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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

             20.11.2019                                            Київ                        №  1140 

 
Про внесення змін до наказу  

Фонду державного майна України  

від 27.12.2018  № 1637 

«Про затвердження переліків об`єктів 

малої приватизації, що підлягають 

приватизації в 2019 році» (із змінами) 
 

  

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

приватизацію державного і комунального майна»   

 

 НАКАЗУЮ: 

 

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

господарських товариств та інших господарських організацій і підприємств, 

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

приватизації в 2019 році», затвердженого наказом Фонду державного майна України 

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

 

1) розділ «Апарат Фонду» доповнити такими позиціями:  

00201081 
ПАТ «Інститут 

титану» 

м. Запоріжжя, 

пр. Соборний, 180 
75 311 000,00 100,0000 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

01056735 

ПрАТ «Харківський 

електротехнічний 

завод «Трансзв'язок»                     

м. Харків,  

вул. 

Достоєвського, 16 

12 275 700,00 100,0000 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

 

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 «Апарат Фонду» доповнити такими позиціями: 

00193766 Єдиний майновий комплекс  державного 

підприємства «Часів-Ярська державна 

геологорозвідувальна партія»              

Донецька обл.,                                  

м. Часів Яр,                                    

вул. Привокзальна, 23 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

24433063 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Дніпро-ВДМ»                                                   

м. Дніпро,                                   

вул. Криворізька,1 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

24608516 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Центр з сертифікації шин і 

гумотехнічних виробів 

«СЕПРОШИНАГТВ»                                         

м. Дніпро,                                  

вул. Б. Кротова, 24 А  

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  
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33517806 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Міжрегіональний науково-

інженерний центр з сертифікації систем 

якості, труб, балонів та іншої 

металопродукції «ВНІТІ-ТЕСТ»                      

м. Дніпро,                                      

вул. Писаржевського,  

1-А  

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

05813452 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Технічний центр 

ЗАЗАВТОТЕХНІКА»  

м. Запоріжжя,                             

вул. Степова, 11 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

13435260 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Державний проектний 

інститут по проектуванню підприємств 

гумової промисловості»                                                 

м. Дніпро,                                    

вул. Б. Кротова, 16 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

13767921 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Інженерний центр твердих 

сплавів «СВІТКЕРМЕТ»                                                            

Кіровоградська обл.,                   

м. Світловодськ,                            

вул. Комсомольська, 34 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

00240106 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Мелітопольський завод 

«ГІДРОМАШ»  

Запорізька обл.,                          

м. Мелітополь,                          

вул. Інтеркультурна, 

191  

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

00274660 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Навчально-виробничі 

майстерні»  

м. Житомир,                                       

вул. Небесної Сотні, 37 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

14311070 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Харківський науково-

дослідний інститут технології 

машинобудування» 

м. Харків,                                             

вул. Кривоконівська, 30 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

14309563 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Науково -дослідний 

інститут «А КОРД»                                                        

м. Черкаси,                                       

вул. Одеська, 8 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

00193737 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «УКРЧОРМЕТГЕОЛОГІЯ»                                   

Дніпропетровська обл.,                  

м. Кривий Ріг,                                   

вул. Женевська, 4 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

19471771 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Орган з сертифікації 

УКРНДІМЕТ-СЕРТ»                                                                         

м. Харків,                                               

вул. Дарвіна, 20 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

13796383 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Львівське спеціальне 

конструкторське бюро «ТОПАЗ»               

м. Львів,                                           

вул. Личаківська, 110 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

16287311 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства « Київський державний 

науково-дослідний інститут текстильно-

галантерейної промисловості»              

м. Київ,                                                

вул. Щекавицька, 7 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

05785017 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Львівський державний  

ювелірний завод»                                                                       

м. Львів,                                                              

вул. Академіка 

Підстригача, 2 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

00191951 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства  «ПРОМСПЕЦЗВ'ЯЗОК»                                       

м. Дніпро,                                         

площа Героїв  

Майдану, 1 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

00244127 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Державний 

сертифікаційний центр синтетичних 

миючих засобів та виробів електронної 

техніки «ЕЛХІМ»  

м. Київ,                                                          

вул. Північно- 

Сирецька, 3 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  
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05405575 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Харківський 

електромеханічний завод»                                                                        

м. Харків,                                              

пр. Московський, 199 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

13884845 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Одеський науково-

дослідний інститут телевізійної техніки»                                        

м. Одеса,                                            

вул. Мечникова, 132 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

00216875 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Технологічне бюро 

електроапаратури»                                                  

м. Харків,                                                 

вул. Велика 

Панасівська, 106 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

14312022 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Науково -дослідний 

інститут «Гелій»  

м. Вінниця,                                                

вул. Ватутіна, 18 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

00224892 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Одеське спеціальне 

конструкторське бюро прецизійних 

верстатів»                        

м. Одеса,                                                 

вул. Миколи 

Боровського, 41 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства  України  

00230774 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства « Криворізький інститут 

автоматики»  

Дніпропетровська обл.,             

м. Кривий Ріг,                                   

вул. Стєклова, 3 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

04880311 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства « Спеціальне проектно -

технологічне бюро виробничих 

потужностей»  

м. Харків,                                            

пр. Гагаріна, 1 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

00237630 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Одеський спеціальний 

науково-дослідний і проектно -

конструкторський інститут»                        

м. Одеса,                                                    

вул. І. Франка, 55 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

00193683 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Укрметалургізотоп»                                       

м. Дніпро,                                                   

вул. Б. Кротова, 18 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

20473002 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Особливе конструкторське 

бюро «ЕЛМІС»                                                                 

м. Запоріжжя,                                          

вул. Новобудов, 7 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

19363188 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Інститут машин і систем»                            

м. Харків,                                              

вул. Котлова, 29 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

00152052 Єдиний майновий комплекс Державного 

науково-дослідного інституту 

великогабаритних шин                

м. Дніпро,                                     

вул. Б. Кротова, 16 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України  

01180568 Єдиний майновий комплекс 

Чорноморського головного морського 

агентства «Інфлот»                                

м. Одеса,                                         

Митна площа, 1  

Міністерство 

інфраструктури 

України  

01131589 Єдиний майновий комплекс Українського 

державного проектно-технологічного 

науково-дослідного інституту цивільної 

авіації «Украеропроект»                                                   

м. Київ,                                                         

проспект Перемоги, 14 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

20959963 Єдиний майновий комплекс Державної 

судноплавної компанії «Укртанкер»                                                      

м. Одеса,                                                       

вул. Дерибасівська, 4 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

01130696 Єдиний майновий комплекс   Державної 

авіаційної компанії «Херсон-Авіа»                                                           

м. Херсон,                                  

Аеропорт ЦА  

Міністерство 

інфраструктури 

України  
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24244451 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Дніпропетровський орган з 

сертифікації залізничного транспорту»                                                            

м. Дніпро,                                              

вул. Лазаряна, 2 

Міністерство 

інфраструктури 

України 

01125703 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Скадовський морський 

торговельний порт»                                                  

 м. Скадовськ,                                        

вул. Пролетарська, 2 

Міністерство 

інфраструктури 

України 

21536845 Єдиний майновий комплекс Українського 

державного підприємства по 

обслуговуванню іноземних та вітчизняних 

автотранспортних засобів 

«Укрінтеравтосервіс»                                       

Київська обл., 

Вишгородський р-н, 

с.Новосілки,                                          

вул. Київська, 50 

Міністерство 

інфраструктури 

України 

01125206 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Морський торговельний 

порт Усть-Дунайськ»                                                      

Одеська обл., 

м.Вилкове,                                                  

вул. Придунайська, 2 

Міністерство 

інфраструктури 

України 
30324911 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства 

«Дніпропетровськавтотранссервіс»   

м. Дніпро,                                                     

вул. Жуковського, 23 

Міністерство 

інфраструктури 

України 
01125637 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Чорноморсько-Азовське 

виробничо-експлуатаційне управління 

морських шляхів»                                                        

м. Іллічівськ,                                                            

смт. Олександрівка,                                     

вул. Судноремонтна, 35 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

  Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Укрспецобладнання»                                             

м. Чорноморськ,                                   

с. Малодолинське,                           

вул. Лиманська, 1 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

02968154 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства  «Житомирторф»                             

м. Житомир,                                                        

вул. Велика 

Бердичівська, 25 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України  

02968177 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Київторф»  

м. Київ,                                                    

вул. Промислова, 10 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України  

02968193  Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Рівнеторф»                                        

Рівненська обл., 

Дубенський р-н,                              

смт. Смига, вул. Миру,1 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України  
02968208 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Сумиторф»                                           

Сумська обл., 

Конотопський р-н,                                                      

с. Заводське,                                             

вул. Заводська, 81-А 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України  

02968875 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Поділляторф»                                     

Тернопільська обл., 

Шумський р-н, с. Кути  

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України  
02968220 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Чернігівторф»                                         

м. Чернігів,                                            

вул. Громадська, 35-А  

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України  
00426302 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Волиньторф»                                                    

Волинська обл., 

Маневицький  р-н,   

с. Прилісне ,  

вул. Сойне,15 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України  

02968160 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства Коростишівський завод 

«Реммашторф»                                                 

Житомирська обл.,                                 

м. Коростишів,                                  

вул. 19-та Буддільниця  

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України  

00130044 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Львівське конструкторське 

бюро»                                                                      

м. Львів,                                              

вул. Наукова, 5 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України  
14072049 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Харківський науково-

дослідний інтитут комплексної 

автоматизації»                                                                  

м. Харків,                                             

пров. Кузнечний, 2 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України  
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19096505 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Лабораторія 

великомасштабних гідравлічних і 

геотехнічних досліджень»                                         

Дніпропетровська обл.,             

м. Кам’янське, 

Дніпровський р-н,                                     

вул. Логінова, 1 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України  

19480600 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства зовнішньоекономічної 

діяльності «Укрінтеренерго»                                                      

м. Київ,                                             

вул. Кирилівська, 85 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України  
00132842 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства з комплектної поставки 

устаткування «Укренергокомплект»                                                   

м. Київ,                                               

вул. Дорогожицька, 11/8 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України  
30168850 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Смоли»                                                       

Дніпропетровська обл.,                 

м. Кам’янське,                           

просп. Аношкіна, 179 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України  
00113968 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства « Київський інститут 

інженерних вишукувань і досліджень 

«Енергопроект»                                                                  

м. Київ,                                          

просп. Перемоги, 4 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України  

00150113 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Львівський державний 

інститут з проектування нафтопереробних 

і нафтохімічних підприємств» 

(«Львівдіпронафтохім») 

м. Львів,                               

вул. Золота, 8 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України  

00152402 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Дашавський завод 

композиційних матер іалів»                               

Львовська обл.,               

Стрийський р-н,                             

смт. Дашава  

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України  
40336737 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Державний науково-

дослідний інститут організації і 

механізації шахтного будівництва» 

(ДНДІОМШБ)                                                           

м. Харків,                                             

вул. Отакара Яроша, 18 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України  

00130441 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Науково -дослідний 

інститут високих напруг»                                          

Донецька обл.,                                   

м. Слов’янськ,                                 

вул. Генерала Батюка, 

22 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України  

03482347 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Підприємство із 

забезпечення нафтопродуктами»   

м. Київ,                                                 

вул. Дмитрівська, 18/24 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України  

05794418 Єдиний майновий комплекс 

спеціалізованого управління з ремонту 

засобів автоматизації і систем управління 

«Орггазремавтоматика»                                 

м. Харків,                                               

пров. Театральний, 

11/13 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля  України  

  Єдиний майновий комплекс 

«Південнодонбаське вантажно -

транспортне управління»                        

Донецька обл.,                                    

м. Вугледар,                                          

ст. Вуглесборочна 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України  

0114092 Єдиний майновий комплекс державного 

проектно-вишукувальний та науково -

дослідний інститут 

«Укренергомережпроект»  

м. Харків,                                 

Набережна  

Гімназійна, 2 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України  

  Єдиний майновий комплекс промислового 

залізничного транспорту  

ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс»  

Донецька обл.,                                         

м. Мирноград,                                         

вул. Соборна, 51 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України  

02471347 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Укрпостачпреса»                       

м. Одеса,  

вул. Артилерійська, 11 

Державний комітет 

телебачення і 

радіомовлення України  

04653207 Єдиний майновий комплекс державного 

спеціалізованого автотранспортного 

підприємства Державного комітету 

телебачення і радіомовлення України                                            

м. Київ,                                                

вул. Туманяна, 15 

Державний комітет 

телебачення і 

радіомовлення України  
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03534423 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Львівський дослідний 

завод Національної академії наук 

України»                                                                                       

м. Львів,                                                  

вул. Ткацька, 9 

Національна академія 

наук України  

13691187 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства Державне науково-

виробниче  підприємство «Термохолод»                                     

м. Київ,                                                          

вул. Дегтярівська, 36 

Київська міська 

державна адміністрація  

16284318 Єдиний майновий комплекс державного 

виробничого підприємства «Скіф»                                     

м. Київ,                                                

вул. Магнітогорська, 1 

Київська міська 

державна адміністрація  

14274051 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства Центр обслуговування 

наукової та інженерної праці                                                                          

м. Київ,                                                 

вул. Північно- 

Сирецька, 3 

Київська міська 

державна адміністрація  

 

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 та Хмельницькій 

областях» доповнити такими позиціями: 
Нежитлова будівля – 

Річковий вокзал літ. «А», 

«А1», загальною площею 

455,6 кв. м, кр ім підпірної 

стінки № 2 із сходами № 1 

Вінницька обл.,  

м. Могилів-Подільський,  

вул. Київська, 2/2 

Державне підприємство 

«Адміністрація річкових 

портів»,  

код за ЄДРПОУ 33404067 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

Нежитлова будівля 

майстерні літ. «А», 

загальною площею 125,4 

кв. м, з добудовами  

літ. «а», літ. «а1»,  

ґанком літ. «а2» 

Вінницька обл.,  

м. Могилів-Подільський, 

вул. Острівська, 38 

Державне підприємство 

«Адміністрація річкових 

портів»,  

код за ЄДРПОУ 33404067 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

 

2) розділ «Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях» доповнити такими позиціями:  

Нежитлова будівля 

(ветлікарня) загальною 

площею 28,2 кв. м  

Івано-Франківська обл., 

Рогатинський р-н,  

с. Лучинці,  

вул. Шевченка, 51а  

Рогатинська районна  

державна лікарня  

ветеринарної медицини, 

код за ЄДРПОУ 00699402 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів  

Гараж загальною  

площею 46,7 кв. м  

Івано-Франківська обл., 

Рожнятівський р-н,  

с. Сваричів, 

вул. 1 Травня, 3 

Рожнятівська районна 

державна лікарня 

ветеринарної медицини,  

код за ЄДРПОУ 00699419 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів  

Будинок ветеринара у 

складі: ветлікарня , А 

площею  

68,8 кв. м, гараж, Б 

площею 46,3 кв. м  

Івано-Франківська обл., 

Калуський р-н, 

с. Сівка-Калуська, 

вул. Січових Стрільців, 

29а  

Калуська районна державна 

лікарня ветеринарної 

медицини, 

код за ЄДРПОУ 00699572 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів  

 

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

Чернігівській областях»: 

позиції:  
Гідротехнічні споруди 

ставків у складі: ставка № 

2 (дамба довжиною 220,8 

м; гідроспоруда типу 

«Монах» з водовипуском 

довжиною 7 м та 

Київська обл., 

Сквирський р-н,              

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  

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 

водонапуском довжиною 

11 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  

довжиною 12 м) 

Київська обл., 

Сквирський р-н,  

с. Красноліси,  

вул. Польова, 44 

ТОВ «Сквираплемрибгосп», 

код за ЄДРПОУ 25295152 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 
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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  

викласти у такій редакції: 
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 

водонапуском довжиною 

11 м); 

- ставка «Нагульний» 

(дамба довжиною 222 м; 

дамба довжиною 3250 м; 

гідроспоруда типу 

«Монах» з водовипуском 

довжиною  

18 м; гідроспоруда типу 

«Монах» з водовипуском 

довжиною 8 м) 

 

 

Київська обл., 

Сквирський р-н,              

с. Великополовецьке, 

вул. Садова, 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська обл., 

Сквирський р-н,              

с. Великополовецьке, 

вул. Садова, 174а  

ТОВ «Сквираплемрибгосп», 

код за ЄДРПОУ 25295152 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

Гідротехнічні споруди 

ставків у складі: ставка 

«Галецький» (дамба 

довжиною 75 м; 

гідроспоруда типу 

Київська обл., 

Сквирський р-н,  

с. Красноліси,  

вул. Польова, 47 

ТОВ «Сквираплемрибгосп», 

код за ЄДРПОУ 25295152 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 
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«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  

довжиною 12 м) 

Приміщення третього та 

четвертого поверхів 

адміністративної будівлі 

(корпус 44, літ. А-6) 

загальною площею 1058,7 

кв. м  

м. Черкаси,  

вул. Одеська, 8 

ДП «Конструкторське бюро 

«Інфорт»,  

код за ЄДРПОУ 31489877 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України  

доповнити такою позицією: 
Група нежитлових будівель 

та приналежного до них 

майна у складі: 

- виробничо-лабораторний 

корпус (А-2) загальною 

площею 602,4 кв. м; 

- гараж профілакторій (Б-2, 

Б¹-1, Б²-1) загальною 

площею 646,2 кв. м; 

- механічна майстерня (В-2, 

В¹-1) загальною площею 

634,5 кв. м; 

- матеріальний склад (Г-1, 

Г¹-1) загальною площею 

327,7 кв. м; 

- теплопункт (Д-1) загальною 

площею 5,1 кв. м;  

- навіс до складу загальною 

площею 77 кв. м; 

- паркан 50 п. м; 

- зовнішня позаплощадочна 

каналізація 138 п. м;  

- позаплощадочна 

водопровідна мережа  

120 п. м  

м. Чернігів, 

вул. Бєлова, 11 

Деснянське басейнове 

управління водних ресурсів,  

код за ЄДРПОУ 34654458 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

 

4) розділ «Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях» доповнити такими позиціями:  

Група інвентарних 

об’єктів у складі: кран 

 

Львівська обл.,  

 

ТзОВ «ЗОРЕМА ВЕСТ», код 
Регіональне 

відділення Фонду по 
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грейферний, 2од.  

(інв. №№ 42081, 42082),  

кран-балка, 2од.  

(інв. №№  42084, 42085)  

м. Стебник, 

вул. Дрогобицька, 127 

за ЄДРПОУ 36518912 Львівській, 

Закарпатській та 

Волинській областях 

Група інвентарних 

об’єктів у складі: 

з’єднувальна залізнична 

колія від ст. «Калійна» 

до ст. «Стебник», 

під’їзна залізнична колія 

до дренажного складу   

Р-2 

 

Львівська обл.,  

м. Стебник, 

вул. Дрогобицька, 127 

 

ТзОВ «ЗОРЕМА ВЕСТ», код 

за ЄДРПОУ 36518912 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській, 

Закарпатській та 

Волинській областях 

Група інвентарних 

об’єктів у складі: 

- цех виварювання солі 

(Б-1) площею 80,0 кв. м; 

колодязь (3); альтанка 

(З-1) площею  

5,8 кв.м; огорожа (2); 

ворота (1); вбиральня 

(Г); дорога (І);  

надкаптажна будівля 

джерела 3 (В-1) площею 

26,6 кв. м; підпірна стіна 

(7) площею 34,5 кв. м; 

навіс (П) площею 110,7 

кв. м;  

- свердловина № 2ре з 

надкаптажною спорудою 

свердловини № 2ре (А-

1) площею 4,4 кв. м 

 

Львівська обл., 

м. Моршин, 

вул. Привокзальна, 45а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська обл., 

Стрийський р-н,  

с. Баня Лисовицька,  

вул. Курортна, 25-А  

 

 

 

 

ТОВ «Мінзавод», 

 код за ЄДРПОУ 32282674 - 

зберігач 

 

 

 

 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській, 

Закарпатській та 

Волинській областях 

Група інвентарних 

об’єктів у складі: 

- цех виморожування 

солі  

(Ж-3) площею 477,9 кв. 

м; надкаптажна будівля 

свердловини 17а (Є-1) 

площею 13,9 кв. м; 

надкаптажна будівля 

свердловини 20а (Д -1) 

площею 22,6 кв. м; 

надкаптажна будівля 

джерела 1 (Е-1) площею 

19,8 кв. м, резервуар (5); 

резервуар (6); 

свердловина 17а; 

свердловина 20а; 

свердловина 20б; 

свердловина 29а; 

шахтний колодязь 8;  

- свердловина № 3ре;  

 

 

 

 

- свердловина № 4ре;  

 

 

 

 

- свердловина № 6, 

надкаптажна будівля 

 

 

Львівська обл.,  

м. Моршин, 

вул. Привокзальна, 45а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська обл., 

Стрийський р-н,  

с. Баня Лисовицька,  

вул. Курортна, 58А 

 

Львівська обл., 

Стрийський р-н,  

с. Баня Лисовицька,  

вул. Курортна, 58Б 

 

Львівська обл., 

Стрийський р-н,  

 

ТОВ «Гідрогеолог»,  

код за ЄДРПОУ 30605590 - 

зберігач 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській, 

Закарпатській та 

Волинській областях 
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свердловини № 6 (І-1) 

площею 27,5 кв. м; 

огорожа (2); ворота (1); 

вартівня (И-1) 

с. Баня Лисовицька,  

вул. Курортна, 58-В 

 

 

Приміщення дільничної 

лікарні ветеринарної 

медицини загальною 

площею 69,6 кв. м   

Львівська обл., 

Пустомитівський р-н, 

с. Чижиків, 

вул. Острівська, 10 

Головне управління 

Держпродспоживслужби у 

Львівській області,  

код за ЄДРПОУ 40349068 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів  

Каналізаційно-насосна 

станція площею 5,2 кв. м  

 

Закарпатська обл.,  

м. Мукачеве,  

вул. Пряшівська, 5а  

 

ПрАТ «Мукачівська 

автобаза»,  

код за ЄДРПОУ 01034797 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській, 

Закарпатській та 

Волинській областях 

Приміщення А-3 

загальною площею  

966,5 кв. м    

Волинська обл., 

Любомльський р-н,  

м. Любомль,  

вул. Б. Хмельницького, 

12 

Управління Державної 

казначейської служби 

України у Любомльському 

районі Волинської області, 

код за ЄДРПОУ 38031501 

Державна 

казначейська служба 

України  

 

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

областях» позиції:  

Промтоварний склад 

Сумська область,  

м. Ромни, 

вул. Горького, 122 

ТОВ «Магістраль»,       

код за ЄДРПОУ 31766001 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

Магазин № 3 

Сумська область,  

м. Ромни, 

вул. Горького, 122 

ТОВ «Магістраль»,        

код за ЄДРПОУ 31766001 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

Кочегарка  

Сумська область,  

м. Ромни, 

вул. Горького, 122 

ТОВ «Магістраль»,        

код за ЄДРПОУ 31766001 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

Продовольчий склад 

Сумська область,  

м. Ромни, 

вул. Горького, 122 

ТОВ «Магістраль»,        

код за ЄДРПОУ 31766001 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

Контора 

Сумська область,  

м. Ромни, 

вул. Горького, 122 

ТОВ «Магістраль»,        

код за ЄДРПОУ 31766001 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

Загальнотоварний склад 

Сумська область,  

м. Ромни, 

вул. Горького, 122 

ТОВ «Магістраль»,        

код за ЄДРПОУ 31766001 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

Червоний ку точок 

Сумська обл.,  

м. Ромни, 

вул. Горького, 122 

ТОВ «Магістраль»,        

код за ЄДРПОУ 31766001 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

викласти у такій редакції: 

Промтоварний склад 

Сумська область,  

м. Ромни, 

вул. Горького, 122/1 

ТОВ «Магістраль»,       

код за ЄДРПОУ 31766001 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

Магазин № 3 

Сумська область,  

м. Ромни, 

вул. Горького, 122/2 

ТОВ «Магістраль»,        

код за ЄДРПОУ 31766001 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

Кочегарка  

Сумська область,  

м. Ромни, 

вул. Горького, 122/3 

ТОВ «Магістраль»,        

код за ЄДРПОУ 31766001 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

Продовольчий склад 

Сумська область,  

м. Ромни, 

вул. Горького, 122/4 

ТОВ «Магістраль»,        

код за ЄДРПОУ 31766001 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

Контора 

Сумська область,  

м. Ромни, 

вул. Горького, 122/5 

ТОВ «Магістраль»,        

код за ЄДРПОУ 31766001 

Міністерство 

інфраструктури 

України  
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Загальнотоварний склад 

Сумська область,  

м. Ромни, 

вул. Горького, 122/6 

ТОВ «Магістраль»,        

код за ЄДРПОУ 31766001 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

Червоний куточок 

Сумська обл.,  

м. Ромни, 

вул. Горького, 122/7 

ТОВ «Магістраль»,        

код за ЄДРПОУ 31766001 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

 

6) розділ «Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях» доповнити такими позиціями: 

Нежитлові приміщення 

№ 13-20 в літ. «Г» 

загальною площею  

185,3 кв. м 

Харківська обл., 

Куп’янський р-н,  

с/рада Курилівська  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій та 

Луганській областях 

Нежитлова будівля 

(магазин) загальною 

площею 42,6 кв. м  

 

Харківська обл., 

Дворічанський р-н,  

с. Тавільжанка,  

вул. Перемоги, 27 а 

ВАТ «Куп’янський цукровий 

комбінат»,  

код за ЄДРПОУ 00373215 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій та 

Луганській областях 

Нежитлова будівля 

магазину літ. «А»  

загальною площею  

84,27 кв. м 

Харківська обл., 

Сахновщинський р-н.  

с. Сугарівське (колишнє 

Жовтень),  

вул. Центральна, 7 

ПрАТ «Сахновщинське імені 

М. О. Ключки», 

код за ЄДРПОУ 00851198 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій та 

Луганській областях 

Нежитлова будівля 

магазину літ. «А»  

загальною площею  

65,9 кв. м  

Харківська обл., 

Куп’янський р-н, 

с. Нова Тарасівка,  

вул. Сморшка А. Д., 1 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій та 

Луганській областях 

Нежитлова будівля 

магазину загальною 

площею 66,0 кв. м  

Харківська обл., 

Куп’янський р-н,  

с. Миколаївка,  

вул. Миру, 9 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій та 

Луганській областях 

Прибудована будівля 

магазину з підвалом літ. 

А загальною площею 

260 кв. м та складським 

приміщенням літ. Б 

загальною площею  

17,1 кв. м  

Харківська обл., 

Куп’янський р-н,  

с. Ягідне, 

вул. 1-го Травня, 10а  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій  та 

Луганській областях 

Нежитлова будівля 

(магазин) загальною 

площею 51,1 кв. м  

Харківська обл., 

Чугуївський р-н,  

с. Чапаєво, 

вул. Роганська, 3 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій та 

Луганській областях 

Нежитлова будівля 

(магазин) літ. А-1 

загальною площею  

55,1 кв. м  

Харківська обл., 

Зміївський р-н,  

с. Кукулівка,  

вул. Польова, 1 

ПрАТ «Племінний завод 

«Червоний велетень»,  

код за ЄДРПОУ 00486770 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій та 

Луганській областях 

Нежитлова будівля 

(пральня) літ. «А-1» 

загальною площею  

149,1 кв. м 

 

Харківська обл., 

Балаклійський р-н,  

смт. Савинці,  

вул. Шкільна, 2 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій та 

Луганській областях 

 

7) розділ «Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі» доповнити такими 
позиціями: 
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Будівля пожежного депо 

Херсонська обл.,  

м. Берислав,  

вул. 1 Травня, 300 

ПАТ «Бериславський 

елеватор»,  

код за ЄДРПОУ 00956595 

Регіональне 

відділення Фонду в 

Херсонській  області, 

Автономній 

Республіці Крим та  

м. Севастополі 

Пожежний автомобіль  

Херсонська обл.,  

м. Берислав,  

вул. 1 Травня, 300 

ПАТ «Бериславський 

елеватор»,  

код за ЄДРПОУ 00956595 

Регіональне 

відділення Фонду в 

Херсонській  області, 

Автономній 

Республіці Крим та  

м. Севастополі 

 

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) розділ «Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях» доповнити такою позицією: 

Фабрика – пральня та 

підприємство хімчистки  

Київська обл., 

м. Славутич 
відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

 

2) розділ «Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях» доповнити такою позицією: 

Житловий будинок 

Воловецької райради  

Закарпатська обл., 

смт. Воловець ,  

вул. Пушкіна, 9 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській, 

Закарпатській та 

Волинській областях 

3) розділ «Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській 

областях» доповнити такою позицією: 
Незавершене будівництво, 

лабораторія ветеринарної 

медицини загальною 

площею 551,3 кв. м у 

складі: лабораторія 

ветеринарної медицини  

А-2, А-1; ґанок а площею  

7,2 кв. м; ґанок а1 площею 

13,6 кв. м; балкон  а2 

площею 2,2 кв. м  

Рівненська обл., 

Володимирецький р-н,  

смт. Володимирець,  

вул. Грушевського, 2л 

Володимирецька районна 

державна лікарня 

ветеринарної медицини ,  

код за ЄДРПОУ 00703954 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів  

 

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 Харківській, Донецькій та 

Луганській областях» доповнити такими позиціями: 

Лазня  

Харківська обл., 

Балаклійський р-н,  

смт. Савинці,  

вул. Шкільна, 2 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій та 

Луганській областях 
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Лазня загальною 

площею 132,3 кв. м 

Харківська обл., 

Шевченківський р-н, 

 с. Старовірівка,  

вул. 40 років Перемоги, 

226 А  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій та 

Луганській областях 

Лазня  

Харківська обл., 

Краснокутський р-н,  

смт. Костянтинівка,  

вул. Одноребрівська 

(колишня Чапаєва), 67 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій та 

Луганській областях 

Будинок культури 

Харківська обл., 

Харківський р-н, селище 

Травневе, вул. Фабрична, 

12а  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій та 

Луганській областях 

Нежитлові приміщення 

№№ 1-12 (приміщення 

їдальні з обладнанням)  

в літ. «Г» загальною 

площею 181,4 кв. м 

Харківська обл., 

Куп’янський р-н,  

с/рада Курилівська  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій та 

Луганській областях 

Нежитлова будівля 

(спортивний корпус)   

літ. «А-3» загальною 

площею 4049,1 кв. м  

м. Харків, 

вул. Немишлянська, 56-а  
відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій та 

Луганській областях 

 

6. Внести до додатка 9 «Перелік об’єктів незавершеного будівництва, 

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

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

зміни: 

1) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях» позицію: 

Підстанція роторного 

комплексу  

Вінницька обл., 

Козятинський р-н,  

смт. Глухівці 

відсутній  відсутній  

викласти у такій редакції: 

Підстанція роторного 

комплексу  

Вінницька обл., 

Козятинський р-н,  

смт. Глухівці,  

вул. Кар’єрна, 50 

відсутній  відсутній  

 

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

областях» позицію: 

Одноквартирний 

житловий будинок № 1 

Сумська обл.,                                             

Сумський р-н, смт. Низи, 

вул. 30 років Перемоги, 

21 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

викласти у такій редакції: 

Одноквартирний 

житловий будинок № 1 

Сумська обл.,                                             

Сумський р-н, смт. Низи, 

вул. 30 років Перемоги, 

17 А 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

 

7. Наказ Фонду державного майна України від 27 грудня 2018 року № 1637 

«Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2019 році» (із змінами)  доповнити додатком 12, що додається.   
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8. 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.  
 

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 
 
 

В. о. Голови Фонду    Сергій ІГНАТОВСЬКИЙ  


