
 

1) розділ «Регіональне відділення Фонду по Київській області» викласти в 

такій редакції: 

Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях  

 
Єдиний майновий комплекс колишнього 

державного підприємства «Броварський 

оптовий ринок»  

Київська обл.,  

м. Бровари, вул. Сергія 

Москаленка, 26-А  

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства 

України  

00205104 Державне підприємство «Черкаський 

державний завод хімічних реактивів» 

м. Черкаси, 

 вул. Чигиринська, 21 

Апарат Фонду 

07978157 Єдиний майновий комплекс  державного 

підприємства «171 Чернігівський 

ремонтний завод»  

м. Чернігів,  

вул. Кошового, 1 

Державний концерн 

«Укроборонпром» 

08457704 Єдиний майновий комплекс  державного  

підприємства «Ніжинський ремонтний 

завод інженерного озброєння»  

Чернігівська обл.,  

м. Ніжин, 

вул. Прилуцька, 131 

Державний концерн 

«Укроборонпром» 

 

2) виключити розділи «Регіональне відділення Фонду по Черкаській 

області», «Регіональне відділення Фонду по Чернігівській 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 (із змінами), такі зміни:  
 

1) розділ «Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій 

областях» доповнити такими позиціями:  
Приміщення № 7-1  

площею 17,1 кв. м на 

м. Вінниця ,  

вул. 600-річчя, 25 

ТОВ «Вінницький оптико-

механічний завод», 

Регіональне 

відділення Фонду по 
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третьому поверсі 

виробничого корпусу 

літ. Т (В) 

код за ЄДРПОУ 23062707 Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Нежитлове вбудоване 

приміщення, гараж № 1, 

літ. А, загальною 

площею 41,8 кв. м  

з оглядовою ямою літ. а  

Вінницька обл., 

Барський р-н, м. Бар, 

вул. Героїв Майдану, 20, 

гараж № 1 

Управління державної 

казначейської служби 

України у Барському районі 

Вінницької області,  

код за ЄДРПОУ 38027888 

Державна 

казначейська служба 

України  

 

2) розділ «Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях» доповнити такою позицією: 
Окреме майно у складі: 

будівля ветеринарної лікарні 

(А) загальною площею  

81,5 кв. м; гараж (Б) 

загальною площею 33,8 кв. м  

Івано-Франківська обл., 

Галицький р-н,  

с. Маріямпіль,  

вул. Набережна, 49 

Галицька районна 

державна лікарня 

ветеринарної медицини, 

код за ЄДРПОУ 00699543 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів  

 

3) розділ «Регіональне відділення Фонду по Київській області» викласти в 

такій редакції: 
Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях  

Гідротехнічні споруди 

ставків у складі: ставка 

№ 2 (дамба довжиною 

220,8 м; гідроспоруда 

типу «Монах» з 

водовипуском довжиною 

7 м та водонапуском 

довжиною  

9 м); ставка № 3 (дамба 

довжиною 178 м; 

гідроспоруда типу 

«Монах» з водовипуском 

довжиною 7 м та 

водонапуском довжиною 

10 м); ставка 

«Нагульний» (дамба 

довжиною 222 м; дамба 

довжиною 3 250 м; 

гідроспоруда типу 

«Монах» з водовипуском 

довжиною  

18 м; гідроспоруда типу 

«Монах» з водовипуском 

довжиною 8 м); ставка  

№ 4 (дамба довжиною 

173 м; гідроспоруда типу 

«Монах» з водовипуском 

довжиною 7 м та 

водонапуском довжиною 

11 м); ставка № 5 (дамба 

довжиною 117 м; 

гідроспоруда типу 

«Монах» з водовипуском 

7 м та водонапуском 

довжиною  

9 м); ставка № 1 (дамба 

довжиною 138,3 м; 

гідроспоруда типу 

«Монах» з водовипуском 

довжиною 10 м та 

Київська обл., 

Сквирський район,              

с. Великополовецьке, 

вул. Садова, 174 

ТОВ «Сквираплемрибгосп», 

код за ЄДРПОУ 25295152 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 
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водонапуском довжиною 

11 м) 

Гідротехнічні споруди 

ставків у складі: ставка 

«Сільський» («Боговик») 

(гідроспоруда типу 

шлюз з водонапуском 

шириною 9,78 м); ставка 

«Верхній» (дамба 

довжиною 190 м; 

гідроспоруда типу шлюз 

з водонапуском 

шириною 2,2 м); ставка 

«Нагульний» Н-1 

(гідроспоруда типу 

«Монах» з водовиводом 

довжиною  

18 м; гідроспоруда типу 

шлюз з водонапуском 

шириною  

12 м); ставка 

«Зимувальний ЗС-2» 

(дамба довжиною  

318 м; гідроспоруда типу 

«Монах» з водовиводом 

довжиною 9 м); ставка 

«Зимувальний ЗС-1» 

(дамба довжиною 136 м; 

гідроспоруда типу 

«Монах» № 1а з 

водовипуском довжиною 

9 м; гідроспоруда типу 

«Монах» № 1б з 

водовиводом довжиною 

9 м); ставка «Боговик» 

(дамба довжиною 190 м; 

гідроспоруда типу 

«Монах» з водовиводом 

довжиною 15 м; 

гідроспоруда типу шлюз 

з водонапуском 

шириною 11,5 м); ставка 

«Нижній» (дамба 

довжиною 167 м; 

гідроспоруда типу 

«Монах» з водовиводом 

довжиною 18 м; 

гідроспоруда типу шлюз 

з водонапуском 

шириною 12 м) 

 

Київська обл., 

Сквирський район,  

с. Антонів,  

вул. Садова, 1 

 

ТОВ «Сквираплемрибгосп», 

код за ЄДРПОУ 25295152 

 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

Гідротехнічні споруди 

ставків у складі: ставка 

«Лебідь» (дамба 

довжиною 175 м; 

гідроспоруда типу 

«Монах» зі шлюзом 

шириною 1,20 м); ставка 

№ 3 «Монах» (дамба 

довжиною 73 м; 

гідроспоруда типу 

«Монах» з водовиводом 

довжиною 12 м); ставка 

№ 1 «Хіполя» (дамба 

 

Київська обл., 

Сквирський район,  

с. Рогізна,  

вул. Франка, 44 

 

ТОВ «Сквираплемрибгосп», 

код за ЄДРПОУ 25295152 

 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 
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довжиною 130 м; 

гідроспоруда типу 

«Монах» з водовиводом 

довжиною 18 м); ставка 

№ 6 «Середній» 

(гідроспоруда типу 

«Монах» зі шлюзом 

шириною 1,87 м); ставка 

№ 5 «Новий» (дамба 

довжиною 110 м; 

гідроспоруда типу 

«Монах» з водовиводом 

довжиною 6 м); ставка  

№ 4 «Берізка» (дамба 

довжиною 102 м; 

гідроспоруда типу 

«Монах» з водовиводом 

довжиною 14 м) 

Гідротехнічні споруди 

ставків у складі: ставка 

«Галецький» (дамба 

довжиною 75 м; 

гідроспоруда типу 

«Монах» з водовиводом 

довжиною 8 м); ставка 

«Коханський» (дамба 

довжиною 85 м; 

гідроспоруда типу 

«Монах» з водовиводом 

довжиною 18 м); ставка 

«Лазурівський» (дамба 

довжиною 80 м; 

гідроспоруда типу 

«Монах» з водовиводом 

довжиною 8 м); ставка 

«Панський» 

(гідроспоруда типу 

«Монах» з водовиводом 

довжиною 18 м); ставка 

«Мельниківський» 

(дамба довжиною 140 м; 

гідроспоруда типу 

«Монах» з водовиводом 

довжиною 18 м; 

гідроспоруда типу 

«Монах» з водовиводом  

Київська обл., 

Сквирський район,  

с. Красноліси,  

вул. Польова, 44 

ТОВ «Сквираплемрибгосп», 

код за ЄДРПОУ 25295152 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

Приміщення першого 

поверху будівлі (літ. А)  

№№ 115-117, №№ 119-121 

загальною площею 107,9 

кв. м  

Черкаська обл.,  

м. Умань,  

вул. Європейська, 65 

Управління Держпраці у 

Черкаській області, код за 

ЄДРПОУ 39881228 

Державна служба 

України з питань 

праці 

Нежитлове приміщення 

(вбудоване приміщення в 

багатоповерховий 

будинок (насіннєва 

інспекція) загальною 

площею 133,0 кв. м 

Черкаська обл..,  

м. Монастирище,  

вул. Суворова, 3 

ПАТ «Монастирищенський 

машинобудівний завод»,  

код за  ЄДРПОУ 00255289 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України  

Приміщення третього та 

четвертого поверхів 

адміністративної будівлі 

(корпус 44, літ. А-6) 

загальною площею  

1027,9 кв. м  

м. Черкаси,  

вул. Одеська, 8 

ДП «Конструкторське бюро 

«Інфорт», код за ЄДРПОУ 

31489877 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України  
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Будівля магазину  

(літ. А-1) загальною 

площею 191,1 кв. м  

Черкаська обл..,  

Шполянський р-н,  

с. Матусів,  

вул. Івана Богуна, 89 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

Напівпричіп МАЗ 93971, 

рік випуску 1984, колір 

синій, номер шасі 84314 

Черкаська обл., м. Сміла, 

вул. Промислова, 13 
ФО Плюта О.О. 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України  
Напівпричіп МАЗ 93802, 

рік випуску 1993, колір 

зелений,  номер шасі 

ХТМ93802N0000613 

Черкаська обл., м. Сміла, 

вул. Промислова, 13 
ФО Плюта О.О. 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України  
Атомобіль - тягач МАЗ 

54328 (V-14860), рік 

випуску 1992, колір 

білий,                        

номер шасі 

ХТМ543280N0000864 

Черкаська обл., м. Сміла, 

вул. Промислова, 13 
ФО Плюта О.О. 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України  

Автомобіль ГАЗ 33021-

212, рік випуску 2005, 

колір синій, номер 

кузова 33020050292178,  

номер шасі 

Х9633021052036970 

Черкаська обл., м. Сміла, 

вул. Промислова, 13 
ФО Плюта О.О. 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України  

Автомобіль ЗАЗ 110557, 

рік випуску 2006, колір 

білий, номер кузова 

Y6D11055760038668 

Черкаська обл., м. Сміла, 

вул. Промислова, 13 
ФО Плюта О.О. 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України  
Автомобіль ЗІЛ 431410 

(6000),                               

рік випуску 1992,  

колір синій,                          

номер шасі 3265378 

Черкаська обл., м. Сміла, 

вул. Промислова, 13 
ФО Плюта О.О. 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України  

Автомобіль - самоскид 

ЗІЛ-ММЗ 4505 (6000), 

рік випуску 1988, колір 

синій,  номер шасі 

2758578 

Черкаська обл., м. Сміла, 

вул. Промислова, 13 
ФО Плюта О.О. 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України  

Причіп-цистерна ГКБ-

817, рік випуску 1981, 

колір зелений, номер 

шасі 239776 

Черкаська обл., м. Сміла, 

вул. Промислова, 13 
ФО Плюта О.О. 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України  

Автомобіль ГАЗ 3307 

(автофургон «Кунг»   

ГАЗ 39011), рік випуску 

1991, колір сірий, номер 

шасі 

ХТН330700М1414474 

Черкаська обл., м. Сміла, 

вул. Промислова, 13 
ФО Плюта О.О. 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України  

Автобус КАВЗ 3271, рік 

випуску 1991, колір 

оранжевий, номер кузова 

М0023466, номер шасі 

1376219 

Черкаська обл., м. Сміла, 

вул. Промислова, 13 
ФО Плюта О.О. 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України  

Будівля їдальні  

(літ. А-1) загальною 

площею 243,8 кв. м  

Черкаська обл.,  

Шполянський р-н,  

с. Матусів,  

вул. Івана Богуна, 94а  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

Нежитлова будівля  

 

 

Чернігівська обл., 

Прилуцький р-н, 

с. Рудівка, вул. Олега 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 
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Кошового, 13-А  та Чернігівській 

областях 

Група нежитлових будівель 

та приналежного до них 

майна у складі: 

- гаражі з побутовою 

кімнатою (О-1) загальною 

площею 394,9 кв. м;  

- склад-гараж (Л-1) 

загальною площею  

475,6 кв. м;  

- склад з навісом (К-1) 

загальною площею  

70,7 кв. м;  

- розливна (З-1) загальною 

площею 55,9 кв. м; 

- склад бочкотари (М-1) 

загальною площею  

212,8 кв. м; 

- башта Рожновського; 

- дизельна (Г -1) 

загальною площею 35,9 

кв. м;  

-  трансформаторна 

підстанція (Д -1) 

загальною площею 30,4 

кв. м;  

- 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 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

 

4) виключити розділи «Регіональне відділення Фонду по Черкаській 

області», «Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області»; 
 

5) розділ «Регіональне відділення Фонду по м. Києву» доповнити такими 

позиціями:  

Нежитлове приміщення 

на третьому поверсі 

будівлі літера А  

м. Київ, вул. Верхня, 3-5 

Державне підприємство 

«Еко», код за ЄДРПОУ 

32309722 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України  

Вбудоване нежитлове 

приміщення 

громадського  

призначення  

м. Київ, вул. Лесі 

Українки, 10 

Державне підприємство 

«Еко», код за ЄДРПОУ 

32309722 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України  

 

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

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

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

 

1) розділ «Регіональне відділення Фонду по Київській області» викласти в 

такій редакції: 
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Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 

Незавершене 

будівництво школи  

Київська обл.,  

Вишгородський р-н,  

с. Любимівка  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

68-квартирний  житловий 

будинок 

Черкаська обл,  

 Золотоніський р -н, 

с. Піщане , вул. Шеремета 

Руслана, 100Г  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

Незавершене 

будівництво школи  

Чернігівська область,                           

Срібнянський р-н,  

с. Сокиринці,  

вул. Галаганівська, 55 

Управління капітального 

будівництва Чернігівської 

обласної державної 

адміністрації,  

код за ЄДРПОУ 04014246 

Чернігівська обласна 

державна 

адміністрація  

 

2) виключити розділи «Регіональне відділення Фонду по Черкаській 

області», «Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області». 

 

4. 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 Київській області» викласти в 

такій редакції: 
Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях  

04685271 

ПрАТ 

«Бориспільське  

підприємство 

«Сортнасіннєовоч»  

Киівська обл.,   

м. Бориспіль,  

вул. Завокзальна, 5 

4 064 151,00 25,0000 

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

 

2) виключити розділ «Регіональне відділення Фонду по Черкаській 

області». 

 

5. 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) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та 

Хмельницькій областях» позицію:  
00692239 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Тульчинське виробниче 

підприємство по племінній справі в 

тваринництві»  

Вінницька обл., 

Тульчинський р-н, 

с. Нестерварка, 

вул. Леонтовича, 62 

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства 

України  

викласти у такій редакції: 
00692239 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Тульчинське виробниче 

підприємство по племінній справі в 

тваринництві»  

Вінницька обл., 

Тульчинський р-н, 

с. Нестерварка, 

вул. Леонтовича, 81 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 
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2) розділ «Регіональне відділення Фонду по Київській області» викласти в 

такій редакції: 
Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях  

31782788 Єдиний майновий комплекс Черкаського 

державного комерційного житлово-

побутового підприємства «Житлосервіс» 

м. Черкаси, 

вул. В'ячеслава 

Чорновола, 261/1 

Українська державна 

будівельна корпорація 

«Укрбуд» 

 

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

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

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 Київській області» викласти у 

такій редакції: 

Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 

Будівля їдальні літ. «П» 

площею 1299,2 кв. м  

Київська обл., 

 м. Ірпінь,  

вул. Садова, 94 

 

ВАТ «Ірпіньмаш»,  

код за ЄДРПОУ 00240135 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

Будівля недіючої лазні 

площею 98,5 кв. м  

Київська обл., 

Броварський р-н, 

 с. Зазим’є, вул. Широка 

(Пролетарська), 17 

 

СТОВ «Нова Україна»,  

код за ЄДРПОУ 00448737 

(припинено) 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

Частина нежитлової 

будівлі літ. А – група 

приміщень № 15, № 16 

загальною площею  

142,0 кв. м, ґанок, ґанок 

(сауна) 

Київська обл., 

 м. Бориспіль,  

вул. Київський шлях, 10 

ВАТ «Бориспільське  

АТП 13264», 

 код за ЄДРПОУ 02140745 

(припинено) 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

Нежитлова будівля – 

столова (літ. 1А) 

загальною площею  

220,7 кв. м зі спорудами 

(огорожа № 1-2) 

Київська обл., 

Баришівський р-н, 

 с. Бзів, вул. Свято-

Миколаївська, 22 

СТОВ ім. Леся Сердюка, 

код за ЄДРПОУ 00857479 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

Нежитлова будівля 

(столова) загальною 

площею 749,5 кв. м  

Київська обл., 

Васильківський р-н, 

с. Крушинка,  

вул. Колгоспна, 11 

 

ПАТ «Птахофабрика 

«Україна», 

код за ЄДРПОУ 05477066 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

Будівля магазину 

загальною площею  

611,3 кв. м 

Київська обл., 

Баришівський р-н,  

с. Гостролуччя, 

 вул. Ценральна 

(колишня Леніна), 69 

 

СТОВ «Гостролуччя»,  

код за ЄДРПОУ 00850039 

(припинено) 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

Частина будівлі 

автотракторних класів 

загальною площею  

378,7 кв. м 

Київська обл., 

м. Фастів,  

вул. Гусєва, 27 

ВАТ «Сільгосптехніка»,  

код за ЄДРПОУ 03744994 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

Нежитлове приміщення 

їдальні загальною площею 

318,1 кв. м 

Київська обл., 

 м. Васильків, 

вул. Володимирська, 22 

ПАТ 

«Васильківхлібопродукт», 

код за ЄДРПОУ 00951741 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 
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Нежитлове приміщення 

медпрофілакторію 

загальною площею  

177,7 кв. м 

Київська обл., 

м. Васильків, 

вул. Володимирська, 22 

ПАТ 

«Васильківхлібопродукт», 

код за ЄДРПОУ 00951741 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

Будівля магазину площею 

186,8 кв. м 

Київська обл., 

Баришівський р-н, 

с. Григорівка,  

вул. Леніна, 16/1 

КСП «Хмельовик»,  

код за ЄДРПОУ 00849942 

(в стані припинення)  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

Павільйон «Кострома» 

(літ. Б) загальною площею 

111,3 кв. м 

Київська обл.,  

м. Обухів,  

вул. Каштанова, 68 

Обухівське міжрайонне 

управління водного 

господарства,  

код за ЄДРПОУ 05430774 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

Ремонтна майстерня  

(літ. Д) загальною 

площею 766,3 кв. м  

Київська обл.,  

м. Обухів,  

вул. Каштанова, 68 

Обухівське міжрайонне 

управління водного 

господарства,  

код за ЄДРПОУ 05430774 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

Гаражі (літ. Д) загальною 

площею 251,5 кв. м  

Київська обл.,  

м. Кагарлик,  

вул. Фрунзе, 103 

Обухівське міжрайонне 

управління водного 

господарства,  

код за ЄДРПОУ 05430774 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

Будівля бару (літ. ж' - 1) 

загальною площею  

181,8 кв. м 

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

с. Мошни,  

вул. Лісна, 6 

ПрАТ «Дитячий оздоровчо-

санаторний комплекс 

«НИВА», 

код за ЄДРПОУ 21355747 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

Овочесховище (підвальне 

приміщення) (літ. В' - 1) 

загальною площею  

100,4 кв. м 

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

с. Мошни,  

вул. Лісна, 6 

ПрАТ «Дитячий оздоровчо-

санаторний комплекс 

«НИВА», 

код за ЄДРПОУ 21355747 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

Нежитлова будівля 

(колишній дитячий садок) 

загальної площею  

236,6 кв. м з 

водопроводом  

Чернігівська обл., 

Прилуцький р-н,  

смт Линовиця,  

вул. І. Франка, 23-а 

СТОВ «Линовицьке»,  

код за ЄДРПОУ 00386152 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

Гараж загальною площею 

22,1 кв. м  

Чернігівська обл.,  

м. Семенівка,  

вул. Червона площа, 94-а  

Північний офіс 

Держаудитслужби,  

код заЄДРПОУ 40479560 

Державна 

аудиторська служба  

 

2) виключити розділи «Регіональне відділення Фонду по Черкаській 

області», «Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області». 
 

7. 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), такі 

зміни:  
 

1) розділ «Регіональне відділення Фонду по Київській області» викласти у 

такій редакції: 

Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 

Будинок культури  

(літ. «А») 

Київська обл., 

Макарівський р-н,                     

смт Кодра,                               

вул. Шевченка, 4Д  

ВАТ «Кодрянський 

склозавод», код за 

ЄДРПОУ 00480879 

(припинено) 

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

Дослідний завод Інституту 

проблем матеріалознавства 

ім. І. М. Францевича  

Національної академії наук 

Київська обл.,  

м. Бровари, бульвар 

Незалежності, 34-а  

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 
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України  

18-квартирний житловий 

будинок з прибудованим 

магазином «Кулінар ія»  

Київська обл.,                                         

Фастівський р-н,                                

смт Кожанка,                        

вул. Дружби, 3 

ВАТ «Кожанський 

цукровий завод»,  

код за ЄДРПОУ 00372471 

(припинено) 

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

Одноквартирний 

житловий будинок  

Київська обл.,                                          

Сквирський р-н, 

с.Тхорівка, вул. 8-го 

Березня, 36  

ТДВ «Тхорівський», код 

за ЄДРПОУ 3376929 

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

Котельня  

Київська обл., м. Сквира, 

вул. Незалежності,  

228-Д  

ПП «Агро-Олімп 2006»,  

код за ЄДРПОУ 34398002 

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

Будинок в саду  

Київська обл.,                                            

Іванківський р-н,  

с. Оране,  

вул. Садова, 3-а 

ТДВ «Оранський 

крохмальний завод»,  

код за ЄДРПОУ 00383414 

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

48-квартирний житловий 

будинок 

Київська обл., 

Бориспільський р-н,  

с.Гора, на розі вулиць 

Пушкіна і Устинова, б/н  

ПАТ «Племінний завод 

«Бортничі», код за 

ЄДРПОУ 00849634 

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

108-квартирний житловий 

будинок (літ. «А»)  

Київська обл., м. Буча,                             

вул. Яблунська (Кірова), 

б/н  

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

Станція підготовки води  
Київська обл., м. Обухів 

вул. Київська, 127 
відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

24-квартирний житловий 

будинок 

Київська обл.,                      

смт Згурівка,                         

вул. Українська, 7 

Київська міська філія              

ПАТ «Укртелеком»,  

код за ЄДРПОУ 01189910 

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

1/2 котеджу Травневого 

відділку  

Київська обл.,                          

Згурівський р-н,                             

с. Майське,                                             

вул. П'ятихатська, 38 

ВАТ «Згурівський 

бурякорадгосп»,                             

код за ЄДРПОУ 00385833 

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

Житловий будинок № 6 

Київська обл.,                                                    

Баришівський р-н,                                

с. Гостролуччя,                                

вул. Молодіжна  

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

Житловий будинок № 7 

Київська обл.,                                                    

Баришівський р-н,                                

с. Гостролуччя,                                

вул. Молодіжна  

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

Житловий будинок № 8 

Київська обл.,                                                    

Баришівський р-н,                                

с. Гостролуччя,                                

вул. Молодіжна  

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

4-квартирний житловий 

будинок (поз. 4)  

Київська обл.,                               

Баришівський р-н,                

с. Недра,  

вул. Березанська, 3г 

СВК «Полісся»,  

код за ЄДРПОУ 00846381 

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

4-квартирний житловий 

будинок (поз. 5)  

Київська обл.,                               

Баришівський р-н,               

с. Недра,  

вул. Березанська, 3д 

СВК «Полісся»,  

код за ЄДРПОУ 00846381 

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 
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4-квартирний житловий 

будинок (поз. 6)  

Київська обл.,                               

Баришівський р-н,                 

с. Недра,  

вул. Березанська, 3е 

СВК «Полісся»,  

код за ЄДРПОУ 00846381 

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

Школа  

Київська обл.,                                          

смт Володарка вул. 

Героїв Чорнобиля, 109 

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

60 - квартирний житловий 

будинок 

Київська обл.,                                                    

Фастівський р-н,                

с. Борова, вул. Миру  

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

Середня школа  

Київська обл.,  

смт Ставище,  

вул. Цимбала Сергія 

(Радянська), 103 

Департамент регіонального 

розвитку та житлово-

комунального господарства 

Київської обласної 

державної адм іністрації,  

код за ЄДРПОУ 21467647  

Київська обласна 

державна адміністрація  

Реконструкція бази ЧАЕС 

«Комплект» 

Київська обл.,                         

м. Славутич, будбаза  

Державне спеціалізоване 

підприємство 

«Чорнобильська АЕС»,                                   

код за ЄДРПОУ 14310862  

Державне агентство з 

управління зоною 

відчуження  

Лазня-пральня (на 20 

місць) 

Чернігівська обл., 

Ічнянський р-н,                          

смт Парафіївка,                              

вул. Новозаводська, 10 

ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ», 

код за ЄДРПОУ 00372612                                                             

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

12-квартирний житловий 

будинок 

Чернігівська обл.,                       

м. Новгород-Сіверський, 

вул. Залінійна, 21-а  

ДП «Новгород-Сіверське 

ПМК-212»  

ВАТ «Чернігівводбуд»,  

код за ЄДРПОУ 01037703 

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 
Прибудова до  

108-квартирного 

житлового будинку для 

роботи з дітьми  

Чернігівська обл., 

Прилуцький р-н,                              

смт Ладан,                                         

вул. Заводська, 30 

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

Цегельний завод 

Чернігівська обл.,                        

смт Варва,  

вул. Зарічна, 80 

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

Житловий будинок  

Чернігівська обл., 

Городнянський р-н,                          

с. Тупичів,  

вул. Зелена, 6-а  

ДП «Укрспирт»,  

код за ЄДРПОУ 

0037199618                                                             

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства України  

Житловий будинок  

Чернігівська обл., 

Городнянський р-н,                

с. Тупичів,  

вул. Зелена, 9-а  

ДП «Укрспирт»,  

код за ЄДРПОУ 

0037199618                                                             

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства України  

Клуб  

Чернігівська обл., 

Талалаївський р-н,                             

с. Слобідка,                              

вул. Перемоги, 16 

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

2-а черга теплиці 

Чернігівська обл.,                        

м. Ніжин,  

вул. Носівський шлях, 25 

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

Одноквартирний 

житловий будинок з 

господарським блоком 

Чернігівська обл., 

Ріпкинський  р -н,                      

с. Вербичі,  

вул. Садова,  8 

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

Одноквартирний 

житловий будинок з 

господарським блоком  

Чернігівська обл., 

Ріпкинський  р -н,                     

с. Вербичі,  

вул. Садова,  9 

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 
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Одноквартирний 

житловий будинок з 

господарським блоком  

Чернігівська обл., 

Ріпкинський  р -н,                      

с. Вербичі,                                       

вул. Перемоги, 2 

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

Одноквартирний 

житловий будинок з 

господарським блоком  

Чернігівська обл., 

Ріпкинський  р -н,                                     

с. Вербичі,                                   

вул. Перемоги, 4-а  

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

Одноквартирний 

житловий будинок з 

господарським блоком 

Чернігівська обл., 

Ріпкинський  р -н,                                 

с. Павлівка,  

вул. Нова, 20 

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

Школа  

Чернігівська область,                           

смт Козелець,  

вул. Соборності, 70-А 

Управління капітального 

будівництва Чернігівської 

обласної державної 

адміністрації, код за 

ЄДРПОУ 04014246  

Чернігівська обласна 

державна адміністрація  

 

2) виключити розділи «Регіональне відділення Фонду по Черкаській 
області», «Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області».  

 
8. 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 Київській області» викласти у 

такій редакції: 

Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 

Клуб з обладнанням  

Черкаська обл.,  

м. Тальне,                         

вул. Кар’єрна 1-а  

ЗАТ «Тальнівський  

щебзавод», код за 

ЄДРПОУ 01375038 

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

 

2) виключити розділ «Регіональне відділення Фонду по Черкаській 

області». 
 

9. У додатках 2-10 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) » у графі «Орган управління» слова 

«Міністерство економічного розвитку і торгівлі Украї ни» замінити словами 

«Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України».  
   

10. Департаменту приватизації та розпорядження державним майном 

забезпечити передачу відповідним структурним підрозділам Фонду державного 

майна України переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році, змінених цим наказом, для оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду 

державного майна України та опублікування у виданні державного органу 

приватизації.  
 

11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
 

В. о. Голови Фонду             Віталій ТРУБАРОВ  


