
           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

             24.11.2020                                            Київ                     №  1889 

 

 

 
Про внесення змін до наказу  

Фонду державного майна України 

від 28.12.2019  № 1574 
«Про затвердження переліків об`єктів 

малої приватизації, що підлягають 

приватизації в 2020 році» (із змінами)  

  

 

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

приватизацію державного і комунального майна»  
 

 НАКАЗУЮ: 
 

1. Внести зміни 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 2020 році», затвердженого наказом Фонду 

державного майна України від 28.12.2019 № 1574 (із змінами), такі зміни: 
 

1) розділ «Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій 

областях»  доповнити такими позиціями: 

05459105 
Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Гайсинський спиртовий завод» 

Вінницька обл.,  
м. Гайсин,  

вул. Заводська, 28 

Апарат Фонду 

05459157 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Тростянецький спиртовий 

завод» 

Вінницька обл.,  

Тростянецький р-н,  

смт. Тростянець,  

вул. Соборна, 14 

Апарат Фонду 

 

2) розділ «Апарат Фонду» доповнити позицією: 

00375148 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Бучацький мальтозний завод» 

Тернопільська обл.,  

м. Бучач,  

вул. Степана Бандери, 2 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України 

виключити позиції: 

05459105 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Гайсинський спиртовий завод» 

Вінницька обл.,  

м. Гайсин,  

вул. Заводська, 28 

Апарат Фонду 

05459157 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Тростянецький спиртовий 
завод» 

Вінницька обл.,  

Тростянецький р-н,  

смт. Тростянець,  
вул. Соборна, 14 

Апарат Фонду 

 

2. Внести до додатка 3 «Перелік окремого майна, що підлягає приватизації в 

2020 році», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 28.12.2019 

№ 1574 (із змінами), такі зміни: 
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1) розділ «Регіональне відділення по Івано-Франківській, Чернівецькій та 

Тернопільській областях» доповнити позицією: 
Окреме майно 

Мишковицького місця 

провадження діяльності 

та зберігання спирту   

ДП “Укрспирт”                     

у складі: 

 

(150073) Будівля бази 

МТП (загал. п.  

246,4 кв. м.) 

(150048) Будівля 
мазутонасосної станції  

(загал. п. 78,8 кв. м.)  

(150047) Будівля 

котельні (загал. п.  

165,2 кв. м.) 

(150053) Огорожа 

(150023) Мазутні 

резервуари  

(150024) Мазутні 

резервуари  

(150075) Корівник 

(загал. п. 377,4 кв. м.)  
(150074) Зерносклад 

(загал. п. 1437,3 кв. м.)  

 

(150057) Стрілковий 

перевод  

 (150058) Стрілковий 

перевод  

(150059) Стрілковий 

перевод 

 (150060) Стрілковий 

перевод  
(150061) Стрілковий 

перевод  

(150025) Ємкість  

50 куб. м  

(150051) Естакада зливу 

мазута  

(150050) Електролінія 

(150056) Під'їзні шляхи 

ж/д  

(150055) Під'їзні дороги 

(150054) Пожарний 

резервуар 
(150049) Димова труба 

(150022) Ємкість  

50 куб. м  

(150965) Фільтр натрій 

катіоновий 

(150289) Зернопогрузчик 

КШП 

(150966) Шафа КПП 

(150294) Лебідка 

підйомник 

(150287) Електродвигун 
с ВЗГ 75 квт/3000 

(150800) Автовага 

(150288) Електромотор 

18,5 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська обл., 

Теребовлянський р-н, 

смт. Дружба,  

вул. Лесі Українки  
(вул. Дзержинського), 9г 

 

ДП «Укрспирт»,  

код за ЄДРПОУ 37199618 

 

 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України 
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(150292) Котел 1/9 

(150291) Котел 1/9 

(150293) Котел  

Рівне 16 ГС 

(150290) Зернопогрузчик 
КШП 

(150968) Шафа 

електроапарат 

(150298) Норія 

(150964) Трансформатор 

100 квт 

(150967) Шафа 

електроапарат 
 

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

Волинській областях» доповнити такими позиціями: 
Окреме майно 

Борокського місця 
провадження діяльності 

та зберігання спирту ДП 

“Укрспирт” у складі: 

 

(120001) Артезіанська 

свердловина N 1 

(120002) Артезіанська 

свердловина N 2, 

Артезіанська 

свердловина N 3 

(120003) Бардосховище 
(загал. пл. 15,8 кв. м.) 

(120004) Будинок 

варочного вiддiлу (загал. 

пл. 300,3 кв. м.) 

(120005) Будинок 

котельної (загал. пл. 

596,8 кв. м.) 

(120007) Будинок 

трансформаторної 

пiдстанцiї (загал. пл.  

57,4 кв. м.) 

(120008) Гараж, 
желейний цех (загал. 

пл.1290,8 кв. м) 

(120009) Головний 

корпус, спиртосховище 

(загал. пл. 2623 кв. м) 

(120010) Зерносклад N=1 

(загал. пл. 794,8 кв. м.) 

(120012) Матеріальний 

склад (загал. пл.  

335,7 кв. м.) 

(120013) Зерносклад з 
приймальним i 

пiдробним вiддiлом 

(загал. пл.1563,4 кв. м.) 

(120014) Контора заводу 

(загал. пл.136,2 кв. м.) 

(120021) Солодовня 

(загал. пл. 467,2 кв. м.)  

(120023) Фірмовий 

магазин (загал. пл.  

125,7 кв. м.)  

(120024) Ферма (загал. 

 

 
 

 

 

 

Львівська обл., 

Сокальський р-н, 

c. Борок, 

вул. Миру, 14 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДП «Укрспирт»,  
код за ЄДРПОУ 37199618 

 

 

Міністерство 
розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України 
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пл. 317,3 кв. м.) 

 

(120006) Будинок 

спиртобази (загал. пл. 

299,6 кв. м.) 
(120011) Зерносховище 

N 2 (загал. пл.  

952,2 кв. м.) 

(120020) Прохiдна 

спиртобази (загал. пл. 

13,8 кв. м.) 

(120022) Спиртосховище 

(загал. пл. 87,8 кв. м.)  

(120411) Зерносховище 

№ 3 (загал. пл.  

506,8 кв. м.) 
 

 

(120015) Низьковольтна 

лiнiя 

(120016) Огорожа заводу 

(120017) Огорожа 

спиртобази 

(120018) Очиснi споруди 

(120019) Пiд`їзна 

залізнична колія 

(120025) Автом. система 

обліку електроен. 
(АСКОЕ) 

(120026) Автомобiле-

розвантажувач 

(120029) Агрегат непрер. 

розв. сиров. А2ВВ4-3000 

(120030) АТС Panasonic 

(120031) Бак 

деаераторний 

(120032) Бак пiд зерно 

(120033) Батарейний 

модуль для NETYS 
PR3000BA 

(120034) Батарейний 

модуль для NETYS 

PR3000BA 

(120035) 

Бетонозмiшувач 

(Хорватiя, 220V, 165 л) 

(120036) Блок безп. 

живлення Power Must 

2000 

(120037) Блок 

безперебійного 
живлення NETYS 

PR3000BA 

(120038) Бродильний чан 

№ 1 

(120039) Бродильний чан 

№ 10 

(120040) Бродильний чан 

№ 2 

(120041) Бродильний чан 

№ 3 

(120042) Бродильний чан 
№ 4 

 

 

Львівська обл., 

Сокальський р-н,  

cмт. Жвирка,  
вул. 1 Травня, 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Львівська обл., 

Сокальський р-н,  

c. Борок, 

вул. Миру, 14 

 

 

Львівська обл., 

Сокальський р-н,  

cмт. Жвирка,  

вул. 1 Травня, 9 
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(120043) Бродильний чан 

№ 5 

(120044) Бродильний чан 

№ 6 

(120045) Бродильний чан 
№ 7 

(120046) Бродильний чан 

№ 8 

(120047) Бродильний чан 

№ 9 

(120048) БРУ (4 колони і 

обв'язка) 

(120050) Вага 

автомобiльна 

(120051) вага 

автомобільна 
(120052) Вага ДН-100-2 

(120053) Вага ДТ-20 

(120054) Вага РП 15 

тонн 

(120055) Вага РП-3ШВМ 

(120056) Вага РС-

30Ц24АС 

(120058) Вакуум насос з 

електродвиг. 

(120059) Вакуумний 

насос 

(120060) Вакуумний 
насос 

(120061) Варочне 

вiддiлення 3ст. 

(120062) Випарна 

ємкість 

(120063) Генератор 

водню 

(120064) Градiрня 

(120066) Дезмембратор 

(120067) Дезмембратор 

(120068) Деорац головка 
(120069) Дефлегматор 

ЕК 

(120070) Дистилятор  

ДЕ 10 

(120071) Дробарка 

 А1-ДМ2Р без двигуна 

(120072) Дробилка  

ДЗ-3-02 б/дв, шк. 

(120073) Дрожанка  

12 куб. м 

(120074) Дрожанка  

12 куб. м 
(120075) Дрожанка  

12 куб. м 

(120076) Дрожанка  

12 куб. м 

(120077) Дрожанка  

12 куб. м 

(120078) Дрожева 

ємкiсть 

(120079) Економайзер 

(120080) Економайзер 

(120081) Електро двигун 
(120082) Електро двигун 
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(120083) Електро двигун 

(120084) Електро двигун 

(120085) Електро двигун 

(120086) Електро двигун 

(120087) Електро двигун 
(120088) Електро двигун 

(120089) Електро двигун 

УАС 

(120090) Електро двигун 

УАС 

(120091) Електро 

навантажувач ЕП-1633 

(120092) Електро 

тельфер 

(120093) Електродвигун 

22 кВт 3000 об/хв 
(120094) Електродвигун 

5,5 кВт 

(120095) Електродвигун 

5,5 кВт 

(120096) Електродвигун 

75 КВт 

(120097) Емалiрована 

ємкiсть 

(120098) Емалiрований 

ємкiсний цилiндр 

(120099) Емалiрований 

ємкiсний цилiндр 
(120100) Епюраційна 

колона 

(120101) Ємкiсть  

19 куб. м для сивушних 

масел 

(120102) Ємкiсть  

88 м. куб. 

(120103) Ємкiсть  

88 м. куб. 

(120104) Ємкiсть пiд 

ЕАФ 
(120105) Ємкiсть пiд 

ЕАФ 

(120106) Ємкiсть під 

спирт 69 куб.м 

(120107) Ємкiсть під 

спирт 69 куб.м 

(120108) Ємкiсть-причеп 

(120109) Ємкості під 

зерно 

(120110) Ємкості під 

зерно 

(120111) Ємкості під 
зерно 

(120112) Ємкості під 

зерно 

(120113) Ємкості під 

зерно 

(120114) Ємкості під 

зерно 

(120115) Ємкості під 

зерно 

(120116) Ємкості під 

зерно 
(120117) Залiзнодорожна 
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цистерна 51079028 

(120118) Залiзнодорожна 

цистерна 51192839 

(120119) Залізнодорожна 

цистерна 51079002 
(120120) Інжектор 

сивушний П-02 

(120121) 

Камневловлювач 

(120122) Катiоновий 

фiльтр 

(120123) Катiоновий 

фiльтр 

(120124) Кип`ятильник 

ЕК 

(120125) Кип`ятильник 
ККО 

(120126) Кип`ятильник 

РК 

(120131) Компютер 

Celeron 2,6 

(120132) Компютер  

PIV 3,0 

(120133) Компютер 

Sempron 2800 

(120134) Конвеєр 

ленточний верхнiй 

гол.галереї 
(120135) Конденс. 

установ. УК-БI 3820 

(120136) Конденсатор  

5 кв. м. 

(120137) Контролер 

управління двигуном 

MAWOSTART 75 PX 

(120138) Котел  

"Рiвне 100" 

(120139) котел LOOS 

(120140) Котел паровий 
(120141) Кран-балка 

(120142) Лічильник газу 

(120143) Мiксер без 

електродвигуна 

(120144) Мiксер без 

електродвигуна 

(120145) Мiксер без 

електродвигуна 

(120146) Мiксер без 

електродвигуна 

(120147) Механiзм 

вигрузки зерна 
(120148) 

Мікропроцесорний 

регулятор 

(120149) 

Мікропроцесорний 

регулятор 

(120150) 

Мікропроцесорний 

регулятор 

(120151) 

Мікропроцесорний 
регулятор 
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(120152) 

Мікропроцесорний 

регулятор МІК 25-03 

(120153) 

Мікропроцесорний 
регулятор МІК 25-03 

(120154) 

Мікропроцесорний 

регулятор МІК 25-03 

(120155) 

Мікропроцесорний 

регулятор МІК 25-03 

(120156) 

Мікропроцесорний 

регулятор МІК 25-03 

(120157) 
Мікропроцесорний 

регулятор МІК 25-03 

(120158) 

Мікропроцесорний 

регулятор  

МІК-121-03-12-3-Р-220 

(120159) 

Мікропроцесорний 

регулятор  

МІК-121-03-12-3-Р-220 

(120160) 

Мікропроцесорний 
регулятор  

МТР-8-15-05-3-220 

(120161) 

Мікропроцесорний 

регулятор  

МТР-8-15-05-3-220 

(120162) Монiтор 17" 

(120163) Монітор 17" 

Samsung 730 BF 

(120164) Монітор 19' 

Samsung Е1920NR 
(120165) Монітор 

Samsung 740N 

(120166) Монітор 

самсунг 920NW 

(120168) Навантажувач 

КШП-6 

(120169) Насос 

(120170) насос   

АСВН-80 

(120171) Насос 120/20 

(120172) Насос 120/20 

(120173) Насос 70/12 
(120174) насос  

CDLF 8-190 

(120175) насос DWO 400 

(120176) Насос  

DWOHS 200 

(120177) Насос  

FCS 40-200/55 

(120178) насос 

PW,1,13,1,1100 двигуном 

2,2 кВт 

(120179) Насос SQ2-70 
(120181) насос 
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SV405F11T 

(120182) насос 

SV405F11T 

(120183) Насос Z6316/7,5 

(120184) Насос АНВ-125 
(120185) Насос АНВ-125 

(120186) Насос  

АСВН 4-80 

(120187) Насос АСВН-80 

(120188) Насос АСВН-80 

(120189) Насос 

багатоступеневий  

Wilo Helix  

V1607-1/16/E/S/400-50 

(120190) Насос  

ВКС 5/32А 
(120191) Насос 

глибинний 

(120192) Насос 

глибинний 

(120193) Насос 

глибинний S-181 A/4 

S18V400-3PH-50Hz 

(120194) Насос ел. 

(120195) Насос 

живильний 7.5 кВт. 

(120196) Насос 

живильний 7.5 кВт. 
(120197) Насос  

ЗМHS 40-200/5.5 

(120198) насос  

ІНG65-200 

(120199) Насос К-90-35 

(120200) Насос  

КС-38/132 

(120201) Насос РПА 

(120202) Насос-дозатор 

DLX-MA/MB 5-7 230V 

(120203) Насоси  
АНВ-125 

(120204) Насоси  

АНВ-125 

(120206) Насосний 

агрегат ЕЦВ 8-40-125 

(120207) 

Натрiйкатiонiтовий 

фiльтр (комплект) 

(120208) 

Натрiйкатiонiтовий 

фiльтр (комплект) 

(120209) Норiї 
(120210) Норiї  

П-2x100/20 

(120211) Норія 

(120212) Норія 

(120213) П/причеп ЦТА 

(120214) Пiновловлювач 

(120215) Пiногасник 

(120216) Пiногасник 

(120217) Пiногасник 

(120218) Пiногасник 

(120219) Пiногасник 
(120220) Пiногасник 
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(120221) Пiногасник 

(120222) Пiногасник 

(120223) Пiногасник 

(120224) Пiногасник 

(120225) Пiногасник 
(120226) Пiногасник 

(120227) Пiногасник 

(120228) Пiногасник 

(120229) Пiногасник 

(120230) Пароінжектор 

БК П-01 

(120231) Перетворювач 

тиску 

(120233) ПК Sempron 1,6 

+ TFT 19" BenQ G950A 

(120234) ПК Sempron 1,6 
+ TFT 19" BenQ G950A 

(120235) Прилад 

технологічної 

сигналізації ПТС-64-4 

(120237) Пристрії 

безперебійного 

живлення 

(120238) Прицеп 

(120239) Причеп  

ППСф-06 

(120240) Програмний 

продукт Хроматек 
Аналітик 

(120241) Резервуар  

39 куб. м. пiд спирт 

(120242) Резервуар  

50 куб. м (пiд спирт) 

(120243) Резервуар  

50 куб. м пiд спирт 

(120244) Резервуар  

50 куб. м пiд спирт 

(120245) Резервуар  

50 куб. м пiд спирт 
(120246) Резервуар пiд 

спирт 318,769 куб. м. 

(120247) Резервуар-

термос 

(120248) Розвантажувач 

автомобыльний ГУАР 

(120249) Сепаратор САТ 

(120250) Системний 

блок Core 2 2,66 (Intel 

Core i3 4170) 

(120251) Солевий бачок 

(120252) 
Спиртовловлювач 

(120253) 

Спиртовловлювач 

(120254) Спиртомiрник 

75 дкл 

(120255) 

Спиртоцистерна (с. база) 

26 куб. м. 

(120256) 

Спиртоцистерна (с. база) 

27 куб. м. (№ 3) 
(120257) 
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Спиртоцистерна  

27 куб. м. 

(120258) Станок 

(120259) Станок 

(120260) Телевiзор 
PANASONIC 

(120261) Телефакс 

(120262) Теплообмiнник 

(120263) Теплообмiнник 

дефл. БК 

(120264) Теплообмiнник 

дефл. ККО 

(120265) Теплообмiнник 

дефл. РК 

(120266) Теплообмiнник 

кожухотрубний 
(120267) Теплообмiнник 

конд. БК 

(120268) Теплообмiнник 

конд. ЕК 

(120269) Теплообмiнник 

конд. ККО 

(120270) Теплообмiнник 

конд. РК 

(120271) Теплообмiнник 

конд. сепар. 

(120272) Теплообмiнник 

опал. 
(120273) Теплообмiнник 

підігр. 

(120274) Теплообмiнник 

підігр. 

(120275) Теплообмiнник 

підігр. 

(120276) Теплообмiнник 

сив. масл. 

(120277) Теплообмiнник 

спиртол. ККО 

(120278) Теплообмiнник 
спиртол. РК 

(120279) Теплообмiнник 

холод. спиртол. 

(120280) теплообмінник 

спіральний 

(120281) Токарно-

винторiз. станок 

(120282) Токарно-

виробничий станок 

(120283) Трансформатор 

ТМ3-630 

(120284) Трансформатор 
ТМ-400/10 

(120285) Хроматограф 

Кристал 2000 М 

(120286) 

Хроматоргафічна 

колонка 

(120287) Цистерна мiст 

60 куб. м спиртобаза  

(№ 5) 

(120288) Цистерна мiст 

60 куб. м спиртобаза  
(№ 5) 
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(120405) Блок котла  

ДЕ 10-14 

(120406) Обшивка для 

котла 

(120407) Пальник  
МДГГ 700 з датчиком 

(120408) Насос  

ЕВВ 8-40-120 

(120409) Царга 1,2 

(500480) Системний 

блок IT- Blok 

(500481) Системний 

блок IT- Blok 

G5400Work 

(120289) Автовиновоз 

(Камаз 5410) 
(120290) Автомашина 

"Газель" 

(120291) Автомашина 

ГАЗ-53 

(120292) Автомашина 

ЗIЛ (28-73) 

(120293) Автомашина 

ЗIЛ 25-81 

(120295) Автомашина 

МАЗ 

(120296) Автомашина 

МАЗ-5337 
(120297) ГАЗ 33021-212 

тент., куз 20172294 

(120298) ГАЗ-53б 

(120299) Мiкроавтобуc 

МерседесБенц Вiто 

(120300) Витратомір 

"Взлет" 

(120301) Давач тиску 

SEN 

(120302) Давач тиску 

SEN 
(120303) Давач тиску 

SEN 

(120304) Давач тиску 

SEN 

(120305) Давач тиску 

SEN 

(120306) Датчик тиску 

MBS4510 

(120307) Детекторний 

модуль ПІД 

(120308) 

Електромагнітний 
розходомір "Взлет" 

(120309) 

Електромагнітний 

розходомір "Взлет" 

(120310) 

Електромагнітний 

розходомір "Взлет" 

(120311) 

Електропневматичний 

перетворювач 

(120312) 
Електропневматичний 
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перетворювач 

(120313) 

Електропневматичний 

перетворювач 

(120314) 
Електропневматичний 

перетворювач 

(120315) 

Електропневматичний 

перетворювач 

(120316) 

Електропневматичний 

перетворювач 

(120317) клапан 

електромагнітний DN 

(120318) Клапан ЕМК 
Madas NA EX 10008 

100F/500 

(120319) Комплект 

котлової автоматики 

ОКА-2-Альфа 

(120320) Компресор 

41841 

(120321) Компресор 

41841 

(120322) Компресор 

повітря 

(120323) Кондеціонер 
Polaris FCP10 

(120324) Контр. знаряд 

ВКА-2 

(120325) Контрольний 

знаряд к/с 70 

(120326) Коректор газу 

(120327) Крiсло офiсне 

(120328) Крісло ZOBRA 

(120329) Кутовий набiр 

м`ягких меблiв 

(120330) Лабораторне 
устаткування 

(120331) Лічильник 

LZQJ-XC S1F6-AB-FPB-

D4-06001H-F50/Q 

(120332) Лічильник 

холодної води  

WPK-UA Ду150 

(120333) Лічильник 

холодної води  

WPK-UA Ду150 

(120334) Мiкрохвильова 

пiч SAMSUNG M795R 
(120335) Мiрник  

1001.5 дкл 

(120336) Мiрник 250 дкл 

(120337) Мiрник 250 дкл 

(120338) Мiрник 250 дкл 

(120339) Мiрник 75 дкл 

(120340) Мiрник 

рамочний 75 дкл 

(120341) Мiрник 

рамочний 75 дкл 

(120342) меблі для 
лабораторії 
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(120343) мікроскоп 

CAMPUS 

(120344) Набiр меблiв 

"Юнiор" 

(120347) Перетворювач 
тиску APR-2000 PD 

(120348) Перетворювач 

тиску SEN 

(120349) Перетворювач 

тиску SEN 

(120350) Перетворювач 

тиску SEN 

(120351) Перетворювач 

частоти 

(120352) перетворювач 

частоти 752L4TXA 
(120353) перетворювач 

частоти 

ESMD152L4TXA 

(120354) Перетворювач 

частоти VLT Micro  

7,5 кВт 

(120355) Перетворювач 

частоти векторний  

22,0 кВт; 380В.  

ПЧВ205-22К-В 

(120356) Перетворювач 

частотний 4 кВт (в 
компл.) 

(120357) Перетворювач 

частотний 7,5 кВт (в 

компл.) 

(120358) Плита газова 

(120359) Плита газова 

(120360) прилад PH200 

(120361) Пульсатор 

електромагнітний 

(120362) Пульсатор 

електромагнітний 
(120363) Пульсатор 

електромагнітний 

(120364) Пульсатор 

електромагнітний 

(120365) Пульсатор 

електромагнітний ПЕ-3 

(120366) Пульсатор 

електромагнітний ПЕ-3 

(120367) Пульсатор 

електромагнітний ПЕ-3 

(120368) Пульсатор 

електромагнітний ПЕ-3 
(120369) Пульсатор 

електромагнітний ПЕ-3 

(120370) Пульсатор 

електромагнітний ПЕ-3 

(120371) Пульсатор 

електромагнітний ПЕ-3 

(120372) Пульсатор 

електромагнітний ПЕ-3 

(120373) регулятор 

РДУК-106*70 

(120374) Ротаметр  
РПФ 6,3 ЖУЗ 
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(120375) Сепаратор 

магнітний Б8-БМП 

(120376) Стiл директора 

(120377) Стiнка "Болеро" 

(120378) Стiнка "Олiмп" 
(120379) Стенд 

пневматичний 

(120380) Стінка "Дебют" 

(120381) Таль 

електрична 

(120382) теплолічильник 

(120383) фільтр газу 

(120384) 

Фотоколориметр КФК-2 

(120385) Холодильник 

ATLANT 
(120386) Холодильник 

М-120 

(120387) Холодильник 

МIНСЬК-215 

(120388) Шафа 

сушильна СЕШ-3М 

(120389) Шкаф 

витяжний 

(120390) Шкаф книжний 

з антрисолями 

(120391) Шкаф книжний 

з антрисолями 
(120392) Шкаф книжний 

з антрисолями 

(120393) Шкаф книжний 

з антрисолями 

(120395) Шліфмашина 

кутова Makita 

(120396) Щит керування 

(500483) Монітор 23,6 

liyama ProLiteX2474HV-

B1 

(500484) Монітор  
23,6 liyama 

ProLiteX2474HV-B1  

Адміністративний 

будинок загальною 

площею 486,4 кв. м 

Львівська обл., 

Золочівській р-н,  

м. Золочів,   

вул. Труша І., 2 

Головне управління 

статистики у Львівській 

області,  

код за ЄДРПОУ 02361400 

Державна служба 

статистики України 

Нежитлова будівля 

загальною площею  

63,14 кв. м 

Закарпатська обл., 

Рахівський р-н,  

с. Богдан,   

вул. Шевченка, 110 

Рахівська районна державна 

лікарня ветеринарної 

медицини,   

код за ЄДРПОУ 00698816 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 
 

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

областях» позицію: 
Група інвентарних 
об’єктів у складі: 

адміністративно – 

лабораторний корпус,  

А-4, загальною площею 

4828,3 кв. м.; гаражі зі 

стендовою залою, Б-1, 

загальною площею  

338,9 кв. м.; прохідна зі 

складами, В-1, 

Полтавська обл., 

м. Полтава, 

вул. Європейська, 149 

 

Український державний 

геологорозвідувальний 

інститут (УКРДГРІ),  

код за ЄДРПОУ 014320032 

 

Апарат Фонду 
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загальною площею  

32,5 кв. м.; склад, Г-1, 

загальною площею  

144,5 кв. м.; огорожа, 1; 

огорожа, 2; огорожа, 3; 
замощення, 4 

викласти у такій редакції: 
Група інвентарних 

об’єктів у складі: 

адміністративно – 

лабораторний корпус,  
А-4, загальною площею 

4828,3 кв. м.; гаражі зі 

стендовою залою, Б-1, 

загальною площею  

338,9 кв. м.; прохідна зі 

складами, В-1, 

загальною площею  

32,5 кв. м.; склад, Г-1, 

загальною площею  

144,5 кв. м.; огорожа, 1; 

огорожа, 2; огорожа, 3; 
замощення, 4 

Полтавська обл., 

м. Полтава, 

вул. Європейська, 149 

 

Український державний 

геологорозвідувальний 

інститут (УКРДГРІ),  

код за ЄДРПОУ 014320032 

 

Державна служба 

геології та надр 

України 

 

 

4) розділ «Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській 

областях» доповнити такими позиціями: 

Будівля насосної станції 

другого підйому «Р-1» 

площею 145,7 кв. м 

м. Рівне,  

вул. Київська, 106 

ДП НВО «Потенціал-Еко»,  

код за ЄДРПОУ 22555721 

 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській та 

Житомирській 
областях 

Будівля складу «У-1» 

площею 97,9 кв. м 

м. Рівне,  

вул. Київська, 106 

ДП НВО «Потенціал-Еко», 

код за ЄДРПОУ 22555721 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській та 

Житомирській 

областях 

Будівля 

трансформаторної 

підстанції «Т-1» площею 

125,9 кв. м 

м. Рівне,  

вул. Київська, 106 

ДП НВО «Потенціал-Еко»,  

код за ЄДРПОУ 22555721 

 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській та 

Житомирській 

областях 

Будівля побутового 

комплексу загальною 
площею 449,9 кв. м 

Рівненська обл., 

Радивилівський р-н,                
с. Козин,  

вул. Берестецька, 1 

Товариство з додатковою 

відповідальністю 

"КОЗИНАГРОПРОМ-

ТЕХНІКА"                                                
(ТДВ "КОЗИНАГРОПРОМ-

ТЕХНІКА"),         

код за ЄДРПОУ 00906812 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській та 
Житомирській 

областях 

Частина 

одноповерхового 

приміщення гаражу 

площею 211,1 кв. м 

 

Рівненська обл., 

Дубровицький р-н,              

м. Дубровиця,  

вул. Шевченка, 156 

 

Дубровицька районна 

державна лікарня 

ветеринарної медицини,   

код за ЄДРПОУ 00703730 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

 

 3. Внести до додатка 8 «Перелік окремого майна, приватизацію якого 

розпочато в 2018-2019 роках», затвердженого наказом Фонду державного майна 

України від 28.12.2019 № 1574 (із змінами), такі зміни: 

 

1) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській  областях» позицію: 
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Окреме майно у складі: 

склад зберігання 

спецмашин, літ. Ф  

 інв. № 1-0021 площею  

868,6 кв. м; запасні 

частини до автомобілів в 

кількості – 241 одиниця; 

інше майно в кількості – 
1927 одиниць, у складі: 

касета для каністр –  

100 шт., костюм б/п –  

20 шт., ложки алюмінієві 

– 100 шт., набір 

інструментів – 1 шт., 

набір ключів – 2 шт., 

пила – 16 шт., прибор 

ДК4 – 10 шт., протигаз – 

20 шт., розпиратор –  

800 шт., СМУ – 50 шт., 

сумка дерматинова –  
9 шт., сокира з ручкою – 

5 шт., електромегафон –  

1 шт., замок начіпний –  

2 шт., касета – 40 шт., 

аптечка – 35 шт., цебро 

брезентове – 100 шт., 

цебро гумове – 65 шт., 

каністра велика – 28 шт., 

каністра мала – 75 шт., 

касета для каністр –  

30 шт., клапан на 
розпилювач – 280 шт., 

лопата – 82 шт., 

вогнегасник – 44 шт., 

ланцюг ковзання –  

12 шт. 

 

 

 

м. Запоріжжя,  

вул. Карпенка-Карого, 60 

 

 

 

ВАТ «Автотранспортне 

підприємство № 12355»,  

код за ЄДРПОУ 03116849 

 

 

 

Регіональне відділення 

Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській  
областях 

викласти в такій редакції: 
Склад зберігання 

спецмашин, літ. Ф  

інв. № 1-0021 площею 

868,6 кв. м; запасні 

частини до автомобілів в 

кількості – 236 одиниць у 

складі: кришка розпод.  

8 шт., авто лампа – 70шт., 

автолампа фари –  

100 шт., датчик виміру 

тиску 1шт., підшипник – 

3 шт., прокладка гол. 
блоку – 20 шт., ремінь 

вентилятора – 30 шт., 

сальник сошки  

керма – 4 шт.; 

інше майно в кількості – 

1168 одиниць, у складі: 

касета для каністр –  

100 шт., костюм б/п –  

20 шт., ложки алюмінієві 

– 73 шт., пила – 7 шт., 

прибор ДК4 – 10 шт., 
протигаз – 20 шт., 

резпиратор – 552 шт., 

 

м. Запоріжжя,  

вул. Карпенка-Карого, 60 

 

ВАТ «Автотранспортне 

підприємство № 12355»,  

код за ЄДРПОУ 

03116849 

Регіональне відділення    

Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 
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СМУ – 41 шт., 

електромегафон –1 шт., 

касета – 40 шт., аптечка – 

21 шт., цебро брезентове 

– 47 шт., цебро гумове – 
65 шт., каністра – 22 шт., 

каністра мала – 54 шт., 

касета для каністр –  

30 шт., лопата –17 шт., 

вогнегасник – 44 шт., 

ланцюг ковзання – 4 шт. 

 

2) у розділі «Регіональне відділення Фонду по м. Києву» позицію: 
Нежитлові приміщення 

окремо розташованої 

будівлі їдальні 

загальною площею 

969,50 кв. м 

м. Київ,  

вул. Васильківська, 34, 

літера Т 

ПрАТ «Торговельно - 

підприємницький центр», 

код за ЄДРПОУ 05414775 

Міністерство енергетики 

та вугільної 

промисловості України 

викласти в такій редакції: 
Нежитлові приміщення 

окремо розташованої 

будівлі їдальні загальною 

площею 1063,0 кв. м 

м. Київ,  

вул. Васильківська, 34, 

літера Т 

ПрАТ «Торговельно - 

підприємницький центр», 

код за ЄДРПОУ 05414775 

Міністерство енергетики 

України 

 
 

4. Департаменту приватизації забезпечити передачу відповідним структурним 

підрозділам Фонду державного майна України переліків об’єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2020 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. 
 

 

 

Голова Фонду     Дмитро СЕННИЧЕНКО 


