
  
 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

               __________                                             Київ                          №  __________                   

                                                                    
Про внесення змін до наказу  Фонду державного майна 
України від 04.01.2022 № 1 «Про затвердження 
переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації (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 04.01.2022 № 1 (із змінами), 
такі зміни:

1) позиції:

21353501

Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 
«Іркліївський розплідник 

рослиноїдних риб»

Черкаська
Золотоніський р-н, 

с. Іркліїв, 
вул. Приморська, 72

Апарат Фонду

24341869

Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства «Бюро 

з стандартизації та 
нормативного забезпечення на 

залізничному транспорті»

Харківська
м. Харків, 

 вул. Халтуріна, 46 

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

00212630

 Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 
«Український державний 
інститут по проектуванню 

заводів важкого 
машинобудування»

Харківська
м. Харків,  

просп. Московський, 
151

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

22994509
 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 
«Благодатне»

Харківська
Зміївський р-н,  
с. Благодатне,  

вул. Жовтнева, 16

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області
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05405575

Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 

«Харківський 
електромеханічний завод»

Харківська
м. Харків,   

пр. Московський, 199

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

14110643

Єдиний майновий комплекс 
Червонооскільського 

державного виробничого 
сільськогосподарсько-

рибоводного підприємства

Харківська
Борівський р-н,   

с. Піски-Радьківські, 
пров. Шосейний, 6

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

05540178

Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 

Дослідний завод 
Національного наукового 

центру «Харківський фізико-
технічний інститут» 

НАН України

Харківська
Валківський р-н,   

м. Валки,  
 вул. 1 Травня, 49

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

викласти в новій редакції:

21353501

Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 
«Іркліївський розплідник 

рослиноїдних риб»

Черкаська
Золотоніський р-н, 

с. Іркліїв, 
вул. Приморська, 72

Регіональне 
відділення Фонду 

по Київській, 
Черкаській та 
Чернігівській 

областях

24341869

Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства «Бюро 
з стандартизації та нормативного 

забезпечення на залізничному 
транспорті»

Харківська
м. Харків, 

 вул. Ахієзерів, 46 

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

00212630

 Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 
«Український державний 
інститут по проектуванню 

заводів важкого 
машинобудування»

Харківська
м. Харків,  

просп. Героїв 
Харкова, 151

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

22994509
 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 
«Благодатне»

Харківська
Чугуївський р-н,  

с. Благодатне,  
вул. Жовтнева, 16

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

05405575

Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 

«Харківський електромеханічний 
завод»

Харківська
м. Харків,   

просп. Героїв 
Харкова, 199

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

14110643

Єдиний майновий комплекс 
Червонооскільського державного 

виробничого 
сільськогосподарсько-

рибоводного підприємства

Харківська
Ізюмський р-н,   

с. Піски-Радьківські, 
пров. Шосейний, 6

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

05540178

Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 

Дослідний завод 
Національного наукового центру 
«Харківський фізико-технічний 

інститут» 
НАН України

Харківська
Богодухівський р-н,   

м. Валки,  
 вул. 1 Травня, 49

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області
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2) доповнити такою позицією:

21432011
Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 
«Завод «Електропобутприлад»

Чернівецька
м. Чернівці,

вул. Денисівська, 
7-А 

Регіональне 
відділення Фонду по 
Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 
Тернопільській 

областях

2. Внести до додатка 3 «Перелік окремого майна», затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 04.01.2022 № 1 (із змінами), такі зміни:

1) позиції:
Будівля 

критої автостоянки 
автомобілів 

площею 453,7 кв. м; 
будівля складу 

площею 350,8 кв. м; 
будівля 

критої автостоянки 
автомобілів 

площею 386,2 кв. м; 
будівля прохідної 

площею 31,2 кв. м; 
будівля котельні 

площею 113,6 кв. м; 
огорожа металева 

площею 150 пог. м; 
резервуар пожежний 

60 куб. м; 
резервуар пожежний 

60 куб. м; 
огорожа залізобетонна 

площею 274 куб. м; 
лінія електропередачі 

повітряна 7 пог. м; 
лінія кабельного 

телефонного зв’язку; 
мережа зв’язку і 

сигналізації 280 пог. м; 
мережа зв’язку і 

сигналізації 712 пог. м;
мережа газопостачання 

40 пог. м; 
колонка 

паливороздавальна; 
ємність технічна 

42,44 куб. м; 
колонка 

паливороздавальна; 
стенд; 

трансформатор 
зварювальний; 
котел газовий; 

стенд; 

Івано-
Франківська

м. Івано-
Франківськ, 

вул. Блавацького І. 
Отця, 22

ПАТ «Укрнафта»,  
код за ЄДРПОУ 

00135390

Регіональне 
відділення Фонду по 
Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 
Тернопільській 

областях
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башта водонапірна; 
башта водонапірна 

14 куб. м; 
будівля павільйону 

(ПК-24) 
площею 96 кв. м; 
дорога 100 пог. м

Група інвентарних 
об’єктів у складі: 

будівля дільничної 
ветлікарні "А-1" 

площею 75,4 кв. м, 
вбиральня  "В-1" 
площею 0,9 кв. м

Волинська

Ковельський  р-н,                
с. Свинарин, 

вул. Шкільна, 9

Турійська районна 
державна лікарня 

ветеринарної медицини,
код за ЄДРПОУ

00692587

Регіональне 
відділення Фонду 

по Львівській, 
Закарпатській 
та Волинській 

областях

Група
 інвентарних об’єктів 

у складі: 
адмінприміщення 
дільничної лікарні 

ветеринарної 
медицини "А-1" 

загальною площею 
37,3  кв. м, 

господарський хлів     
"Б-1" 

загальною площею 
61,7 кв. м

Волинська

Ковельський  р-н,
с. Мокрець, 

вул. Васильчука, 
86а

Турійська районна 
державна лікарня 

ветеринарної медицини,
код за ЄДРПОУ

00692587

Регіональне 
відділення Фонду 

по Львівській, 
Закарпатській 
та Волинській 

областях

Група
 інвентарних об’єктів 

у складі:
гараж дизельний 

загальною площею 
201,7 кв. м, 

будівля мехцеху  
загальною площею 

235,5 кв. м, 
керносховище 

загальною площею 
417,7 кв. м, 

баня санпропускник-
котельня 

загальною площею 
136,2 кв. м, 

піднавіс 
загальною площею 

123,2 кв. м, 
гараж 

загальною площею 
514,1 кв. м, 

склад матеріалів 
загальною площею 

403,7 кв. м

Волинська м. Володимир-
Волинський,

 вул. Луцька, 80В

Відокремлений підрозділ 
«Геологорозвідувальна 

експедиція» 
Державного 

підприємства 
«Львіввугілля»,
код за ЄДРПОУ 

38693595

Регіональне 
відділення Фонду 

по Львівській, 
Закарпатській 
та Волинській 

областях

Частина 
нежитлових 

приміщень корпусу 
м. Київ м. Київ, 

вул. Московська, 8
Державне підприємство 

завод «Арсенал»,

Регіональне 
відділення Фонду 

по м. Києву
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№ 1 першого поверху 
загальною площею 

350,8 кв. м

код за ЄДРПОУ 
14310520

Частина 
нежитлових 

приміщень корпусу 
№ 7, 

загальною площею 
150,0 кв. м

м. Київ м. Київ, 
вул. Московська, 8

Державне підприємство 
завод «Арсенал»,
код за ЄДРПОУ 

14310520

Регіональне 
відділення Фонду 

по м. Києву

Нежитлова будівля 
літ. «А-1» 

загальною площею 
227,2 кв. м

Харківська

Зачепилівський р-н, 
смт Зачепилівка, 
вул. Центральна 
(Радянська), 21

Головне 
управління статистики 
у Харківській області, 

код за ЄДРПОУ 
02362629

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Нежитлова будівля 
котельні з лазнею 

загальною площею 
251,7 кв. м

Харківська
Краснокутський р-н, 

с. Городнє, 
вул. Центральна, 5а

ТДВ «Агрофірма 
«Глобівська», 

код за ЄДРПОУ 
00412406

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

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

Зміївський р-н, 
с. Першотравневе, 
площа Центральна, 

3-а

ПрАТ «Племінний завод 
«Червоний велетень», 

код за ЄДРПОУ 
00486770

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Нежитлова будівля 
(магазин) 

загальною площею 
42,6 кв. м

Харківська
Дворічанський р-н, 

с. Тавільжанка, 
вул. Перемоги, 27 а

ВАТ «Куп’янський 
цукровий комбінат», 

код за ЄДРПОУ 
00373215

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Нежитлова будівля 
магазину літ. «А» 

загальною площею 
84,27 кв. м

Харківська

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 
області

Нежитлова будівля 
побутового комбінату 
літ. «А-2», (інв. 2-53), 

загальною площею 
384,0 кв. м.

Харківська

Балаклійський р-н, 
смт Савинці, 

вул. Кооперативна, 
3

відсутній

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Будівля магазину, 
загальною площею 

33,1 кв. м
Харківська 

Золочівська р-н, 
с. Скорики, 

вул. Шевченка, 11а
відсутній

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Будівля магазину, 
загальною площею 

32,5 кв. м
Харківська

Золочівський р-н, 
с. Завадське, 

вул. Завадська 
(колишня назва – 

вул. 
В. Васильченка), 2

відсутній

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області
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Нежитлові 
приміщення 

загальною площею 
290,95 кв. м 

Харківська

Балаклійський р-н, 
смт Савинці, 

вул. Кооперативна, 
2

відсутній

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Нежиле приміщення 
літ. «А-1» 

загальною площею 
26,5 кв. м

Харківська
Барвінківський р-н, 

с. Червона Зоря, 
вул. Ставкова, 1

відсутній

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Гараж літ. «Е» 
загальною площею 

57,8 кв. м
Харківська

Вовчанський р-н,     
м. Вовчанськ,         

вул. Гагаріна, 13

Головне 
управління статистики 
у Харківській області, 

код за ЄДРПОУ 
02362629

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Нежитлова будівля 
літ. "А-1" 

загальною площею 
196,8 кв. м

Харківська
Дергачівський р-н, 

м. Дергачі,             
пл. Перемоги, 19

Головне управління 
ДСНС України 

у Харківській області, 
код за ЄДРПОУ 

38631015

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Нежитлова будівля
 літ. "А-1" 

загальною площею 
270,0 кв. м

Харківська
Валківський р-н, 

смт Ков’яги,       
вул. Заводська, 2

Головне управління 
ДСНС України 

у Харківській області, 
код за ЄДРПОУ 

38631015

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Нежитлові 
приміщення підвалу 
№№ 10-002÷10-014 в 

літ. «1-Е-1-12» 
загальною площею 

134,7 кв. м

Харківська
м. Харків, 
проспект 

Московський, 199

Акціонерне товариство 
«Українські енергетичні 

машини»,
код за ЄДРПОУ 

05762269

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Нежитлові 
приміщення підвалу 

№№ 8-002÷8-027 
в літ. «1-Е-1-12»

загальною площею 
242,6 кв. м

Харківська
м. Харків, 
проспект 

Московський, 199

Акціонерне товариство 
«Українські енергетичні 

машини»,
код за ЄДРПОУ 

05762269

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Нежитлові 
приміщення підвалу 

№№ 9-002÷9-009 
в літ. «13-1-3» 

загальною площею 
104,5 кв. м

Харківська
м. Харків, 
проспект 

Московський, 199

Акціонерне товариство 
«Українські енергетичні 

машини»,
код  за ЄДРПОУ 

05762269

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Нежитлові 
приміщення підвалу 
№№ 27-002÷27-022 

в літ. «1И-7» 
загальною площею 

152,0 кв. м

Харківська
м. Харків, 
проспект 

Московський, 199

Акціонерне товариство 
«Українські енергетичні 

машини»,
код  за ЄДРПОУ 

05762269

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

  викласти в новій редакції:
Група виробничо-

складських будівель та 
інвентарних об’єктів: 

будівля прохідної 
(літ. А) 

площею 31,2 кв. м; 
водонапірна башта 

№ 3; 

Івано-
Франківська

м. Івано-
Франківськ, 

вул. Блавацького І. 
Отця, 22

ПАТ «Укрнафта»,  
код за ЄДРПОУ 

00135390

Регіональне 
відділення Фонду по 
Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 
Тернопільській 

областях
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будівля павільйону 
(літ. А1) 

площею 96 кв. м; 
будівля критої стоянки 

(літ. Б) 
площею 386,2 кв. м; 

будівля складу (літ. В) 
площею 350,8 кв. м; 

будівля котельні 
(літ. Г) 

площею 113,6 кв. м; 
пожежний резервуар 

(літ. В1);
 пожежний резервуар 

(літ. Д2); 
будівля критої стоянки 

(літ. Д) 
площею 453,7 кв. м; 

огорожа металева 
площею 150 пог. м; 

огорожа залізобетонна 
площею 274 куб. м; 

лінія електропередач 
повітряна 7 пог. м; 

лінія кабельна 
телефонного зв’язку 

100 пог. м; 
мережа зв’язку і 

сигналізації 280 пог м; 
мережа зв’язку і 

сигналізації 712 пог. м; 
мережа 

газопостачання 
40 пог. м; 
колонка 

паливороздавальна; 
ємність технічна 

42,44 куб. м; 
колонка 

паливороздавальна; 
стенд; 

трансформатор 
зварювальний; 

башта водонапірна; 
котел газовий; 

стенд; 
дорога 100 пог. м

Група інвентарних 
об’єктів у складі: 

будівля дільничної 
ветлікарні "А-1" 

площею 75,4 кв. м, 
вбиральня  "В-1" 
площею 0,9 кв. м, 

господарський 
хлів "Б-1" 

площею 36,4 кв. м

Волинська

Ковельський  р-н,                
с. Свинарин, 

вул. Шкільна, 9

Турійська районна 
державна лікарня 

ветеринарної медицини,
код за ЄДРПОУ

00692587

Регіональне 
відділення Фонду 

по Львівській, 
Закарпатській 
та Волинській 

областях
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Група
 інвентарних об’єктів 

у складі: 
адмінприміщення 
дільничної лікарні 

ветеринарної 
медицини "А-1" 

загальною площею 
37,3  кв. м, 

господарський 
хлів "Б-1" 

загальною площею 
61,7 кв. м, 
льох "В-1" 

загальною площею 
11 кв. м

Волинська

Ковельський  р-н,
с. Мокрець, 

вул. Васильчука, 
86а

Турійська районна 
державна лікарня 

ветеринарної медицини,
код за ЄДРПОУ

00692587

Регіональне 
відділення Фонду 

по Львівській, 
Закарпатській 
та Волинській 

областях

Група
 інвентарних об’єктів 

у складі:
гараж дизельний 

загальною площею 
201,7 кв. м, 

будівля мехцеху  
загальною площею 

235,5 кв. м, 
керносховище 

загальною площею 
417,7 кв. м, 

баня санпропускник-
котельня 

загальною площею 
136,2 кв. м, 

піднавіс 
загальною площею 

123,2 кв. м, 
гараж 

загальною площею 
514,1 кв. м, 

склад матеріалів 
загальною площею 

403,4 кв. м

Волинська м. Володимир-
Волинський,

 вул. Луцька, 80В

Відокремлений підрозділ 
«Геологорозвідувальна 

експедиція» 
Державного 

підприємства 
«Львіввугілля»,
код за ЄДРПОУ 

38693595

Регіональне 
відділення Фонду 

по Львівській, 
Закарпатській 
та Волинській 

областях

Частина 
нежитлових 

приміщень корпусу
 № 1 першого поверху 

загальною площею 
350,8 кв. м

м. Київ
м. Київ, 

вул. Князів 
Острозьких, 8

Державне підприємство 
завод «Арсенал»,
код за ЄДРПОУ 

14310520

Регіональне 
відділення Фонду 

по м. Києву

Частина 
нежитлових 

приміщень корпусу 
№ 7, 

загальною площею 
150,0 кв. м

м. Київ
м. Київ, 

вул. Князів 
Острозьких, 8

Державне підприємство 
завод «Арсенал»,
код за ЄДРПОУ 

14310520

Регіональне 
відділення Фонду 

по м. Києву

Нежитлова будівля Харківська Красноградський
 р-н, 

Головне 
управління статистики 

Регіональне 
відділення Фонду 
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літ. «А-1» 
загальною площею 

227,2 кв. м

смт Зачепилівка, 
вул. Центральна 
(Радянська), 21

у Харківській області, 
код за ЄДРПОУ 

02362629

по Харківській 
області

Нежитлова будівля 
котельні з лазнею 

загальною площею 
251,7 кв. м

Харківська
Богодухівський р-н, 

с. Городнє, 
вул. Центральна, 5а

ТДВ «Агрофірма 
«Глобівська», 

код за ЄДРПОУ 
00412406

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

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

Чугуївський р-н, 
с. Першотравневе, 
площа Центральна, 

3-а

ПрАТ «Племінний завод 
«Червоний велетень», 

код за ЄДРПОУ 
00486770

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Нежитлова будівля 
(магазин) 

загальною площею 
42,6 кв. м

Харківська
Куп’янський р-н, 
с. Тавільжанка, 

вул. Перемоги, 27 а

ВАТ «Куп’янський 
цукровий комбінат», 

код за ЄДРПОУ 
00373215

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Нежитлова будівля 
магазину літ. «А» 

загальною площею 
84,27 кв. м

Харківська

Красноградський 
 р-н, 

с. Сугарівське 
(колишнє Жовтень), 
вул. Центральна, 7

ПрАТ «Сахновщинське 
імені М. О. Ключки», 

код за ЄДРПОУ 
00851198

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Нежитлова будівля 
побутового комбінату 
літ. «А-2», (інв. 2-53), 

загальною площею 
384,0 кв. м.

Харківська

Ізюмський р-н, 
смт Савинці, 

вул. Кооперативна, 
3

відсутній

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Будівля магазину, 
загальною площею 

33,1 кв. м
Харківська 

Богодухівський р-н, 
с. Скорики, 

вул. Шевченка, 11а
відсутній

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Будівля магазину, 
загальною площею 

32,5 кв. м
Харківська

Богодухівський р-н,
с. Завадське, 

вул. Завадська 
(колишня назва – 

вул. 
В. Васильченка), 2

відсутній

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Нежитлові 
приміщення 

загальною площею 
290,95 кв. м 

Харківська

Ізюмський р-н,
смт Савинці, 

вул. Кооперативна, 
2

відсутній

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Нежиле приміщення 
літ. «А-1» 

загальною площею 
26,5 кв. м

Харківська
Ізюмський р-н, 
с. Червона Зоря, 
вул. Ставкова, 1

відсутній

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Гараж літ. «Е» 
загальною площею 

57,8 кв. м
Харківська

Чугуївський р-н, 
м. Вовчанськ,         

вул. Гагаріна, 13

Головне 
управління статистики 
у Харківській області, 

код за ЄДРПОУ 
02362629

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області
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Нежитлова будівля 
літ. "А-1" 

загальною площею 
196,8 кв. м

Харківська
Харківський р-н, 

м. Дергачі,             
пл. Перемоги, 19

Головне управління 
ДСНС України 

у Харківській області, 
код за ЄДРПОУ 

38631015

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Нежитлова будівля
 літ. "А-1" 

загальною площею 
270,0 кв. м

Харківська
Богодухівський р-н, 

смт Ков’яги,       
вул. Заводська, 2

Головне управління 
ДСНС України 

у Харківській області, 
код за ЄДРПОУ 

38631015

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Нежитлові 
приміщення підвалу 
№№ 10-002÷10-014 в 

літ. «1-Е-1-12» 
загальною площею 

134,7 кв. м

Харківська
м. Харків, 

проспект Героїв 
Харкова, 199

Акціонерне товариство 
«Українські енергетичні 

машини»,
код за ЄДРПОУ 

05762269

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Нежитлові 
приміщення підвалу 

№№ 8-002÷8-027 
в літ. «1-Е-1-12»

загальною площею 
242,6 кв. м

Харківська
м. Харків, 

проспект Героїв 
Харкова, 199

Акціонерне товариство 
«Українські енергетичні 

машини»,
код за ЄДРПОУ 

05762269

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Нежитлові 
приміщення підвалу 

№№ 9-002÷9-009 
в літ. «13-1-3» 

загальною площею 
104,5 кв. м

Харківська
м. Харків, 

проспект Героїв 
Харкова, 199

Акціонерне товариство 
«Українські енергетичні 

машини»,
код  за ЄДРПОУ 

05762269

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Нежитлові 
приміщення підвалу 
№№ 27-002÷27-022 

в літ. «1И-7» 
загальною площею 

152,0 кв. м

Харківська
м. Харків, 

проспект Героїв 
Харкова, 199

Акціонерне товариство 
«Українські енергетичні 

машини»,
код  за ЄДРПОУ 

05762269

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

2) доповнити такими позиціями:
Комплекс приміщень: 

нежитлові 
приміщення, 

гараж, 
туалет, 

колодязь, 
сарай

Дніпропетровська
Павлоградський р-н, 

с. Варварівка, 
вул. Чкалова, 29

Головне управління 
Держпродспоживслужби 

в Дніпропетровській 
області,

код за ЄДРПОУ 
40359593

Регіональне 
відділення Фонду по 
Дніпропетровській, 

Запорізькій 
та Кіровоградській 

областях

Група інвентарних 
об’єктів у складі: 

будівля контори, 1А, 
загальною площею 

96,4 кв. м;
 будівля воловні, 1Б, 
загальною площею 

253 кв. м; 
водонасосна 
станція, 1В, 

загальною площею 
15,1 кв. м; 

ваговаї будка, 1Е, 

Львівська

Львівський р-н, 
смт Великий 

Любінь, 
вул. Львівська, 194

Державний науково-
дослідний контрольний 
інститут ветеринарних 
препаратів та кормових 

добавок, 
код за ЄДРПОУ 

00485670

Регіональне 
відділення Фонду 

по Львівській, 
Закарпатській 
та Волинській 

областях
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загальною площею 
35,7 кв. м; 

водонапірна вежа, 1З, 
загальною площею 

1,8 кв. м;
 вбиральня, 1Л, 

загальною площею 
1,2 кв. м

Група інвентарних 
об’єктів у складі: 

будівля свинарника, 
літ. Г, 

площею 472,3 кв. м; 
будівля ізолятора 

тварин, літ. Ж, 
площею 250,3 кв. м; 
будівля кормокухні, 

літ. Д,
площею 427,5 кв. м; 
будівля кролятника, 

літ. К, 
площею 95,4 кв. м

Львівська

Львівський р-н, 
смт Великий 

Любінь, 
вул. Львівська, 194

Державний науково-
дослідний контрольний 
інститут ветеринарних 
препаратів та кормових 

добавок, 
код за ЄДРПОУ 

00485670

Регіональне 
відділення Фонду 

по Львівській, 
Закарпатській 
та Волинській 

областях

Будівля, 
загальною площею 

63,2 кв. м, 
сарай, 
туалет, 

огорожа

Житомирська

Житомирський р-н, 
смт Хорошів, 

вул. Житомирська, 
2

Головне управління 
Держпродспоживслужби 
України у Житомирській 

області
(код за ЄДРПОУ 

40346926)

Регіональне 
відділення Фонду 
по Рівненській та 

Житомирській 
областях

3. Внести до додатка 5 «Перелік об’єктів соціально-культурного призначення», 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 (із змінами), 
такі зміни:

1) позиції:

Нежитлова будівля 
(їдальня) з майном Харківська

Нововодолазький
 р-н, 

с. Новоселівка,
вул. Піщана, 2

ПрАТ «Новоселівський 
гірничо-збагачувальний 

комбінат»,  
код за ЄДРПОУ 

30773938

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Їдальня 
загальною площею 

573,5 кв. м
Харківська

Краснокутський р-н, 
с. Кусторівка, 
вул. Садова, 2

ТДВ «Агрофірма 
«Глобівська»,

 код за ЄДРПОУ 
00412406

Регіональне 
відділення Фонду
 по Харківській 

області

Клуб 
загальною площею 

173,4 кв. м
Харківська

Краснокутський р-н, 
с. Кусторівка, 
вул. Садова, 4

ТДВ «Агрофірма 
«Глобівська»,

 код за ЄДРПОУ 
00412406

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Клуб, 
загальною площею 

219,4 кв. м.
Харківська

Барвінківський р-н, 
с. Дібровне, 

вул. Центральна 38
відсутній

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Клуб, 
загальною площею 

175,6 кв. м.
Харківська

Барвінківський р-н, 
с. Пашкове, 

вул. Матросова 28
відсутній

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області
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 викласти в новій редакції:

Нежитлова будівля 
(їдальня) з майном Харківська

Харківський р-н, 
с. Новоселівка,
вул. Піщана, 2

ПрАТ «Новоселівський 
гірничо-збагачувальний 

комбінат»,  
код за ЄДРПОУ 

30773938

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Їдальня 
загальною площею 

573,5 кв. м
Харківська

Богодухівський р-н, 
с. Кусторівка, 
вул. Садова, 2

ТДВ «Агрофірма 
«Глобівська»,

 код за ЄДРПОУ 
00412406

Регіональне 
відділення Фонду
 по Харківській 

області

Клуб 
загальною площею 

173,4 кв. м
Харківська

Богодухівський р-н, 
с. Кусторівка, 
вул. Садова, 4

ТДВ «Агрофірма 
«Глобівська»,

 код за ЄДРПОУ 
00412406

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Клуб, 
загальною площею 

219,4 кв. м.
Харківська

Ізюмський р-н, 
с. Дібровне, 

вул. Центральна 38
відсутній

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

Клуб, 
загальною площею 

175,6 кв. м.
Харківська

Ізюмський р-н,
с. Пашкове, 

вул. Матросова 28
відсутній

Регіональне 
відділення Фонду 

по Харківській 
області

4. Департаменту приватизації забезпечити передачу відповідним структурним 
підрозділам Фонду державного майна України переліків об’єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації, змінених цим наказом, для оприлюднення на офіційному 
вебсайті Фонду державного майна України. 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Фонду                                              Рустем УМЄРОВ


