
 

 
 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

             25.06.2021  Київ                             №   1091 

 

 
Про внесення змін до наказу  

Фонду державного майна України 

від 06.01.2021  № 5 

«Про затвердження переліків об`єктів 

малої приватизації, що підлягають 

приватизації в 2021 році (із змінами)»   

  
 

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

приватизацію державного і комунального майна»   

 

 НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести до додатка 2 «Перелік єдиних майнових комплексів державних 

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

затвердженого наказом Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5             

(із змінами), такі зміни: 

1) позиції: 

05513715 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Івано-Франківський 

комбінат хлібопродуктів» 

Івано-

Франківська 

м. Івано-Франківськ,  

с. Микитинці,   

вул. Юності, 2В 

Апарат Фонду 

00957152 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Неполоковецький комбінат 

хлібопродуктів» 

Чернівецька 

Кіцманський р-н,   

смт Неполоківці,   

вул. Магістральна, 43 

Апарат Фонду 

00952634 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Ніжинський комбінат 
хлібопродуктів» 

Чернігівська 
м. Ніжин,  

пров. Урожайний, 16 
Апарат Фонду 

00952166 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Полтавський комбінат 

хлібопродуктів» 

Полтавська 

м. Полтава,   

 вул. Небесної Сотні, 

69 

Апарат Фонду 

викласти в новій редакції: 

05513715 

Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 

«Івано-Франківський 

комбінат хлібопродуктів» 

Івано-

Франківська 

м. Івано-Франківськ,  

с. Микитинці,   

вул. Юності, 2В 

Регіональне 

відділення Фонду по 
Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 

00957152 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Неполоковецький комбінат 

хлібопродуктів» 

Чернівецька 

Кіцманський р-н,   

смт Неполоківці,   

вул. Магістральна, 43 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 

00952634 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Ніжинський комбінат 

Чернігівська 
м. Ніжин, 

пров. Урожайний, 16 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 
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хлібопродуктів» та Чернігівській 

областях 

00952166 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Полтавський комбінат 

хлібопродуктів» 

Полтавська 

м. Полтава,   

 вул. Небесної Сотні, 

69 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

2) доповнити такими позиціями: 

00375065 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства  

«Зарубинський спиртовий 

завод» 

Тернопільська 
Збаразький р-н.,  

с. Зарубинці 
Апарат Фонду 

00371989 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Піщанський кар’єр» 

Вінницька 
Піщанський р-н,  

с. Студена 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

00703397 

Цілісний майновий комплекс 

державного підприємства 
Кременчуцька міжрайонна 

коконосушарка 

«Міжрайшовк»                   

Полтавська 
м. Кременчук,                    

вул. Київська, 71 

Регіональне 
відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

00451116 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Житомирська пересувна 

механізована колона» 

Житомирська 

м. Житомир,                    

вул. Тараса Бульби – 

Боровця, 29 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській та 

Житомирській 

областях 

34112754 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Бурштин України» 

Рівненська 
м. Рівне,  

вул. Київська, 94 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській та 

Житомирській 

областях 

 

2. Внести до додатка 3 «Перелік окремого майна», затвердженого наказом 

Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 (із змінами), такі зміни:  

             1) доповнити такими позиціями: 

Приміщення другого 

поверху 
адміністративно – 

побутового корпусу  

літ. «Б», № 13, 14, 18, 

загальною площею  

61,6 кв. м 

Вінницька 
м. Немирів,  

вул. Горького, 31 

Державне 

підприємство 

спиртової та 
лікеро - 

горілчаної 

промисловості 

«Укрспирт»  

(ДП «Укрспирт»), 

код за ЄДРПОУ 

37199618 

Регіональне 
відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Вуглекислотна ємність 

літ. «Щ», загальною 
площею 108,0 кв. м 

Вінницька 
м. Немирів,  

вул. Горького, 28 

Державне 

підприємство 

спиртової та 

лікеро - 

горілчаної 

промисловості 
«Укрспирт»  

(ДП «Укрспирт»), 

код за ЄДРПОУ 

37199618 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 
Хмельницькій 

областях 

Підпірна стіна № 6, 

площею 103,15 п. м. 
Вінницька 

м. Немирів,  

вул. Горького, 28 

Державне 

підприємство 

спиртової та 

лікеро - 

горілчаної 

промисловості 

«Укрспирт»  

(ДП «Укрспирт»), 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 
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код за ЄДРПОУ 

37199618 

Будинок побуту літ. А з 

підвалом літ. А1 

загальною площею 

947,5 кв. м, що не 

увійшов до статутного 

капіталу   

ВАТ «Деребчинський 
цукровий завод», 

 код за ЄДРПОУ 

00371630 

Вінницька 

Шаргородський р-н,              

с. Деребчин,        

вул. Заводська, 9 

Відсутній 

Регіональне відділення 

Фонду по Вінницькій 

та Хмельницькій 

областях 

Група інвентарних 

об’єктів:  

водовипускні споруди  

2 од. інв. № 141; 

водовипускні споруди  

8 од., інв. № 413; 

водовипускні ставки  

28 од., інв. № 415; 

головна насосна станція 

інв. № 403;  
контурна дамба №1,  

інв. № 407;  

контурна дамба № 2, 

інв. № 408;  

контурна дамба № 3, 

інв. № 409;  

напірний трубопровід 

інв. № 410;  

перепустки із ВП в ВП  

2 од., інв. № 416; 

причали на ВП 14 од., 
інв. № 412 

Дніпропетровська 

Царичанський р-н, 
с. Могилів,  

вул. Центральна, 

117 

Державне 
підприємство 

«Укрриба»,  

код за ЄДРПОУ 

25592421 

Регіональне відділення 

Фонду по 
Дніпропетровський, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Бокс для автокранів, 

площею 180 кв. м 
Кіровоградська 

м. Кропивницький, 

вул. Лінія 5,  26 

Казенне 

підприємство 

«Кіровгеологія», 

код за ЄДРПОУ 

14308279 

Регіональне відділення 

Фонду по 

Дніпропетровський, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Погріб, склад 2,  

склад 1, склад З 
Кіровоградська 

Олександрівський 

р-н,  

с. Бірки,                 

вул. Шевченка, 84 

Дочірнє 

підприємство  

ПрАТ «НАК  

«Надра України» 

«Центрукргеологія»,  

код за ЄДРПОУ 

01432478 
 

Регіональне 

відділення  

Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Група інвентарних 

об’єктів у складі: 

адміністративно-

виробничий корпус з 

складськими 

приміщеннями і 

підвалом, загальною 

площею 1133,1 кв. м,  

що складається з:  

цеху розливу площею 

98,7 кв. м.,  
сортувального відділення 

площею 11,1 кв. м.,  

напірно-фільтрувального 

відділення площею  

21,4 кв. м.,   

 

Тернопільська 

 

Тернопільський р-н., 

с. Чистилів, 

вул. Дружби, 10А 

 

 

ДП «Укрспирт», 

код за ЄДРПОУ 

37199618 

 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 
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котельні площею  

15,9 кв. м., 

водопідготовчого 

відділення площею  

37,3 кв. м.,  

будівлі купажного 

відділення площею  

65,4 кв. м., 
адміністративного 

приміщення  площею 

883,3 кв. м.; 

склад матеріалів 

площею 23,1 кв. м.; 

прохідна площею  

15,4 кв. м.; 

огорожа 280 пог. м.; 

(150004) 

спиртоприйомник; 

(150006) ворота 

металічні;  
(150072) пожежна 

сигналізація;  

(150069) місткість; 

(150068) місткість; 

(150417) збірник фільтр 

горілки № 2;  

(150416) збірник 

невиправного браку;  

(150420) місткість 

напірний чан; 

(150409) автокар;  
(150425) чан довідний 

№ 1; 

(150429) чан 

сортировочний;  

(150418) збірник фільтр 

горілки № 1;  

(150430) 

трансформаторна 

підстанція КТП-6; 

(150422) місткість 

напірний чан; 

(150424) пісочний 
фільтр; 

(150421) напівавтомат 

для закупорки;  

(150427) чан довідний 

№ 3; 

(150412) бак напірний; 

(150411) апарат для 

закупорки пляшок;  

(150410) автомат-

штамп; 

(150426) чан довідний 
№ 2;  

(150428) чан довідний 

№ 4; 

(150423) пристрій для 

розливу горілки;  

(150419) мірник спирту;  

(150413) вугільна 

колонка № 2 

Нежитлова будівля, 

загальною площею 

2655,1 кв. м 

Львівська 
м. Львів,  

вул. Дорошенка, 33 

Філія «Західна» 

Концерну 

«Військторгсервіс», 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській, 
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код за ЄДРПОУ 

38076799 

Закарпатській та 

Волинській областях 

Гідротехнічні споруди, а 

саме:  

водовипуск інвентарний 

№ 234, розділова дамба 

інвентарний № 253, 

розподільча дамба 

інвентарний № 240, 
розподільча дамба 

інвентарний № 244, 

контурна дамба 

інвентарний № 243, 

водонапуск інвентарний 

№ 246, контурна дамба 

інвентарний № 239, 

водонапуск інвентарний 

№ 251, контурна дамба 

інвентарний № 225, 

розподільча дамба 

інвентарний № 230, 
водовипуск інвентарний 

№ 232, контурна дамба 

інвентарний № 249, 

водонапуск інвентарний 

№ 226, контурна дамба 

інвентарний № 236, 

контурна дамба 

інвентарний № 233, 

водонапуск інвентарний 

№ 235, водовипуск 

інвентарний № 245, 
водовипуск інвентарний 

№ 241, водовипуск 

інвентарний № 228, 

водонапуск інвентарний 

№ 238, водовипуск 

інвентарний № 237, 

контурна дамба 

інвентарний № 247, 

водовипуск інвентарний 

№ 248, контурна дамба 

інвентарний №229, 

водонапуск інвентарний 
№231, водовипуск 

інвентарний № 250, 

водонапуск інвентарний 

№ 242, водоподаючий 

канал інвентарний  

№ 252 

 

Рівненська 

 

Рівненський р-н, 

Радухівська с/р 

 

Державне 

підприємство 

«Укррриба»  

(ДП «Укррриба), 

код за ЄДРПОУ 

25592421 

 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській та 

Житомирській 

областях 

Приміщення гаражів, 

загальною площею 

270,2 кв. м 

Житомирська 

м. Малин,  

вул. Винниченка, 

21б 

Коростенська 

районна державна 

адміністрація, 

код за ЄДРПОУ 

04053513 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській та 

Житомирській 

областях 

Частина нежитлових 

приміщень корпусу № 1, 
загальною площею 

350,8 кв. м 

Київська 
м. Київ,  

вул. Московська, 8 

Державне 

підприємство 
«Арсенал», 

код за ЄДРПОУ 

14310520 

Регіональне 
відділення Фонду по 

м. Києву 

Частина нежитлових 

приміщень корпусу  

№ 12, загальною 

площею 3599,5 кв. м 

Київська 
м. Київ, 

 вул. Московська, 8 

Державне 

підприємство 

«Арсенал», 

Код за ЄДРПОУ 

Регіональне 

відділення Фонду по 

м. Києву 
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14310520 

Частина нежитлових 

приміщень корпусу № 7, 

загальною площею 

150,0 кв. м 

Київська 
м. Київ,  

вул. Московська, 8 

Державне 

підприємство 

«Арсенал», 

код за ЄДРПОУ 

14310520 

Регіональне 

відділення Фонду по 

м. Києву 

Нежитлова будівля А-1,  

Диспетчерський пункт 

насосної станції 
загальною площею 

108,8 кв. м; гараж, Б-1, 

загальною площею  

34 кв. м 

Чернігівська 
с. Вознесенське,  

вул. Деснянська, 5 

Деснянське 

басейнове 

управління 
водних ресурсів,  

код ЄДРПОУ 

34654458 

Регіональне 

відділення Фонду по 
Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

Нежитлова будівля, 

насосна станція № 1 

загальною площею  

59,5 кв. м 

Чернігівська 
с. Вознесенське, 

вул. Деснянська, 11 

Деснянське 

басейнове 

управління 

водних ресурсів,  

код ЄДРПОУ 

34654458 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

 

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

законсервованих об’єктів», затвердженого наказом Фонду державного майна України 

від 06.01.2021 № 5 (із змінами), таку зміну:   

1) позицію: 

Незавершене 

будівництво - школа 
Київська 

Вишгородський р-н,  

с. Сухолуччя 

Департамент 

регіонального 

розвитку Київської 

обласної державної 

адміністрації,  

код за ЄДРПОУ 

21467647 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях 

викласти в новій редакції: 

школа Київська 

Вишгородський р-н,  

с. Сухолуччя,  

вул. Миру, 46 

Департамент 

регіонального 

розвитку Київської 

обласної державної 

адміністрації,  

код за ЄДРПОУ 

21467647 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях 

 

4. Департаменту приватизації забезпечити передачу відповідним структурним 

підрозділам Фонду державного майна України переліків об’єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2021 році, змінених цим наказом, для оприлюднення на 

офіційному вебсайті Фонду державного майна України та опублікування у виданні 

державного органу приватизації. 

 
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
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