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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

               11.11.2019                                         Київ      №          1099              

 
Про внесення змін до наказу  

Фонду державного майна України  

від 27.12.2018  № 1637 

«Про затвердження переліків об`єктів 

малої приватизації, що підлягають 

приватизації в 2019 році» (із змінами) 
 

  

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

приватизацію державного і комунального майна»   

 

 НАКАЗУЮ: 

 

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

2019 році», затвердженого наказом Фонду державного майна України від   

27.12.2018 № 1637 (із змінами), такі зміни:  
 

1) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та 

Хмельницькій областях»: 

позицію:  

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 

викласти у такій редакції: 

Одноповерхова 

адміністративна будівля 

АТЦ площею 45,7 кв. м  

Вінницька обл.,  

Козятинський р-н,  

с. Широка Гребля,  

вул. Заводська, 4в  

ТзОВ «Юзефо-Миколаївська 

АПК»,  

код за ЄДРПОУ 31187853 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

 доповнити такими позиціями:  
Будівля лазні літ. «А», 

тамбур літ. «а», 

загальною площею  

178,3 кв. м з ґанком  

літ. «а1»  

Вінницька обл., 

Мурованокуриловецький 

р-н, с. Дерешова,  

вул. Березова, 8 

Дерешівська сільська рада 

Мурованокуриловецького 

району Вінницької області, 

код за ЄДРПОУ 20092228 

(зберігач) 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

Будівля виробничих 

приміщень літ. «Б» 

площею 33,9 кв. м, 

пожежний резервуар, 

зливна каналізація  

м. Хмельницький, 

вул. Ярослава Мудрого, 

11 

Регіональний офіс водних 

ресурсів у Хмельницькій 

області, 

код за ЄДРПОУ 05446893 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

Гараж загальною 

площею 18,0 кв. м  

м. Хмельницький,  

вул. Ярослава Мудрого, 

11 

Регіональний офіс водних 

ресурсів у Хмельницькій 

області, 

код за ЄДРПОУ 05446893 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

Гараж загальною 

площею 32,0 кв. м  

м. Хмельницький,  

вул. Ярослава Мудрого, 

11 

Регіональний офіс водних 

ресурсів у Хмельницькій 

області, 

код за ЄДРПОУ 05446893 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  
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Будівля виробничих 

приміщень літ. «З-1» 

загальною площею  

416,2 кв. м 

м. Хмельницький,  

вул. Юхима Сіцінського, 

49 

Регіональний офіс водних 

ресурсів у Хмельницькій 

області, 

код за ЄДРПОУ 05446893 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

Будівлі виробничих 

приміщень літ. «Г-1», 

«Д-2», «Е-1» загальною 

площею 718,7 кв. м  

м. Хмельницький,  

вул. Юхима Сіцінського, 

49 

Регіональний офіс водних 

ресурсів у Хмельницькій 

області, 

код за ЄДРПОУ 05446893 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

Будівля складу для 

матеріалів літ. «В-1» 

загальною площею  

15,0 кв. м  

Хмельницька обл.,  

м. Старокостянтинів, 

вул. Івана Франка, 53 

Регіональний офіс водних 

ресурсів у Хмельницькій 

області, 

код за ЄДРПОУ 05446893 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

Будівля ремонтної 

майстерні літ. «Г-1» 

загальною площею  

751,2 кв. м 

Хмельницька обл.,  

м. Старокостянтинів, 

вул. Івана Франка, 53 

Регіональний офіс водних 

ресурсів у Хмельницькій 

області, 

код за ЄДРПОУ 05446893 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

Будівля складу для 

матеріалів літ. «Д-1» 

загальною площею  

40,9 кв. м  

Хмельницька обл.,  

м. Старокостянтинів, 

вул. Івана Франка, 53 

Регіональний офіс водних 

ресурсів у Хмельницькій 

області, 

код за ЄДРПОУ 05446893 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

 

2) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях»: 

позиції:  
Комплекс нежитлових 

будівель у складі: 

нежитлова будівля літ. А 

загальною площею 

4088,3 кв. м; тамбур  

літ. а загальною площею  

19,0 кв. м; ганок літ. а1; 

навіс літ. а2; 

трансформатор літ. В; 

огорожа № 1; огорожа  

№ 2; хвіртка № 3; ворота  

№  4; вимощення І     

 

Дніпропетровська обл.,  

м. Жовті Води,  

вул. Гагар іна, 2  

 

ДП «Східний гірничо-

збагачувальний комбінат»,  

код за ЄДРПОУ 14309787 

 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Об’єкти нерухомого 

майна в нежитловій 

будівлі літ. Г-2, а саме: 

вбудоване приміщення 

гаража № 3 площею  

39,0 кв. м; вбудоване 

приміщення гаража № 5 

площею 40, 8 кв. м; 

нежитлові приміщення 

(2 поверх) загальною 

площею 208, кв. м; 

огорожа 

м. Дніпро,  

вул. Воскресенська, 15 А 

ДП «Укркольорпром»,  

код за ЄДРПОУ 20242691 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України  

викласти у такій редакції: 
Комплекс нежитлових 

будівель у складі: 

нежитлова будівля літ. А 

з тамбуром літ. а; ґанком 

літ. а1; навісом  

літ. а2 загальною 

площею 4107,3 кв. м; 

будівля трансформатора 

літ. В; огорожа № 1; 

огорожа № 2; хвіртка  

№ 3; ворота №  4; 

вимощення літ. І     

 

Дніпропетровська обл.,  

м. Жовті Води,  

вул. Гагар іна, 2  

 

ДП «Східний гірничо-

збагачувальний комбінат»,  

код за ЄДРПОУ 14309787 

 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  
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Об’єкти нерухомого 

майна в нежитловій 

будівлі літ. Г-2, а саме: 

вбудоване приміщення 

гаража № 3 площею  

39,0 кв. м; вбудоване 

приміщення гаража № 5 

площею 40, 8 кв. м; 

нежитлові приміщення 

(2 поверх) загальною 

площею 208,5 кв. м; 

огорожа 

м. Дніпро,  

вул. Воскресенська, 15 А 

ДП «Укркольорпром»,  

код за ЄДРПОУ 20242691 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України  

доповнити такими позиціями: 

Будівля контрольно-

пропускного пункту  

літ. А-1 загальною 

площею 32,1 кв. м та 

навіс літ. А¹  

Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг,  

вул. Черкасова, 85 Ж  

ПрАТ «Північний ГЗК», код 

за ЄДРПОУ 00191023 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Нежитлова будівля 

(будівля АБК асфальтного 

заводу) літ. А-3 загальною 

площею 725,2 кв. м (разом 

з підвалом літ. під А-3, 

надбудовою літ. над А-3, 

сходами літ. а, а1, 

балконом літ. а2) 

Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг,  

вул. Черкасова, 84 Г  

ПрАТ «Північний ГЗК», код 

за ЄДРПОУ 00191023 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Нежитлова будівля 

(будівля заправного 

пункту) літ. А-1 

загальною площею  

31,6 кв. м  

Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг,  

вул. Черкасова, 85 Г  

ПрАТ «Північний ГЗК», код 

за ЄДРПОУ 00191023 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Нежитлова будівля 

(склад) літ. А-1 

загальною площею  

131,5 кв. м 

Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг,  

вул. Черкасова, 85 З  

ПрАТ «Північний ГЗК», код 

за ЄДРПОУ 00191023 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Будівля гаражів літ. А-1 

загальною площею  

52,4 кв. м  

Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг,  

вул. Черкасова, 106 Г 

ПрАТ «Північний ГЗК», код 

за ЄДРПОУ 00191023 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Нежитлова будівля 

(будівля майстерень 

енергослужби) літ. А-1 

загальною площею  

181,7 кв. м 

Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг,  

вул. Черкасова, 106 Д 

ПрАТ «Північний ГЗК», код 

за ЄДРПОУ 00191023 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Будівля боксів гаражів 

літ. А-1 загальною 

площею 101,8 кв. м  

Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг,  

вул. Черкасова, 107 Г 

ПрАТ «Північний ГЗК», код 

за ЄДРПОУ 00191023 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 
Нежитлова будівля 

(будівля побутових 

приміщень вантажників) 

літ. А-1 загальною 

площею 121,8 кв. м  

Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг,  

вул. Черкасова, 107 Ж  

ПрАТ «Північний ГЗК», ко д 

за ЄДРПОУ 00191023 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 
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та ґанок літ. а  областях 

Нежитлова будівля 

(комора ГСМ) літ. А-1 

загальною площею  

12 кв. м  

Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг,  

вул. Черкасова, 107 І 

ПрАТ «Північний ГЗК», код 

за ЄДРПОУ 00191023 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Нежитлова будівля 

(будівля вартового 

поста) літ. А-1 

загальною площею  

96,3 кв. м  

Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг,  

вул. Черкасова, 107 К 

ПрАТ «Північний ГЗК», код 

за ЄДРПОУ 00191023 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Нежитлова будівля 

(гараж) літ. А-1 

загальною площею  

658,5 кв. м 

Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг,  

вул. Черкасова, 107 М  

ПрАТ «Північний ГЗК», код 

за ЄДРПОУ 00191023 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

 

3) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській 

та Волинській областях»: 

позиції:  
Група інвентарних об’єктів 

у складі: приміщення 

ветлабораторії з вигрібною 

ямою «А-1» загальною 

площею 170,2 кв. м; гараж 

на два автомобілі «Е-1» 

загальною площею  

94,5 кв. м; сарай «В-1» 

загальною площею 59,5 кв. 

м; туалет «Є-1» загальною 

площею 2,7 кв. м; склад 

пального «Г-1» загальною 

площею 17,3 кв. м; будівля 

шахтного колодязя із 

пожежною водоймою  

«Д-1» загальною площею 

2,6 кв. м; склад дезрозчинів 

«Ж-1» загальною площею 

24,7 кв. м; віварій «Б-1» 

загальною площею  

84,0 кв. м  

Волинська обл., 

Рожищенський р-н,  

м. Рожище, 

 вул. Гагаріна, 50 

Рожищенська районна 

державна лікарня 

ветеринарної медицини,  

код за ЄДРПОУ 00692564 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів  

Група інвентарних об’єктів 

у складі: асфальтні 

площадки (інв. № 102,114), 

вага автомобільна (інв.  

№ 604), заглублений склад 

(інв. № 015), контора-

лабораторія (інв. № 013), 

мехмайстерня  

(інв. № 009), огорожа  

(інв. № 112), повітряна 

електросилова лінія  

(інв. № 200), пож. депо і 

баня (інв. № 010), пождепо  

(інв. № 014), прохідна  

(інв. № 012), робоча башня 

(інв. № 011), склад № 1  

(інв. № 001), склад № 2  

 

Львівська обл.,   

м. Дрогобич,  

вул. Стрийська, 258 

 

Державне підприємство 

«Стрийський комбінат 

хлібопродуктів № 1»,  

код за ЄДРПОУ 14293158 

 

Державне агентство 

резерву України  
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(інв. № 002), склад № 3  

(інв. № 003), склад № 4  

(інв. № 004), склад № 5  

(інв. № 005), склад № 6  

(інв. № 006), склад № 8  

(інв. № 007) 

викласти у такій редакції: 
Група інвентарних об’єктів 

у складі: приміщення 

ветлабораторії з вигрібною 

ямою «А-1» загальною 

площею 170,2 кв. м; гараж 

на два автомобілі «Е-1» 

загальною площею  

94,5 кв. м; сарай «В-1» 

загальною площею  

59,5 кв. м; туалет «Є-1» 

загальною площею  

2,7 кв. м; склад пального  

«Г-1» загальною площею  

17,3 кв. м; будівля 

шахтного колодязя із 

пожежною водоймою  

«Д-1» загальною площею 

2,6 кв. м; склад дезрозчинів 

«Ж-1» загальною площею 

24,7 кв. м; віварій «Б-1» 

загальною площею  

84,0 кв. м; наружний 

водопровід, наружна 

каналізація, колонка для 

накачування води  

Волинська обл., 

Рожищенський р-н,  

м. Рожище, 

 вул. Гагаріна, 50 

Рожищенська районна 

державна лікарня 

ветеринарної медицини,  

код за ЄДРПОУ 00692564 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів  

Група інвентарних об’єктів 

у складі: асфальтні 

площадки (інв. № 102,114), 

вага автомобільна (інв.  

№ 604), заглублений склад 

(інв. № 015), контора-

лабораторія (інв. № 013), 

мехмайстерня (інв. № 009), 

огорожа (інв. № 112), 

повітряна електросилова 

лінія (інв. № 200), пож. 

депо і баня (інв. № 010), 

пождепо (інв. № 014), 

прохідна (інв. № 012), 

робоча башня (інв.  № 011), 

склад № 1 (інв. № 001), 

склад № 2 (інв. № 002), 

склад № 3 (інв. № 003), 

склад № 4 (інв. № 004), 

склад № 5 (інв. № 005), 

склад № 6 (інв. № 006), 

склад № 8 (інв. № 007) 

 

Львівська обл.,   

м. Дрогобич,  

вул. Стрийська, 258-Б 

 

Державне підприємство 

«Стрийський комбінат 

хлібопродуктів № 1»,  

код за ЄДРПОУ 14293158 

 

Державне агентство 

резерву України  

доповнити такими позиціями:   

Група інвентарних об’єктів 

у складі: будівля 

артезіанської свердловини  

площею 11,1 кв. м, будівля 

насосної станції площею 

4,8 кв. м  

 

Львівська обл.,  

м. Золочів, 

вул. Бродівська, 19 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській, 

Закарпатській та 

Волинській областях 
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Група інвентарних об’єктів 

у складі: будівля 

диспетчерської літ. «І» 

площею 20,8 кв. м, будівля 

закритої трансформаторної 

підстанції № 372  площею 

40,6 кв. м, прожекторна 

вишка (2 шт.), лінія 

електромереж, внутрішні 

дороги та площадки, 

металева огорожа, цистерна  

Львівська обл.,  

м. Самбір, 

вул. Промислова, 56 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській, 

Закарпатській та 

Волинській областях 

Група інвентарних об’єктів 

у складі: носилки (5 шт.), 

протигази (8 шт.), сумка 

санітарна (21 шт.),  

каска (25 шт.) 

Львівська обл., 

м. Червоноград, 

вул. Промислова, 4 

ПАТ «Зміна», код за 

ЄДРПОУ 13810321 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській, 

Закарпатській та 

Волинській областях 

Артсвердловина  

Волинська обл.,  

м. Володимир-Волинський, 

вул. Драгоманова, 38 

ПрАТ «Луга», код за 

ЄДРПОУ 05468096 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства  

 

4) розділ «Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській 

областях» доповнити такою позицією: 

 Нежитлова будівля  

 

Житомирська обл., 

Ємільчинський р-н,  

с. Бараші,  

вул. Василя Шевчука, 4 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Житомирській області, код за 

ЄДРПОУ 34900660 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській та 

Житомирській 

областях 

 

5) розділ «Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та 

Луганській областях» доповнити такими позиціями: 

Нежитлова будівля  

літ. А-1 (водонапірна 

башта) загальною 

площею 9,6 кв. м  

Харківська обл., 

Дергачівський р-н,  

с. Подвірки,  

вул. Набережна, 15 

ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5», 

код за ЄДРПОУ 05471230 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Магазин загальною 

площею 540,2 кв. м  

Харківська обл., 

Дергачівський р-н,  

смт. Солоницівка,  

вул. Заводська, 1 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій та 

Луганській областях 

Ліфт 

Харківська обл., 

Дергачівський р-н,  

смт. Солоницівка,  

вул. Заводська, 1 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій та 

Луганській областях 

Нежитлова будівля 

магазину літ. «А» 

загальною площею  

159,8 кв. м 

Харківська обл., 

Куп’янський р-н,  

с. Вишнівка,  

вул. Центральна, 103 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій та 

Луганській областях 

Магазин літ. «А-1» з 

прибудовою літ. «А1-1» 

загальною площею  

115,1 кв. м 

Харківська обл., 

Золочівський р -н,  

селище Калинове 

(Жовтневе),  

майдан Конституції  

(площа Жовтнева), 3 

ПАТ «Жовтневе», код за 

ЄДРПОУ 00488912 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій та 

Луганській областях 

Нежитлова будівля 

(кооперативна лавка) 

загальною площею  

48.3 кв. м  

Харківська обл., 

Богодухівський р-н,  

с. Іванівка,  

вул. Приїзжа, 6 

ПрАТ «Ульяновське», код за 

ЄДРПОУ 00387097 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій та 
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Луганській областях 

Нежитлові приміщення  

загальною площею  

319,0 кв. м (1 поверху 

№№ 2-1÷2-9 площею 

109,4 кв. м, 2 поверху 

№№ 2-10÷2-29 площею 

209,6 кв. м) та ґанок а1 в 

нежитловій будівлі  

літ. А-2 

Харківська обл.,  

Зміївський р-н,  

с. Першотравневе,  

площа Центральна, 3-а  

ПрАТ «Племінний завод 

«Червоний велетень», код за 

ЄДРПОУ 00486770 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій та 

Луганській областях 

Нежитлові будівлі у 

складі: гараж В, 

загальною площею – 

33,9 кв. м; гараж Б, 

загальною площею – 

62,7 кв. м  

Луганська обл.,  

м. Кремінна,  

вул. Банкова, 3 

Управління Державної 

казначейської служби 

України в Кремінському 

районі Луганської області, 

код за ЄДРПОУ 37796309 

Державна 

казначейська служба 

України  

 

6) розділ «Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі» доповнити такою 

позицією: 
Нежитлові приміщення 

загальною площею  

1056,7 кв. м (в тому числі: 

нежитлові приміщення 

загальною площею  

243,5 кв. м на першому 

поверсі, другий поверх 

загальною площею  

402,3 кв. м та третій поверх 

загальною площею  

410,9 кв. м) триповерхової 

будівлі ремонтно-

механічної майстерні 

(реєстровий № 

01034707.5ФННМЯЕ002) 

та складські приміщення 

загальною площею  

307,2 кв. м (реєстровий № 

01034707.5ФННМЯЕ004)  

м. Херсон,  

вул. Вишнева, 60 

Олешківське міжрайонне 

управління водного 

господарства , код за 

ЄДРПОУ 01034707 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

 

7) розділ «Регіональне відділення Фонду по м. Києву» доповнити такою 

позицією: 

Нежитлове  приміщення 

на цокольному поверсі  

м. Київ, 

вул. Івана Кудрі, 43 

ДП «Еко»,  

код за ЄДРПОУ 32309722 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства  

 

2. 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 змінам и), такі зміни: 
 

1) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях» позицію:  

Їдальня № 14 

з майном у кількості 

1 одиниці 

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг, 

проммайданчик  

ПАТ «Південний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат»  

ПАТ «Південний гірничо-

збагачувальний комбінат», 

код за ЄДРПОУ 00191000 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 
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викласти у такій редакції: 

Їдальня № 14 

з майном у кількості 

1 одиниці 

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг,  

вул. Широківське шоссе, 

166 Б 

ПАТ «Південний гірничо-

збагачувальний комбінат», 

код за ЄДРПОУ 00191000 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

 

2) розділ «Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та 

Луганській областях» доповнити такою позицією: 

Їдальня з обладнанням  

Харківська обл., 

м. Вовчанськ,  

вул. Орлова, 73 

ПрАТ «Вовчанська взуттєва 

фабрика», 

код за ЄДРПОУ 00308324 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій та 

Луганській областях 

 

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

Хмельницькій областях » позицію: 

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 

викласти у такій редакції: 

Металева ємність  

400 куб. м 

Вінницька обл.,  

м. Тульчин, 

вул. Заводська, 2 г 

ТОВ «Тульчинський 

консервний  завод», 

код за ЄДРПОУ 33414908 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

 

2) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській  областях» позиції: 
Будівля їдальні № 16 на 

100 місць загальною 

площею 1046,7 кв. м, що 

не увійшла до статутного 

капіталу ПАТ «Південний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат»  

Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, 

 вул. Переяславська, 

 буд. 2б  

ПАТ «Південний гірничо-

збагачувальний комбінат»,  

код за ЄДРПОУ 00191000 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

Будівля їдальні № 15 на 

100 місць загальною 

площею 556,6 кв. м, що не 

увійшла до статутного 

капіталу ПАТ «Південний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат»  

Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, 

вул. Широківське шосе 

(Широківське шосе), 

буд. 148а  

ПАТ «Південний гірничо-

збагачувальний комбінат», 

код за ЄДРПОУ 00191000 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

викласти у такій редакції: 

Будівля їдальні № 16 на 

100 місць загальною 

площею 1046,7 кв. м; 

сарай їдальні № 16 літ. Б 

площею основи 25,6 кв. м  

Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, 

 вул. Переяславська, 2б  

ПАТ «Південний гірничо-

збагачувальний комбінат»,  

код за ЄДРПОУ 00191000 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 
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Будівля їдальні № 15 на 

100 місць загальною 

площею 556,6 кв. м  

Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, 

вул. Широківське шосе, 

148а  

ПАТ «Південний гірничо-

збагачувальний комбінат», 

код за ЄДРПОУ 00191000 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

 

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

Хмельницькій областях» позиції:  

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  

викласти у такій редакції: 

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 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства  України  

Магазин і оздоровчий 

центр (літ. А-1) 

Хмельницька обл., 

Кам'янець-Подільський          

р-н, с. Довжок,                        

вул. Унявко, 1 

ДП спиртової та лікеро- 

горілчаної промисловості 

«Укрспирт», код за 

ЄДРПОУ  37199618 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України  

Солодове відділення  

(літ. Г) 

Хмельницька обл., 

Кам'янець-Подільський            

р-н, с. Довжок,                 

вул. Унявко, 1 

ДП спиртової та лікеро- 

горілчаної промисловості 

«Укрспирт», код за 

ЄДРПОУ 37199618 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України  

 

2) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях » позицію: 

База індустр ії 

Кіровоградська обл.,                    

м. Мала Виска,  

провулок І Професійний 

(І Ватутіна), 23-Б 

Маловисківський 

спиртзавод, код за 

ЄДРПОУ 00374982  

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства 

України  

викласти у такій редакції: 

База індустр ії 

Кіровоградська обл.,                    

м. Мала Виска,  

провулок І Професійний 

(І Ватутіна), 23-Б 

Маловисківський 

спиртзавод, код за 

ЄДРПОУ 00374982  

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України  

 
3) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях» позиції:  
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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 

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 

викласти у такій редакції: 

Житловий будинок № 6 

Київська обл.,                                                    

Баришівський р-н,                                

с. Гостролуччя,                                

вул. Молодіжна, 20 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

Житловий будинок № 7 

Київська обл.,                                                    

Баришівський р-н,                                

с. Гостролуччя,                                

вул. Молодіжна, 22 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

Житловий будинок № 8 

Київська обл.,                                                    

Баришівський р-н,                                

с. Гостролуччя,                                

вул. Молодіжна, 24 

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 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України  

Житловий будинок  

Чернігівська обл., 

Городнянський р-н,                

с. Тупичів,  

вул. Зелена, 9-а  

ДП «Укрспирт»,  

код за ЄДРПОУ 

0037199618                                                             

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України  

 

4) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській 

областях» позицію: 

50-ти квартирний 

житловий будинок  

(ІІ черга)  

Сумська обл.,                                    

м. Кролевець,  

вул. Воїнів-

Інтернаціоналістів, 24 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

викласти у такій редакції: 

50-квартирний житловий 

будинок  

(ІІ черга)  

Сумська обл.,                                    

м. Кролевець,  

вул. Воїнів-

Інтернаціоналістів, 24А 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 
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5. У додатках 3, 7, 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 аграрної політики та продовольства України» замінити словами 

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

 

6. 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.  
 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 

 
 

Голова Фонду     Дмитро СЕННИЧЕНКО  


