ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
Київ

23.07.2021

№ 1278

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 06.01.2021 № 5
«Про затвердження переліків об`єктів
малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2021 році (із змінами)»

Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», «Про
приватизацію державного і комунального майна»
НАКАЗУЮ:
1. Внести до додатка 2 «Перелік єдиних майнових комплексів державних
підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду»,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 (із
змінами), такі зміни:
1) позицію:
00703397

Цілісний майновий комплекс
державного підприємства
Кременчуцька міжрайонна
коконосушарка
«Міжрайшовк»

Полтавська

м. Кременчук,
вул. Київська, 71

Регіональне
відділення Фонду
по Полтавській та
Сумській областях

Полтавська

м. Кременчук,
вул. Київська, 71

Регіональне
відділення Фонду
по Полтавській та
Сумській областях

викласти в новій редакції:
00703397

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
Кременчуцька міжрайонна
коконосушарка
«Міжрайшовк»

2. Внести до додатка 3 «Перелік окремого майна», затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 (із змінами), такі зміни:
1) позиції:
Нежитлова будівля
літ. «А», тамбур
літ. «а», тамбур
літ. «а1», загальною
площею 215,4 кв. м,
яка не увійшла до
статутного капіталу
ВАТ «Вапнярський
комбінат
хлібопродуктів»,
код за ЄДРПОУ
00953177
Комплекс, загальною
площею 505,2 кв. м
у складі:
прохідна при НС-І, А,
загальна площа
42,0 кв. м;
прохідна при НС-ІІ, Б,

Вінницька

Хмельницька

Томашпільський
р-н,
смт Вапнярка,
вул. Гагаріна, 6к

Кам’янецьПодільський р-н,
с. Гораївка,
вул. Садова, 36а

Відсутній

Регіональний офіс
водних ресурсів у
Хмельницькій
області,
код за ЄДРПОУ
05446893

Регіональне
відділення Фонду
по Вінницькій та
Хмельницькій
областях

Регіональне
відділення Фонду
по Вінницькій та
Хмельницькій
областях
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загальна площа
49,0 кв. м;
НС-І (насосна станція
І-го підйому), В,
загальна площа
120,8 кв. м;
НС-ІІ (насосна станція
ІІ-го підйому), Г,
загальна площа
131,5 кв. м;
будівля ЗРУ, Д,
загальна площа
161,9 кв. м
Комплекс, загальною
площею 2978,1 кв. м у
складі:
електропідстанція
35/1000 (знаходиться
на території насосної
підстанції
ІІ-го підйому), 1,
загальна площа
130,7 кв. м;
електропідстанція
35/1000 (знаходиться
на території насосної
підстанції І-го
підйому), 2, загальна
площа 127,4 кв. м;
водозабір
«Гораївка», 3;
регулюючий басейн
(знаходиться на
території насосної
станції ІІ-го підйому),
4, загальна площа
2720,0 кв. м;
центральна
зрошувальна система
«Гораївка»
(магістральний
підземний
трубопровід від
насосної станції І-го
підйому до насосної
станції ІІ-го підйому),
5
Окреме майно, яке під
час приватизації
орендного
підприємства
«Саливонківський
цукровий завод» не
увійшло до статутного
капіталу та перебуває
на балансі ПрАТ
«Саливонківський
цукровий завод»
(код за ЄДРПОУ
00372517) у складі:
- будівля депо з
адміністративною
добудовою, літера
«А1»;

Хмельницька

Київська

Кам’янецьПодільський р-н,
с. Гораївка,
вул. Садова, 36а

Васильківський р-н,
смт Гребінки,
вул. Білоцерківська,
1а;

Регіональний офіс
водних ресурсів у
Хмельницькій
області,
код за ЄДРПОУ
05446893

Регіональне
відділення Фонду
по Вінницькій та
Хмельницькій
областях

ПрАТ
«Саливонківський
цукровий завод»,
код за ЄДРПОУ
00372517

Регіональне
відділення Фонду
по Київській,
Черкаській та
Чернігівській
областях
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- споруда вагової,
літера «Б1» та ваги
вагової АС-150ц 136;

Васильківський р-н,
смт Гребінки,
вул. Білоцерківська,
16;

- виставочні залізничні
колії біля ст. Устинівка,
у тому числі:
колія № 1
(приймально-відправна)
- 314,45 пог. м;
колія № 2 (ходова) 645,9 пог. м;
колія № 3 (приймальновідправна) - 315 пог. м;
колія № 18 (виставочна)
- 110,17 пог.м;
- з’єднувальна
залізнична колія 10913,0 пог. м;
роз'їзд 9 км, в тому
числі:
колія № 1
(виставочна) 420,25 пог. м;
колія № 2 (обгінна) –
262,16 пог. м;
колія № 3
(розвантажувальна) 242,45 пог. м;
колія № 4
(розвантажувальна) 48,62 пог. м;

Васильківський р-н,
ст. Устинівка

- залізничні колії на
території цукрового
заводу, у тому числі:
колія № 1 (вивант.) 771,17 пог. м;
колія № 2 (вивант.) 376 пог. м;
колія № 3 (обгінна) 344,53 пог. м;
колія № 4 (навант.) 403,94 пог. м;
колія № 5 (з’їзд) 67,5 пог. м;
колія № 6 (навант.) 220,65 пог. м;
колія № 7 (з’їзд) 65,88 пог. м;
колія № 8 (нав.-розв.)
- 257,5 пог. м;
колія № 9 (вивант.) 138,8 пог. м;
колія № 10 (зливна) 209 пог. м;
колія № 14 (навант.) 217,93 пог. м;
- залізничні колії на
території цукрового
заводу, у тому числі:
колія № 15
(деповська) 89 пог. м;
колія № 16

Васильківський р-н,
смт Гребінки,
вул. Білоцерківська,
1;
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(деповська) 132 пог. м;
- стрілочні переводи
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 12, 13, 16, 17,
18,19,21,41,43,45,47;
- споруда сигналізації
на переїзді;
- вагова з/л Депо,
- вагончик для
чергових;
- тепловоз ТГМ 2545;
- тепловоз ТГМ-4
1777;
- тепловоз ТГМ-4
1221;
- тепловоз ТГК-2
8326;
- тепловоз ТГК-2
5895;
- платформа
залізнична;
- дрезина АГМу;
- бетономішалка;
- цистерна
№ 50038736;
- ємкість; - машина
друкарська «Україна»;
- машина друкарська
«Ятрань»;
- електротельфер 3 тн;
- свердлильний
верстат настільний;
- агрегат АДБ
(зварювальний
апарат);
- трансформатор
ТДК-315 зарядний
пристрій;
- зварювальний
трансформатор ТД-25;
- ІВМР С/АТ-286;
- насос ручний
Р-0.8-3.0;
- залізобетонні шпали
у кількості 486 штук;
- металобрухт
загальною вагою
102,15 т (рейки
залізничних колій та
стрілочні переводи)

Васильківський р-н,
ст. Устинівка

Адміністративне
приміщення
загальною площею
131,5 кв. м

Миколаївська

Березанський р-н,
смт Березанка,
вул. Центральна
(Леніна), 31

Частина нежитлових
приміщень корпусу
№ 1, загальною
площею 350,8 кв. м

Київська

м. Київ,
вул. Московська,
8

Головне управління
Пенсійного фонду
України в
Миколаївській
області,
код за ЄДРПОУ
13844159
Державне
підприємство
«Арсенал»,
код за ЄДРПОУ
14310520

Регіональне
відділення Фонду
по Одеській та
Миколаївській
областях
Регіональне
відділення Фонду
по м. Києву
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Частина нежитлових
приміщень корпусу
№ 12, загальною
площею 3599,5 кв. м

Київська

м. Київ,
вул. Московська,
8

Частина нежитлових
приміщень корпусу
№ 7, загальною
площею 150,0 кв. м

Київська

м. Київ,
вул. Московська,
8

Державне
підприємство
«Арсенал»,
код за ЄДРПОУ
14310520
Державне
підприємство
«Арсенал»,
код за ЄДРПОУ
14310520

Регіональне
відділення Фонду
по м. Києву
Регіональне
відділення Фонду
по м. Києву

викласти в новій редакції:
Нежитлова будівля
літ. «А», тамбур
літ. «а», тамбур
літ. «а1», загальною
площею 215,4 кв. м,
яка не увійшла до
статутного капіталу
ВАТ «Вапнярський
комбінат
хлібопродуктів»,
код за ЄДРПОУ
00953177
Комплекси:
1. Комплекс,
загальною площею
505,2 кв. м
у складі:
прохідна при НС-І, А,
загальна площа
42,0 кв. м;
прохідна при НС-ІІ, Б,
загальна площа
49,0 кв. м;
НС-І (насосна станція
І-го підйому), В,
загальна площа
120,8 кв. м;
НС-ІІ (насосна станція
ІІ-го підйому), Г,
загальна площа
131,5 кв. м;
будівля ЗРУ, Д,
загальна площа
161,9 кв. м
2. Комплекс,
загальною площею
2978,1 кв. м у
складі:
електропідстанція
35/1000 (знаходиться
на території насосної
підстанції ІІ-го
підйому), 1, загальна
площа 130,7 кв. м;
електропідстанція
35/1000 (знаходиться
на території насосної
підстанції І-го
підйому), 2, загальна
площа 127,4 кв. м;
водозабір
«Гораївка», 3;
регулюючий басейн
(знаходиться на
території насосної

Вінницька

Хмельницька

Томашпільський
р-н,
смт Вапнярка,
вул. Гагаріна, 6к

Вапнярська селищна
рада,
код за ЄДРПОУ
04325911

Кам’янецьПодільський р-н,
с. Гораївка,
вул. Садова, 36а

Регіональний офіс
водних ресурсів у
Хмельницькій
області,
код за ЄДРПОУ
05446893

Регіональне
відділення Фонду
по Вінницькій та
Хмельницькій
областях

Регіональне
відділення Фонду
по Вінницькій та
Хмельницькій
областях
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станції ІІ-го підйому),
4, загальна площа
2720,0 кв. м;
центральна
зрошувальна система
«Гораївка»
(магістральний
підземний
трубопровід від
насосної станції
І-го підйому до
насосної станції
ІІ-го підйому), 5
Окреме майно, яке під
час приватизації
орендного
підприємства
«Саливонківський
цукровий завод» не
увійшло до статутного
капіталу та перебуває
на балансі ПрАТ
«Саливонківський
цукровий завод»
(код за ЄДРПОУ
00372517) у складі:
- будівля депо з
адміністративною
добудовою, літера
«А1»;

ПрАТ
«Саливонківський
цукровий завод»,
код за ЄДРПОУ
00372517

Київська

Васильківський р-н,
смт Гребінки,
вул. Білоцерківська,
1-а;

- споруда вагової,
літера «Б1» та ваги
вагової АС-150ц 136;

Васильківський р-н,
смт Гребінки,
вул. Білоцерківська,
1- б;

- виставочні залізничні
колії біля ст. Устинівка,
у тому числі:
колія № 1
(приймально-відправна)
- 314,45 пог. м;
колія № 2 (ходова) 645,9 пог. м;
колія № 3 (приймальновідправна) - 315 пог. м;
колія № 18 (виставочна)
- 110,17 пог.м;
- з’єднувальна
залізнична колія 10913,0 пог. м;
роз'їзд 9 км, в тому
числі:
колія № 1
(виставочна) 420,25 пог. м;
колія № 2 (обгінна) –
262,16 пог. м;
колія № 3
(розвантажувальна) 242,45 пог. м;
колія № 4
(розвантажувальна) 48,62 пог. м;

Васильківський р-н,
ст. Устинівка

Регіональне
відділення Фонду
по Київській,
Черкаській та
Чернігівській
областях
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- залізничні колії на
території цукрового
заводу, у тому числі:
колія № 1 (вивант.) 771,17 пог. м;
колія № 2 (вивант.) 376 пог. м;
колія № 3 (обгінна) 344,53 пог. м;
колія № 4 (навант.) 403,94 пог. м;
колія № 5 (з’їзд) 67,5 пог. м;
колія № 6 (навант.) 220,65 пог. м;
колія № 7 (з’їзд) 65,88 пог. м;
колія № 8 (нав.-розв.)
- 257,5 пог. м;
колія № 9 (вивант.) 138,8 пог. м;
колія № 10 (зливна) 209 пог. м;
колія № 14 (навант.) 217,93 пог. м;
- залізничні колії на
території цукрового
заводу, у тому числі:
колія № 15
(деповська) 89 пог. м;
колія № 16
(деповська) 132 пог. м;

Васильківський р-н,
смт Гребінки,
вул.
Білоцерківська, 1;

- стрілочні переводи
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 12, 13, 16, 17,
18,19,21,41,43,45,47;
- споруда сигналізації
на переїзді;
- вагова з/л Депо,
- вагончик для
чергових;
- тепловоз ТГМ 2545;
- тепловоз ТГМ-4
1777;
- тепловоз ТГМ-4
1221;
- тепловоз ТГК-2
8326;
- тепловоз ТГК-2
5895;
- платформа
залізнична;
- дрезина АГМу;
- бетономішалка;
- цистерна
№ 50038736;
- ємкість; - машина
друкарська «Україна»;
- машина друкарська
«Ятрань»;
- електротельфер 3 тн;
- свердлильний

Васильківський р-н,
ст. Устинівка
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верстат настільний;
- агрегат АДБ
(зварювальний
апарат);
- трансформатор
ТДК-315 зарядний
пристрій;
- зварювальний
трансформатор ТД-25;
- ІВМР С/АТ-286;
- насос ручний
Р-0.8-3.0;
- залізобетонні шпали
у кількості 486 штук;
- металобрухт
загальною вагою
102,15 т (рейки
залізничних колій та
стрілочні переводи)
Нежитлові
приміщення (частка
15/100)

Миколаївська

Березанський р-н,
смт Березанка,
вул. Центральна
(Леніна), 31

Частина нежитлових
приміщень корпусу
№ 1 першого поверху
загальною площею
350,8 кв. м

м. Київ

м. Київ,
вул. Московська,
8

Частина нежитлових
приміщень корпусу
№ 12, загальною
площею 3599,5 кв. м

м. Київ

м. Київ,
вул. Московська,
8

Частина нежитлових
приміщень корпусу
№ 7, загальною
площею 150,0 кв. м

м. Київ

м. Київ,
вул. Московська,
8

Головне управління
Пенсійного фонду
України в
Миколаївській
області,
код за ЄДРПОУ
13844159
Державне
підприємство завод
«Арсенал»,
код за ЄДРПОУ
14310520
Державне
підприємство завод
«Арсенал»,
код за ЄДРПОУ
14310520
Державне
підприємство завод
«Арсенал»,
код за ЄДРПОУ
14310520

Регіональне
відділення Фонду
по Одеській та
Миколаївській
областях
Регіональне
відділення Фонду
по м. Києву
Регіональне
відділення Фонду
по м. Києву
Регіональне
відділення Фонду
по м. Києву

2) доповнити такими позиціями:

Будівлі та споруди

Комплекс будівель і
споруд у складі:
основна будівля,
літ. А, загальною
площею 203,8 кв. м,
сарай-гараж літ. Б,
вбиральня, літ. В,
огорожа, І
Будівлі та споруди у
складі: будинок
(літ. «А») площею
74,8 кв. м, гаражі для
стоянки механізмів і
площадка для
складання матеріалів
(літ.Б) площею

Дніпропетровська

Київська

Київська

Софіївський р-н,
смт Софіївка,
вул. Лікарняна, 58

ДП «Державний центр
Регіональне
сертифікації і
відділення Фонду по
експертизи
Дніпропетровський,
сільськогосподарської
Запорізькій та
продукції»,
Кіровоградській
код за ЄДРПОУ
областях
39394238

м. Яготин,
пров.
Офіцерський, 1

Регіональне
Головне управління
відділення Фонду по
ДержпродспоживслужКиївській,
би в Київській області,
Черкаській та
код за ЄДРПОУ
Чернігівській
40323081
областях

Регіональний офіс
Ставищенський р-н,
водних ресурсів річки
с. Ясенівка,
Рось,
вул. Першотравнева,
код за ЄДРПОУ
1-а
03562263

Регіональне
відділення Фонду по
Київській,
Черкаській та
Чернігівській
областях
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130,3 кв. м, площадка
для стоянки машин та
механізмів площею
90,7 кв. м, огорожа,
ворота, колодязь
Вбудоване нежитлове
приміщення площею
18,6 кв. м, розміщене
на 1-му поверсі
будівлі колишнього
готелю А-2

Будівля сараю, літ. Е
загальною площею
59,6 кв. м

Гараж, літер «А-1»
загальною площею
27,3 кв. м
Громадський будинок
з господарськими
(допоміжними)
будівлями та
спорудами загальною
площею 384,4 кв. м

Львівська

Радехівський р-н,
с. Павлів,
пр-т Юності, 6А

Закарпатська

Виноградівський
р-н,
м. Виноградів,
вул. Петефі, 4

Полтавська

Шишацький р-н,
смт Шишаки,
вул. Партизанська,
гараж 6/1

Полтавська

м. Лубни,
вул. Шевченка, 8

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Радехів-цукор»
(зберігач),
код за ЄДРПОУ
32656212
Головне управління
Держпродспоживслужби в
Закарпатській
області,
код за ЄДРПОУ
40314229
Головне управління
статистики у
Полтавській області,
код за ЄДРПОУ
02361892
Головне управління
Пенсійного фонду
України в
Полтавській області,
код за ЄДРПОУ
13967927

Регіональне
відділення Фонду по
Львівській,
Закарпатській та
Волинській
областях
Регіональне
відділення Фонду по
Львівській,
Закарпатській та
Волинській
областях
Регіональне
відділення Фонду по
Полтавській та
Сумській областях
Регіональне
відділення Фонду по
Полтавській та
Сумській областях

3. Внести до додатка 4 «Перелік об’єктів незавершеного будівництва,
законсервованих об’єктів», затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 06.01.2021 № 5 (із змінами), такі зміни:
1) позиції:
Станція підготовки
води
Розширення
майданчику № 3
ОМВО «Оріон»
по випуску 1 млн
компресорів до
побутових
холодильників

Київська

Одеська

м. Обухів
вул. Київська, 127В

відсутній

Регіональне
відділення Фонду
по Київській,
Черкаській та
Чернігівській
областях

м. Одеса,
вул. Гаркавого, 6

ПАТ «МВО
«Оріон»,
код за ЄДРПОУ
14309913

Регіональне
відділення Фонду
по Одеській та
Миколаївській
областях

м. Обухів
вул. Київська, 127 Є

відсутній

Регіональне
відділення Фонду
по Київській,
Черкаській та
Чернігівській
областях

м. Одеса,
вул. Житомирська, 6

ПАТ «МВО
«Оріон»,
код за ЄДРПОУ
14309913

Регіональне
відділення Фонду
по Одеській та
Миколаївській
областях

викласти в новій редакції:
Станція підготовки
води
Розширення
майданчику № 3
ОМВО «Оріон»
по випуску 1 млн
компресорів до
побутових
холодильників

Київська

Одеська
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2) доповнити такою позицією:

Клуб

Житомирська

Житомирський р-н,
с. Облітки,
вул. Центральна, 6а

Департамент
регіонального
розвитку
Житомирської
обласної
державної
адміністрації,
код за ЄДРПОУ
39932654

Регіональне
відділення Фонду
по Рівненській та
Житомирській
областях

4. Внести
до додатка 5 «Перелік об’єктів соціально-культурного
призначення», затвердженого наказом Фонду державного майна України від
06.01.2021 № 5 (із змінами), такі зміни:
1) доповнити такими позиціями:
Єдиний майновий
комплекс державного
підприємства «Готель
«Козацький»
Міністерства Оборони
України,
код за ЄДРПОУ
14303572

База відпочинку

м. Київ

Харківська

м. Київ,
вул. Михайлівська,
1/3

Чугуївський р-н,
сщ/рада
Малинівська,
Комплекс будівель
та споруд № 6
(зона № 01),
будинок б/н

Апарат Фонду

Акціонерне
товариство
«Видавництво
«Харків»
корпоративне
підприємство
АТ «ДАК
«УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»,
код за ЄДРПОУ
05905728

Регіональне
відділення Фонду по
Харківській області

5. Департаменту приватизації забезпечити передачу відповідним структурним
підрозділам Фонду державного майна України переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2021 році, змінених цим наказом, для оприлюднення на
офіційному вебсайті Фонду державного майна України та опублікування у виданні
державного органу приватизації.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

