
 

   
  

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ  

НАКАЗ  

               06.12.2022                                              Київ                                        №  1509                    
                                                                    

  
 
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), 

таку зміну: 

1) позицію: 

33749517 

Єдиний майновий комплекс 

Державного підприємства  

«Центр еколого-експертної 

аналітики» 

м. Київ 

м. Київ,    

вул. Митрополита 

Василя 

Липківського, 35 

Апарат Фонду 

викласти в новій редакції: 

33749517 

Єдиний майновий комплекс 

Державного підприємства  

«Центр еколого-експертної 

аналітики» 

м. Київ 

м. Київ,    

вул. Митрополита 

Василя 

Липківського, 35 

Регіональне 

відділення Фонду  

по м. Києву 

 

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: 

Нежитлові будівлі  

у складі:  

нежиле приміщення  

(літ. Аа-а)  

площею 188 кв. м;  

сарай (літ. Б) 

Черкаська 

Черкаський р-н, 

м. Сміла, 

пров. Водяного  

Якова, 1 

3 Державний  

пожежно - рятувальний 

загін Головного  

управління Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій  

у Черкаській області, 

код за ЄДРПОУ  

39209135 

Регіональне  

відділення Фонду 

 по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській  

областях 
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Будинок правосуддя 

загальною площею  

230,0 кв. м  

та гараж  

загальною площею  

20,0 кв. м 

Чернігівська 
м. Ічня,  

вул. Коваля Г., 10 

Територіальне  

управління Державної 

судової адміністрації 

України 

 у Чернігівській  

області, 

код за ЄДРПОУ  

26295412 

Регіональне  

відділення Фонду  

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській  

областях 

викласти в новій редакції: 

Нежитлові будівлі  

у складі:  

нежиле приміщення  

(літ. Аа-а"")  

площею 188 кв. м;  

сарай (літ. Б) 

Черкаська 

Черкаський р-н, 

м. Сміла, 

пров. Водяного  

Якова, 1 

3 Державний  

пожежно - рятувальний 

загін Головного  

управління Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій  

у Черкаській області, 

код за ЄДРПОУ  

39209135 

Регіональне  

відділення Фонду 

 по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській  

областях 

Будинок правосуддя 

загальною площею  

230,0 кв. м  

та гараж  

загальною площею  

20,0 кв. м  

разом з приналежним 

майном: 

- система сигналізації; 

- котел газовий  

«Анна Нова – 24зк»; 

- лічильник газу  

ВК-G2.5Т; 

- модем для побутових 

лічильників GPRS; 

- ящик незгораємий в 

кількості 6 шт. 

Чернігівська 
м. Ічня,  

вул. Коваля Г., 10 

Територіальне  

управління Державної 

судової адміністрації 

України 

 у Чернігівській  

області, 

код за ЄДРПОУ  

26295412 

Регіональне  

відділення Фонду  

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській  

областях 

2) доповнити такими позиціями: 
Будинок з надвірними 

будівлями та 

спорудами,  

заг. пл. 152,7 кв. м  

у т.ч.  

будівля літ. «А»,  

заг. пл. 85,8 кв. м, 

веранда, літ. «а», 

ганок літ. «а1»,  

ганок літ. «а2», 

веранда літ. «а3», 

підвал літ. «а4», 

погріб літ. «Б», 

вбиральня літ. «В», 
сарай, сарай-добудова  

літ. «Г», «Г1»,  
заг. пл. 47,6 кв. м, 

гараж літ. «Д»  
заг. пл. 19,3 кв. м, 

огорожа «1»,  

Вінницька 

м. Могилів-

Подільський,  

вул. Верхня 

Карпівська, 79 

Головне управління 
Держпродспоживслужби 

у Вінницькій області, 
код за ЄДРПОУ 

40310643 

Регіональне 
відділення Фонду  
по Вінницькій та 

Хмельницькій 
областях 
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ворота «2»,  
ворота «3»,  
хвіртка «4»,  
басейн - І,  

вимощення - ІІ 

Нежитлова будівля  
у складі:  

маслобійний цех літ. А 
площею 152,77 кв. м, 

замощення № 1 
площею 138,90 кв. м, 

ворота № 2  
площею 6,51 кв. м, 

огорожа № 3  
площею 306,0 кв. м 

Дніпропетровська 
Новомосковський р-н, 

с. Деконка,  

вул. Центральна, 66а   

Філія «Управління 
«Укргазтехзв’язок»  
АТ «Укртрансгаз»,  

код за ЄДРПОУ 
00154453 

Регіональне 
відділення Фонду по 
Дніпропетровській, 

Запорізькій та 
Кіровоградській 

областях 

Будівля літ. А  
з підвалом літ. пд., 
приямком до пд. та 

ганком до літ. А 
загальною площею 

116,0 кв. м;  
гараж літ. Б з 

оглядовою ямою 
загальною площею 

24,7 кв. м,  
гараж літ. Б1 

загальною площею 
18,0 кв. м,  

вбиральня літ. В1 
загальною площею  

1,2 кв. м,  
сарай для вугілля  

літ. Д  
загальною площею 

10,4 кв. м,  
паркан № 1, 
замощення І, 
замощення ІІ     

Запорізька 
Запорізький р-н,  
м. Вільнянськ,  

вул. Канарєєва, 2 

Головне управління 
Держпродспоживслужби 

в Запорізькій області, 
код за ЄДРПОУ 

40311343 

Регіональне 
відділення Фонду по 
Дніпропетровській, 

Запорізькій та 
Кіровоградській 

областях 

Комплекс будівель Кіровоградська   

Кропивницький р-н, 

смт Олександрівка, 

вул. Незалежності 

України, 84 

Кропивницька районна 
державна адміністрація 
Кіровоградської області, 

код за ЄДРПОУ 
04055067 

Регіональне 
відділення Фонду по 
Дніпропетровській, 

Запорізькій та 
Кіровоградській 

областях 

Дільниця  

ветеринарної 

медицини у складі: 

будівля ветлікарні, А, 

загальною площею 

146,4 кв. м;  

стайня, Б,  

загальною площею 

37,8 кв. м;  

вбиральня, В, 

 площею 2,3 кв. м; 

хвіртка, 1,  

площею 1,2 кв. м; 

огорожа, 2,  

площею 48,8 кв. м 

Івано-

Франківська  

Калуський р-н,  

с. Витвиця,  

вул. Красівського, 

101 

Долинська районна 

державна лікарня 

ветеринарної медицини,  

код за ЄДРПОУ 

00699566 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 

Нежитлові будівлі 

лабораторії,  

площею 178 кв. м  

Івано-

Франківська 
Калуський р-н,  

Калуська міжрайонна 

державна лабораторія 

державної служби 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Івано-Франківській, 
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та складу-віварія, 

площею 46 кв. м 

смт Рожнятів,  

вул. Січових 

Стрільців, 55 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів,  

код за ЄДРПОУ 

32754238 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 

Нежитлова будівля 

(колишнє ЗСЦЗ 

сховище № 197/001) 

Чернівецька  

Чернівецький р-н,              

м. Новоселиця,  

вул. Комарова, 7/1 

ТОВ «Припрутська 

пересувна механізована 

колона № 152»,  

код за ЄДРПОУ 

01037608 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Івано-Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 

Будівля насосної 

станції, А-1,  

93,5 кв. м; 

накопичувальний 

басейн, Б-1; 

артезіанська 

свердловина, К; 

основи під 

трансформаторні 

підстанції (2 шт.) 

Київська 

Бориспільський р-н, 

Сенківська с/р, 

Північно – східний 

обхід                

м. Київ, 1 км 

ТОВ 

«Сільськогосподарське 

підприємство «Промінь»,  

код за ЄДРПОУ 

00849770 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях 

Нежитлова будівля, 

механічна майстерня, 

загальною площею 

145,9 кв. м 

Черкаська 

Золотоніський р-н,  

с. Чехівка,  

провул. 

Приморський, 19 

Черкаське управління 

захисних масивів 

дніпровських 

водосховищ, 

код за ЄДРПОУ 

05510154 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях 

Приміщення, будинок, 

загальною площею 

295,2 кв. м 

Львівська 

Львівський р-н,  

м. Кам'янка - 

Бузька,  

вул. Шевченка, 45 

Головне управління 

Держгеокадастру  

у Львівській області, 

код за ЄДРПОУ 

39769942 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Львівській, 

Закарпатській  

та Волинській 

областях 

Приміщення  

(розмір частки 15/100), 

що складається з 

нежитлових 

приміщень 1-6 

загальною площею 

144,4 кв. м  

в нежитловій будівлі 

літ. А   

Одеська 
м. Березівка,                                    

вул. Пушкінська, 27 

Головне управління 

Пенсійного фонду 

України у Одеській 

області,  

код за ЄДРПОУ 

20987385 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Одеській та 

Миколаївській 

областях 

Гараж загальною 

площею 19,0 кв. м 
Миколаївська 

Первомайський р-н,  

смт Арбузинка, 

пров. Каштановий, 

7 

Головне управління 

Пенсійного фонду 

України в Миколаївській 

області,  

код за ЄДРПОУ 

13844159 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Одеській та 

Миколаївській 

областях 

Нежитлова будівля, 

агрегатна № 242,  

літ. А1,  

загальною площею 

62,1 кв. м 

Житомирська 

м. Новоград-

Волинський,                                 

вул. Відродження, 4 

Новоград-Волинська 

районна державна 

адміністрація, 

код за ЄДРПОУ 

04053654 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Рівненській  

та Житомирській 

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

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

04.01.2022 № 1 (із змінами), такі зміни: 
1) позицію: 

Дитячий садок Вінницька 

Вінницький р-н,  

с. Нові Обиходи,   

вул. Мельника, 39 а 

Управління будівництва 

Вінницької обласної 

державної адміністрації,  

код за ЄДРПОУ 

43723542 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

викласти в новій редакції: 

Дитячий садок Вінницька 

Гайсинський р-н,  

с. Нові Обиходи,   

вул. Мельника, 39 а 

Управління будівництва 

Вінницької обласної 

державної адміністрації,  

код за ЄДРПОУ 

43723542 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях 

2) доповнити такими позиціями: 

Об’єкт 

незавершеного  

будівництва – 

Розкішненська 

амбулаторія 

Київська 

Білоцерківський р-н,                    

с. Розкішна,  

вул. Галянта Віталія, 

б/н 

Департамент 

регіонального розвитку 

Київської обласної 

державної адміністрації, 

код за ЄДРПОУ 

21467647 

Регіональне 
відділення Фонду  

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях 

Об’єкт незавершеного 

будівництва –  

середня школа 

Київська 

Білоцерківський р-н,                    

с. Василиха, вул. 

Наумова, б/н 

Департамент 

регіонального розвитку 

Київської обласної 

державної адміністрації, 

код за ЄДРПОУ 

21467647 

Регіональне 
відділення Фонду  

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях 

 

4. Внести до додатка 5 «Перелік об’єктів соціально-культурного призначення», 

затвердженого наказом Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 (із змінами), 

таку зміну: 

1) доповнити такою позицією: 

Майновий комплекс 

дитячого оздоровчого 

комплексу 

«Придніпровський»                   
Черкаська  

Золотоніський р-н,                     

с. Благодатне 
 

Державне 

підприємство 

«Управління справами 

Фонду державного 

майна України»,  

код за ЄДРПОУ 

39950170 

Регіональне 

відділення Фонду  

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях 

 

5. 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. 

 

 

 
 

 
 


