
 
 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

             11.10.2021 Київ                  №  1799 

 

 
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», враховуючи розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 1113-р та наказ Фонду державного 

майна України від 01.07.2021 № 1117   
 

 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», затвердженого наказом 

Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 (із змінами), таку зміну:  

1) позицію: 

14309866 
ВАТ «Завод 

«Квант» 
м. Київ 

м. Київ,     

вул. Онуфрія 

Трутенка, 2 

4 762 000,00 73,2784 Апарат Фонду  

викласти в новій редакції: 

14309866 
ВАТ «Завод 

«Квант» 
м. Київ 

м. Київ,     

вул. Онуфрія 

Трутенка, 2 

4 762 000,00 73,2784 

Регіональне 

відділення 

Фонду по  

м. Києву 

2) доповнити такою позицією: 

20597543 
ПрАТ «Племзавод  

«Яненківський» 
Київська 

Бориспільський р-н,                   

с. Пологи-Яненки 
1428820 0,2100 

Регіональне 

відділення 

Фонду по 

Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях 

 

2. 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) позиції: 

00375065 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства  

«Зарубинський спиртовий завод» 

Тернопільська 
Збаразький р-н.,  

с. Зарубинці 
Апарат Фонду 
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00376998 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Кам’янський спиртогорілчаний 

комбінат» 

Черкаська 

Кам’янський р-н,           

м. Кам’янка,              

вул. Сердюка, 1 

Апарат Фонду 

00374733 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Угерський спиртовий завод» 

Львівська 

Стрийський р-н,          

с. Угерсько,             

вул. І. Франка, 2 

Апарат Фонду 

03482347 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Підприємство із забезпечення 
нафтопродуктами» 

м. Київ 

м. Київ,    

вул. Дмитрівська, 
18/24 

Регіональне 

відділення Фонду 
по м. Києву 

викласти в новій редакції: 

00375065 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства  

«Зарубинський спиртовий завод» 

Тернопільська 
Збаразький р-н.,  

с. Зарубинці 

Регіональне 
відділення Фонду 

по Івано-

Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 

00376998 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Кам’янський спиртогорілчаний 

комбінат» 

Черкаська 

Кам’янський р-н,           

м. Кам’янка,              

вул. Сердюка, 1 

Регіональне 
відділення Фонду 

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях 

00374733 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Угерський спиртовий завод» 

Львівська 

Стрийський р-н,          

с. Угерсько,             

вул. І. Франка, 2 

Регіональне 

відділення Фонду 
по Львівській, 

Закарпатській та 

Волинській 

областях 

03482347 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Системні аграрні технології» 

м. Київ 

м. Київ,    

вул. Дмитрівська, 

18/24 

Регіональне 

відділення Фонду 

по м. Києву 

2) виключити таку позицію: 

32495626 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Дніпровський 

електровозобудівний завод» 

Дніпропетровська 

м. Дніпро,   

вул. Орбітальна, 

13 

Апарат Фонду 

 

3. Внести до додатка 3 «Перелік окремого майна», затвердженого наказом 

Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 (із змінами), такі зміни:  

1) позицію: 

Нежитлова будівля 
(6/100 часток) 

Одеська 

Ананьївський р-н,  

с. Жеребкове,  
вул. Привокзальна, 

4 

ТОВ «Кононівський 

елеватор»,  
код за ЄДРПОУ 

32284263  

(зберігач) 

Регіональне 

відділення Фонду 
по Одеській та 

Миколаївській 

областях 

викласти в новій редакції: 

Нежитлова будівля 
(6/100 часток) 

Одеська 

Подільський р-н,  

с. Жеребкове,  
вул. Привокзальна, 

4 

ТОВ «Кононівський 

елеватор»,  

код за ЄДРПОУ 
32284263  

(зберігач) 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Одеській та 
Миколаївській 

областях 

2) доповнити такими позиціями: 
Комплекс у складі: 

будівля пожежної 

частини літ. А-1-2; 

Дніпропетровська 

м. Кривий Ріг,              

вул. Гетьманська, 

41а 

3 Державний 

пожежно-

рятувальний загін 

Регіональне 

відділення  

Фонду по 
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сарай літ. Б;  

сарай-гараж літ. В; 

сарай літ. Г; 

 замощення І;  

паркан І 

Головного 

управління ДСНС 

України у 

Дніпропетровській 

області,   

код за ЄДРПОУ 

38255196 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Приміщення, загальною 

площею 118,5 кв. м 
Кіровоградська 

Новоукраїнський р-н, 

м. Новоукраїнка,  

вул. Вороного 

Миколи, 9 

Новоукраїнська 

районна державна 

лікарня 

ветеринарної 

медицини,                                    

код за ЄДРПОУ 

00700080 

Регіональне 

відділення  

Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Гараж літ. Б загальною 

площею 54,6 кв. м, що 

складає 26/100 частки 

будівлі 

Луганська 

 Сєвєродонецький р-н, 

смт Красноріченське, 

пров. Миру, 11-а 

Кремінська районна 

державна лікарня 

ветеринарної 

медицини,  

код за ЄДРПОУ 

00710434 

Регіональне 

відділення  

Фонду по 

Донецькій та 

Луганській 

областях 

Адміністративна 

будівля  

(частина) 

Луганська 

Сватівський р-н,  

смт Троїцьке,  

вул. Вейделівська, 

2/1 

Регіональний офіс 

водних ресурсів у 

Луганській області, 

код за ЄДРПОУ 

01033757 

Регіональне 

відділення  

Фонду по 

Донецькій та 

Луганській 

областях 

Окреме майно 

державної установи 

«Івано-Франківська 

установа виконання 

покарань  (№ 12)» у 

складі: 

(10131015) 

Адмінбудинок, Літ. «1» 

(заг. пл. 323,7 кв. м) 

(10132001) Гуртожиток 

№ 1 Літ. «2» (заг. пл. 

1011,8 кв. м) 
(10132002) Гуртожиток 

№ 2 Літ. «3» (заг. пл. 

861,2 кв. м) 

(10132003) Гуртожиток 

№ 3 Літ. «4» (заг. пл. 

718,2 кв. м) 

(10131018) Їдальня с/к 

Літ. «5» (заг. пл.  

558,0 кв. м) 

(10131031) Дизельна 

Літ. «6» (заг. пл.  

188,3 кв. м) 

(10131004) Баня Літ. «7» 

(заг. пл. 299,0 кв. м) 

(10131030) Склад 

овочевий Літ. «8» (заг. 

пл. 109,5 кв. м) 
(10131021) Котельня № 1 

Літ. «9» (заг. пл.  

181,0 кв. м) 

(10131016) 

Овочесховище Літ. «10» 

(заг. пл. 51,3 кв. м) 

(10131001) Клуб с/к  

Літ. «11» (заг. пл.  

240,8 кв. м) 

(10131017) ШІЗО,  

 

Івано-

Франківська 

 

Калуський р-н, 

с/рада 

Тростянецька, 

«Сівка» урочище, 1 

 

Державна установа 

«Івано-Франківська 

установа виконання 

покарань  (№ 12)», 

код за ЄДРПОУ  

08563624 

 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Івано-

Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 
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КПП-2 Літ. «12» (заг. 

пл. 253,8 кв. м) 

(10131027) Виробничий 

цех № 1 Літ. «13» (заг. 

пл. 732,7кв. м) 

(10131024) Виробничий 

цех № 2 Літ. «14» (заг. 

пл. 681,5кв. м) 

(10131025) Столярний  

цех Літ. «15» (заг. пл. 

697,9 кв. м) 
(10131026) Швейний 

цех Літ. «16» (заг. пл. 

188,2 кв. м) 

(10131005) Їдальня о/с 

Літ. «17» (заг. пл.  

178,9 кв. м) 

(10131008) Приміщення 

водіїв Літ. «18» (заг. пл. 

92,5 кв. м) 

(10131010) Склад  

Літ. «19» (заг. пл.  

97,2 кв. м) 

(10131011) Склад  

Літ. «20» (заг. пл.  

36,0 кв. м) 

(10131012) Склад  

Літ. «21» (заг. пл.  

36,0 кв. м) 
(10131034) Свинарник 

Літ. «22» (заг. пл.  

102,1 кв. м) 

(10131006) Гараж  

Літ. «23» (заг. пл.  

539,4 кв. м) 

(10131019) Склад  

Літ. «24» (заг. пл. 

531,4 кв. м) 

(10131002) КПП-1, 

кімнати побачень  

Літ. «25» (заг. пл.  

191,2 кв. м) 

(10131023) Гараж  

Літ. «26» (заг. пл.  

856,2 кв. м) 

(10131029) Склад  
Літ. «27» (заг. пл.  

33,7 кв. м) 

(10131022) Будинок 

охорони Літ. «28» (заг. 

пл. 8,5 кв. м) 

(10131033) Будинок 

охорони Літ. «29» (заг. 

пл. 9,6 кв. м) 

(10131009) Складське 

приміщення Літ. «30» 

(заг. пл. 195,2 кв. м) 

(10135002) 

Трансформаторна 

підстанція Літ. «31» 

(заг. пл. 37,3 кв. м) 

(10135004) Насосна 

(озеро) Літ. «32» (заг. 
пл. 10,4 кв. м) 

(10131013)  Будівля 
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емоційного 

розвантаження Літ. «33» 

(заг. пл. 30,1 кв. м) 

(10131007) Підсобне 

приміщення Літ. «34» 

(заг. пл. 228,3 кв. м) 

(10131035) Вбиральня 

Літ. «35» (пл. забудови 

1,3 кв. м) 

(10131036) Вбиральня 

Літ. «36» (пл. забудови 
1,3 кв. м) 

(10135003) Насосна  

Літ. « 37» (заг. пл.  

22,2 кв. м) 

(10135005) 

Трансформаторна 

 Літ. «№ 1» (пл. 

забудови 8,1 кв. м) 

(10131028) Навіс 

пилорами Літ. «№ 2» 

(пл. забудови 46,8 кв. м) 

(10131014) Альтанка 

Літ. «№ 3» (пл. забудови 

4,8 кв. м) 

(10133003) Ворота 

 Літ. «№ 4» ( 20,0 м. п.) 

(10133004) Ворота  

Літ. «№ 5» ( 20,0 м. п.) 
(10133001) Огорожа 

основна Літ. «№ 6» 

(1287,0 м. п.) 

(10133006) Огорожа  

Літ. «№ 7» (44,0  м. п.) 

(10133005) Огорожа  

Літ. «№ 8» (42,0  м. п.) 

(10133007) Огорожа  

Літ. «№ 9» (246,6  кв. м.) 

(10133002) Огорожа  

Літ. «№ 10» (62,0  м. п.) 

(10131020) Теплиця  

Літ. «№ 11» (пл. 

забудови 35,0 кв. м.) 

(10135001) Дамба 

водозабірна Літ. «№ 12»  

(300,0 м. п) 
(10134001) Лінія 

електропередач  

Літ. «№ 13» (2905,1 м. п) 

(10134002) Лінія 

водопостачання  

Літ. «№ 14» (1408,0 м. п) 

(10134003) Теплотраса 

жилої зони  Літ. «№ 15» 

(400,0 м. п) 

(10134004) Кабельна 

лінія Літ. «№ 16» 

(5700,0 м. п) 

Склад ВМ, загальною 

площею 340,7 кв. м 
Чернігівська 

Ніжинський р-н,  

смт Талалаївка 

Полтавська 

експедиція по 

геофізичним 

дослідженням у 

свердловинах 

державного 

геофізичного 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях 
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підприємства 

«Укргеофізика», 

код за ЄДРПОУ 

01431535 

Нежитлова будівля 

корпусу № 14 (літера Я), 

загальною площею 

5097,6 кв. м 

м. Київ 
м. Київ,  

вул. Московська, 8          

Державне 

підприємство завод 

«Арсенал»,   

 код за ЄДРПОУ 

14310520 

Регіональне 

відділення Фонду 

по м. Києву 

Автомобіль  

DAEWOO NUBIRA,  

ВІ 2448 ЕС 

Сумська 
м. Суми,  

вул. Шевченка, 9 

Регіональне 

відділення Фонду 

державного майна 

України по 

Полтавській та 

Сумській областях,  

код за ЄДРПОУ 

42769539 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Полтавській,  

та Сумській 

областях 

Дизельна площею  

21,5 кв. м. 
Житомирська 

м. Новоград-

Волинський, 

вул. Героїв АТО, 2 

Новоград-

Волинське 

управління 

Державної 

казначейської 

служби України 

Житомирської 

області,  

код за ЄДРПОУ 

37808366 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Рівненській,  

та Житомирській 

областях 

Дизельна площею  

22,1 кв. м 
Житомирська 

Новоград-

Волинський р-н,  

смт Ємільчине,  

вул. Соборна, 45 

Управління 

Державної 

казначейської 

служби України в 

Ємільчинському 

районі 

Житомирської 

області,  

код за ЄДРПОУ 

37442296 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Рівненській,  

та Житомирській 

областях 

Дизельна загальною 

площею 23,0 кв. м. 
Житомирська 

Житомирський р-н,  

смт Любар,  

вул. Незалежності, 

40 

Управління 

Державної 

казначейської 

служби України в 

Любарському 

районі 

Житомирської 

області, 
код за ЄДРПОУ 

37683869 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Рівненській,  

та Житомирській 

областях 

Дизельна загальною 

площею 30,8 кв. м. 
Житомирська 

Житомирський р-н,  
смт Попільня,  

вул. Горького, 22а 

Управління 

Державної 

казначейської 

служби України в 
Попільнянському 

районі 

Житомирської 

області, 

код за ЄДРПОУ 

37720533 

Регіональне 

відділення Фонду 
по Рівненській,  

та Житомирській 

областях 

Нежитлова будівля, 

загальною площею      

52,4 кв. м 

Харківська 

Ізюмський р-н,                        

с. Придонецьке,  

вул. Ставкова, 1-Б 

Державне 
підприємство 

«Ізюмське лісове 

господарство», 

код за ЄДРПОУ 

00993113 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Харківській  

області 
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4. 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), таку зміну: 

1) доповнити такою позицією: 

Нежитлове приміщення, 

гаражі з господарськими 

приміщеннями 

Житомирська 

Житомирський р-н,                   

смт Попільня,  

вул. Хмельницького 

Богдана, 36 

Житомирська 

районна державна 

адміністрації,  

код за ЄДРПОУ 

04053476 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Рівненській,  

та Житомирській 

областях 

 

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

затвердженого наказом Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 (із 

змінами), таку зміну:   

1) доповнити такою позицією: 

Лазня літ. "Б" загальною 

площею 96,2 кв. м 
Харківська 

Богодухівський р-н,  

с. Кусторівка ,  

вул. Садова, 18 

ТЗДВ «Агрофірма 

«Глобівська», 

код за ЄДРПОУ 

00412406 

Регіональне 

відділення 

Фонду по 

Харківській 

області 

 

6. 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. 
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