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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
Київ

30.10.2018

№

1397

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 27 березня 2018 року № 447
«Про затвердження переліків об`єктів
малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році» (із змінами)

Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», «Про
приватизацію державного і комунального майна»
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 27 березня 2018 року № 447 (із
змінами), таку зміну:
1) доповнити розділом такого змісту:
Регіональне відділення по Рівненській області
35505132

ПАТ «Мирогощанський
аграрій»

Рівненська обл.,
Дубенський р-н,
с. Мирогоща Перша,
вул. Шевченка, 1

39241043,00

75,7

Регіональне
відділення
по
Рівненській
області

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 27 березня 2018 року
№ 447 (із змінами), такі зміни:
1) доповнити розділ «Регіональне відділення по Дніпропетровській
області» такою позицією:
20281076

Єдиний майновий комплекс
колишнього державного
підприємства «Трансмаш»

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул.
Коломойцівська, 25

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

2) доповнити розділ «Регіональне відділення по Харківській області»
такою позицією:
23460862

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства «Орган з
сертифікації автоматизованих та
автоматичних систем управління
та умов процесу перевезень на

м. Харків, майдан
Фейєрбаха, 7

Міністерство
інфраструктури
України
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залізничному транспорті»

3. Внести до додатка 3 «Перелік окремого майна», затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 27 березня 2018 року № 447 (із змінами), такі
зміни:
1) розділ «Регіональне відділення по Вінницькій області» доповнити
такою позицією:
Нежитлові вбудовані
приміщення: на другому
поверсі площею
179,4 кв. м, на третьому
поверсі – 22,0 кв. м, на
четвертому поверсі –
186,7 кв. м, загальною
площею 388,1 кв. м у
шестиповерховому
виробничо-складському
корпусі з прибудовами

м. Вінниця,
вул. 600-річчя, 25

ТОВ «Вінницький оптикомеханічний завод», код
ЄДРПОУ 23062707

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

2) у розділі «Регіональне відділення по Дніпропетровській області»:
позиції:
Будівля готелю
«Рассвет» літ. А-7, А'-2,
А²-2, А''', а, а-1 загальною
площею 11650,7 кв. м
Будівля магазину № 15

49000, м. Дніпро,
вул. Івана Акінфієва,
(колишня Фучика), 30
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,
вул. Черкасова, 86

ДП «Управління справами
Фонду державного майна
України», код ЄДРПОУ
39950170
ПрАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат»,
код ЄДРПОУ 00191023

Регіональне
відділення по
Дніпропетровській
області
Регіональне
відділення по
Дніпропетровській
області

ДП «Управління справами
Фонду державного майна
України», код ЄДРПОУ
39950170
ПрАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат»,
код ЄДРПОУ 00191023

Регіональне
відділення по
Дніпропетровській
області
Регіональне
відділення по
Дніпропетровській
області

ПРАТ ЗАВОД
«ПАВЛОГРАДХІММАШ»,
код ЄДРПОУ 00217417

Регіональне
відділення по
Дніпропетровській
області

викласти у такій редакції:
Будівля готелю
«Рассвет» літ. А-7, А'-2,
А²-2, А''', а, а-1 загальною
площею 11173,1 кв. м
Нежитлова будівля
літ. А-1 (будівля
магазину № 15)
загальною площею 291,9
кв. м

м. Дніпро,
вул. Івана Акінфієва,
(колишня Фучика), 30
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,
вул. Черкасова, 86

доповнити такою позицією:
Будівля котельні
(колишньої)
(інв. № 1796),
тепломережа
внутримайданчикові
(інв. № 4743),
хімводоочистка
(інв. № 4781)

Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград,
вул. Харківська, 15

3) розділ «Регіональне відділення по Івано-Франківській області»
доповнити такою позицією:
Окреме майно у складі:
контора, А загальною
площею 653,7 кв. м;
ремонтна майстерня, Б
загальною площею
1422,7 кв. м; автогараж, В

Івано-Франківська обл.,
Галицький р-н,
с. Маріямпіль,
вул. Меліоративна,
будинок 23

Галицьке міжрайонне
управління водного
господарства,
код ЄДРПОУ 01037577

Державне агентство
водних ресурсів
України
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загальною площею
155,6 кв. м; основний
склад, Г загальною
площею 211,7 кв. м;
основний склад, Д
загальною площею
352,0 кв. м; прохідна, Ж
загальною площею 180 кв.
м; вбиральня, З загальною
площею 10,4 кв. м;
оглядова яма, 1 загальною
площею 15,8 кв. м;
огорожа, 2 загальною
площею 992,7 кв. м;
огорожа, 3 загальною
площею 133,7 кв. м

4) у розділі «Регіональне відділення по Кіровоградській області» позицію:
Нежитлова будівля – кафе
на 75 місць загальною
площею 664,7 кв. м

м. Кропивницький,
вул. Нижня
П’ятихатська, 24а

Державне підприємство
«Східний гірничозбагачувальний комбінат»,
код ЄДРПОУ 14309787

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

Державне підприємство
«Східний гірничозбагачувальний комбінат»,
код ЄДРПОУ 14309787

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

викласти у такій редакції:
Нежитлова будівля – кафе
на 75 місць загальною
площею 644,7 кв. м

м. Кропивницький,
вул. Нижня
П’ятихатська, 24-а

5) розділ «Регіональне відділення по Луганській області» доповнити
такою позицією:
Група інвентарних
об’єктів: фільтр-прес
ФП-4-4400 інв.
№ 21060062 та ємкість
інв. № 03060436

Луганська обл.,
м. Лисичанськ,
вул. Незалежності, 128

ВАТ «Лисичанський завод
гумових технічних
виробів»,
ЄДРПОУ 05389942

Регіональне
відділення по
Луганській області

6) у розділі «Регіональне відділення по Львівській області» позиції:
Будівля операційнодиспетчерського
управління

Львівська обл.,
Сокальський р-н,
с. Сілець, присілок
Солтиси, 753

Адмінпобуткомбінат

Львівська обл.,
Сокальський р-н,
с. Сілець, присілок
Солтиси, 753

Будівля їдальні та сараї

Львівська обл.,
Сокальський р-н,
с. Сілець, присілок
Солтиси, 753

Відокремлений підрозділ
«Західно-Українська
виконавча дирекція з
ліквідації шахт» Державного
підприємства «Об’єднана
компанія
«Укрвуглереструктуризація»
(ЄДРПОУ 39257791)
Відокремлений підрозділ
«Західно-Українська
виконавча дирекція з
ліквідації шахт» Державного
підприємства «Об’єднана
компанія
«Укрвуглереструктуризація»
(ЄДРПОУ 39257791)
Відокремлений підрозділ
«Західно-Українська
виконавча дирекція з
ліквідації шахт» Державного
підприємства «Об’єднана

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України
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Будівля пилорами

Львівська обл.,
Сокальський р-н,
с. Сілець, присілок
Солтиси, 753

Будівля дегазаційної
установки

Львівська обл.,
Сокальський р-н,
с. Сілець, присілок
Солтиси, 753

Будівля ВГК

Львівська обл.,
Сокальський р-н,
с. Сілець, присілок
Солтиси, 753

компанія
«Укрвуглереструктуризація»
(ЄДРПОУ 39257791)
Відокремлений підрозділ
«Західно-Українська
виконавча дирекція з
ліквідації шахт» Державного
підприємства «Об’єднана
компанія
«Укрвуглереструктуризація»
(ЄДРПОУ 39257791)
Відокремлений підрозділ
«Західно-Українська
виконавча дирекція з
ліквідації шахт» Державного
підприємства «Об’єднана
компанія
«Укрвуглереструктуризація»
(ЄДРПОУ 39257791)
Відокремлений підрозділ
«Західно-Українська
виконавча дирекція з
ліквідації шахт» Державного
підприємства «Об’єднана
компанія
«Укрвуглереструктуризація»
(ЄДРПОУ 39257791)

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

викласти у такій редакції:
Будівля операційнодиспетчерського
управління площею
1060,5 кв. м

Львівська обл.,
Сокальський р-н,
с. Сілець, присілок
Солтиси, 753 А

Адмінпобуткомбінат
площею 3828,5 кв. м

Львівська обл.,
Сокальський р-н,
с. Сілець, присілок
Солтиси, 753 Б

Будівля їдальні площею
782,8 кв. м

Львівська обл.,
Сокальський р-н,
с. Сілець, присілок
Солтиси, 753 В

Будівля пилорами
площею 219,5 кв. м

Львівська обл.,
Сокальський р-н,
с. Сілець, присілок
Солтиси, 753 Г

Відокремлений підрозділ
«Західно-Українська
виконавча дирекція з
ліквідації шахт» Державного
підприємства «Об’єднана
компанія
«Укрвуглереструктуризація»,
ЄДРПОУ 39257791
Відокремлений підрозділ
«Західно-Українська
виконавча дирекція з
ліквідації шахт» Державного
підприємства «Об’єднана
компанія
«Укрвуглереструктуризація»,
ЄДРПОУ 39257791
Відокремлений підрозділ
«Західно-Українська
виконавча дирекція з
ліквідації шахт» Державного
підприємства «Об’єднана
компанія
«Укрвуглереструктуризація»,
ЄДРПОУ 39257791
Відокремлений підрозділ
«Західно-Українська
виконавча дирекція з
ліквідації шахт» Державного
підприємства «Об’єднана
компанія
«Укрвуглереструктуризація»,
ЄДРПОУ 39257791

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України
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Будівля дегазаційної
установки (поверхневої
дегазації) площею
132,1 кв. м

Львівська обл.,
Сокальський р-н,
с. Сілець, присілок
Солтиси, 755 а

Будівля ВГК площею
160,0 кв. м

Львівська обл.,
Сокальський р-н,
с. Сілець, присілок
Солтиси, 753 Е

Відокремлений підрозділ
«Західно-Українська
виконавча дирекція з
ліквідації шахт» Державного
підприємства «Об’єднана
компанія
«Укрвуглереструктуризація»,
ЄДРПОУ 39257791
Відокремлений підрозділ
«Західно-Українська
виконавча дирекція з
ліквідації шахт» Державного
підприємства «Об’єднана
компанія
«Укрвуглереструктуризація»,
ЄДРПОУ 39257791

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

7) розділ «Регіональне відділення по Одеській області» доповнити такою
позицією:
Будівля колишньої
електростанції з
обладнанням та
градирнею

м. Ізмаїл,
вул. Кишинівська, 4

Ізмаїльська філія ДП
«Адміністрація морських
портів України», код
ЄДРПОУ 38728402

Міністерство
інфраструктури
України

8) у розділі «Регіональне відділення по Полтавській області» позицію:
Адміністративна будівля
площею 122,8 кв. м та
сарай-гараж площею
45,1 кв. м

Полтавська обл.,
Машівський р-н,
смт Машівка,
вул. Незалежності, 141

Головне управління
статистики у Полтавській
області,
код ЄДРПОУ 02361892

Державна служба
статистики України

Головне управління
статистики у Полтавській
області,
код ЄДРПОУ 02361892

Державна служба
статистики України

викласти у такій редакції:
Нежитлові будівлі літер.
А1, загальною площею
122,8 кв. м, сарай-гараж,
Б, загальною площею
45,1 кв. м

Полтавська обл.,
Машівський р-н,
смт Машівка,
вул. Незалежності, 141

9) у розділі «Регіональне відділення по Сумській області»:
позицію:
Адмінбудівля під літ. А-І
загальною площею 116,7
кв. м

Сумська область,
м. Путивль,
провулок Маклакова
Миколи, 1

Північно-східний офіс
Держаудитслужби в
Сумській області

Державна
аудиторська служба
України

Північно-східний офіс
Держаудитслужби

Державна
аудиторська служба
України

викласти у такій редакції:
Адмінбудівля загальною
площею 116,7 кв. м

Сумська область,
м. Путивль,
провулок Маклакова
Миколи, 1

доповнити такими позиціями:
Нежитлова будівля

Сумська обл.,
м. Середина-Буда,
вул. Троїцька, 22

Гараж

Сумська обл.,
м. Середина-Буда,

Управління Державної
казначейської служби
України у СерединоБудському районі Сумської
області, код ЄДРПОУ
37630780
Управління Державної
казначейської служби

Державна
казначейська служба
України

Державна
казначейська служба
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вул. Троїцька, 22

України у СерединоБудському районі Сумської
області, код ЄДРПОУ
37630780

України

10) розділ «Регіональне відділення по Тернопільській області» доповнити
такими позиціями:
Котельне приміщення
загальною площею
56,7 кв. м, що знаходиться
в будівлі гаражі

Тернопільська обл.,
м. Монастириська,
вул. Сагайдачного, 3А

Гараж загальною площею
64,5 кв. м, що знаходиться
в будівлі гаражі

Тернопільська обл.,
м. Монастириська,
вул. Сагайдачного, 3Б

Відділ економічного та
агропромислового розвитку
Монастириської районної
державної адміністрації,
код ЄДРПОУ 42100455
Відділ економічного та
агропромислового розвитку
Монастириської районної
державної адміністрації,
код ЄДРПОУ 42100455

Тернопільська
обласна державна
адміністрація
Тернопільська
обласна державна
адміністрація

11) розділ «Регіональне відділення по Харківській області» доповнити
такими позиціями:
Вбудовані нежитлові
приміщення громадського
призначення в літ. «А-5»
загальною площею
271,3 кв. м
Група інвентарних об’єктів
– нежитлова будівля літ.
«А-2» площею 1018,9 кв. м,
нежитлова будівля мийки
літ. «Е-1» площею 4,1 кв. м,
нежитлова будівля боксу
літ. «В-1» площею 738,2 кв.
м, нежитлова будівля
складу літ. «Д-1» площею
48,5 кв. м, нежитлова
будівля складу літ. «Г-1»
площею 96,2 кв. м,
загальною площею
1905,9 кв. м

м. Харків, вул. Роллана
Ромен, 9

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«РОМВЕЙ», код ЄДРПОУ
39618278

Регіональне
відділення по
Харківській області

Харківська обл.,
Харківський р-н,
смт Безлюдівка,
пров. Пісчаний, 8

Відсутній

Регіональне
відділення по
Харківській області

12) розділ «Регіональне відділення по Черкаській області» доповнити
такою позицією:
Нежитлове приміщення
автозаправної станції
(літ. А) загальною
площею 35,8 кв. м

Черкаська обл.,
м. Шпола, вул. Соборна,
138

Відсутній

Фонд державного
майна України

4. Внести до додатка 4 «Перелік об’єктів незавершеного будівництва,
законсервованих об’єктів», затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 27 березня 2018 року № 447 (із змінами), такі зміни:
1) у розділі «Регіональне відділення по Дніпропетровській області»
позиції:
Житловий будинок № 4

Дніпропетровська обл.,
м. Орджонікідзе,
вул. Калініна

ПАТ
«Орджонікідзевський
ГЗК», код ЄДРПОУ
190928

Регіональне
відділення по
Дніпропетровській
області
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Адміністративна будівля з
відділенням зв`язку

Дніпропетровська обл.,
Нікопольський р-н,
с. Катеринівка

Будівництво (з
реконструкцією чавунноливарного цеху)

Дніпропетровська обл.,
м. Кам'янське,
вул. Українська

Житловий будинок на 44
квартири

Дніпропетровська обл.,
м. Кам'янське, вул.
Дружби народів, 39

ПАТ
«Орджонікідзевський
ГЗК», код ЄДРПОУ
190928
ВАТ
«Дніпродзержинський
механічний завод», код
ЄДРПОУ 1412360
ПАТ «ЄВРАЗ
БАГЛІЙКОКС», код
ЄДРПОУ 5393079

Регіональне
відділення по
Дніпропетровській
області
Регіональне
відділення по
Дніпропетровській
області
Регіональне
відділення по
Дніпропетровській
області

викласти у такій редакції:
Житловий будинок № 4

Дніпропетровська обл.,
м. Покров
(Орджонікідзе),
вул. Центральна
(Калініна), 4

АТ «Покровський ГЗК»,
код ЄДРПОУ 190928

Адміністративна будівля з
відділенням зв`язку

Дніпропетровська обл.,
Нікопольський р-н,
с. Катеринівка

АТ «Покровський ГЗК»,
код ЄДРПОУ 190928

Будівництво (з
реконструкцією чавунноливарного цеху)

Дніпропетровська обл.,
м. Кам'янське,
вул. Українська, 85

ВАТ
«Дніпродзержинський
механічний завод», код
ЄДРПОУ 1412360

Житловий будинок на 44
квартири

Дніпропетровська обл.,
м. Кам'янське,
вул. Дружби народів, 39

ПрАТ «ЮЖКОКС», код
ЄДРПОУ 5393079

Регіональне
відділення по
Дніпропетровській
області
Регіональне
відділення по
Дніпропетровській
області
Регіональне
відділення по
Дніпропетровській
області
Регіональне
відділення по
Дніпропетровській
області

2) у розділі «Регіональне відділення по Київській області» позиції:
Будинок культури

Будинок в саду

Київська обл.,
Макарівський р-н,
смт Кодра

ВАТ «Кодрянський
склозавод», код ЄДРПОУ
00480879

Регіональне
відділення по
Київській області

Київська обл.,
Іванківський р-н,
с. Оране

ВАТ «Оранський
крохмальний завод», код
ЄДРПОУ 00383414

Регіональне
відділення по
Київській області

ВАТ «Кодрянський
склозавод», код ЄДРПОУ
00480879 (припинено)

Регіональне
відділення по
Київській області

викласти у такій редакції:
Будинок культури

Будинок в саду

Київська обл.,
Макарівський р-н,
смт Кодра,
вул. Шевченка, 4-Д
Київська обл.,
Іванківський р-н, с. Оране,
вул. Садова, 3-А

ТДВ «Оранський
крохмальний завод», код
ЄДРПОУ 00383414

Регіональне
відділення по
Київській області

3) розділ «Регіональне відділення по Чернігівській області» доповнити
такою позицією:
Незавершене
будівництво житлового
будинку

Чернігівська обл.,
м. Прилуки,
вул. Петропавлівська
(колишня
Червоноармійська), 86

відсутній

Регіональне
відділення по
Чернігівській області

8

5. Внести до додатка 5 «Перелік об’єктів соціально-культурного
призначення», затвердженого наказом Фонду державного майна України від
27 березня 2018 року № 447 (із змінами), такі зміни:
1) у розділі «Регіональне відділення по Дніпропетровській області»
позицію:
Дніпропетровська обл.,
Новомосковський р-н,
с. Орлівщина,
пров. Лісний, 8

Турбаза «Сосновий бор»

ПАТ «Дніпропетровський
трубний завод», код
ЄДРПОУ 05393122

Регіональне відділення
по Дніпропетровській
області

ПАТ «Дніпропетровський
трубний завод», код
ЄДРПОУ 05393122

Регіональне відділення
по Дніпропетровській
області

викласти у такій редакції:
Дніпропетровська обл.,
Новомосковський р-н,
с. Орлівщина,
пров. Лісний, 8

База відпочинку
«Сосновий бор»

2) доповнити розділом такого змісту:
Регіональне відділення по Луганській області
Будинок культури

Луганська обл.,
Сватівський р-н,
с. Гончарівка,
вул. Центральна, 62

відсутній

Регіональне відділення
по Луганській області

6. Департаменту приватизації забезпечити передачу переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році, змінених цим наказом, для
опублікування у виданнях державних органів приватизації.
7. Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з
громадськістю забезпечити оприлюднення переліків об’єктів малої приватизації, що
підлягають приватизації в 2018 році, змінених цим наказом, на офіційному веб-сайті
Фонду державного майна України та публікацію у виданнях державних органів
приватизації.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. Голови Фонду

В. ТРУБАРОВ

