1

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
Київ

11.07.2018

№

933

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»

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), такі зміни:
1) у розділі «Регіональне відділення по Львівській області» позицію:
05762281

ПАТ «Стебницьке
гірничо-хімічне
підприємство
«Полімінерал»

Львівська обл.,
м. Стебник,
вул. Дрогобицька, 127

59647000,00

6,3672

Регіональне
відділення
по
Львівській
області

викласти у такій редакції:
05762281

ПрАТ «Стебницьке
гірничо-хімічне
підприємство
«Полімінерал»

Львівська обл.,
м. Дрогобич,
м. Стебник,
вул. Дрогобицька, 127

59647000,00

6,3672

Регіональне
відділення
по
Львівській
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) у розділі «Регіональне відділення по Харківській області» позицію:
Єдиний майновий комплекс
колишнього Державного
підприємства «Науково-виробниче
підприємство «Меридіан»

викласти в такій редакції:

Харківська обл.,
Харківський р-н,
с. Комунар,
вул. Безлюдівська, 6

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України
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Єдиний майновий комплекс
колишнього Державного
підприємства «Науково-виробниче
підприємство «Меридіан»

Харківська обл.,
Харківський р-н,
с. Котляри,
вул. Безлюдівська, 6

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

2) доповнити розділ «Апарат Фонду» такими позиціями:
00203625

Запорізьке державне підприємство
«Кремнійполімер»

Запорізька обл.,
м. Запоріжжя,
вул. Теплична, 7

35411469

Державне підприємство
«Український карантинний
розсадник»

Київська обл., КиєвоСвятошинський р-н,
с. Мила,
вул. Комарова, 2-В

Міністерство
регіонального
розвитку,
будівництва та
житловокомунального
господарства
України
Міністерство
регіонального
розвитку,
будівництва та
житловокомунального
господарства
України

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) у розділі «Регіональне відділення по Вінницькій області»:
позиції:
Будинок для сезонних
працівників площею
633,3 кв. м з вхідними
майданчиками, входами в
підвал
Будівля лазні з тамбуром
та вхідним майданчиком
загальною площею
176,3 кв. м

Вінницька обл.,
Піщанський р-н,
с. Миколаївка,
вул. Лесі Українки, 26

відсутній

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

Вінницька обл.,
Піщанський р-н,
с. Дмитрашківка,
вул. Садова, 4

відсутній

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

викласти у такій редакції:
Будинок для сезонних
працівників площею
633,3 кв. м з вхідними
майданчиками, входами в
підвал
Будівля лазні з тамбуром
та вхідним майданчиком
загальною площею
176,3 кв. м

Вінницька обл.,
Піщанський р-н,
селище Миколаївка,
вул. Лесі Українки, 26а

відсутній

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

Вінницька обл.,
Піщанський р-н,
с. Дмитрашківка,
вул. Садова, 4б

відсутній

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

ТОВ «М2 Інжиніринг»,
код ЄДРПОУ 40887961

Регіональне
відділення по
Вінницькій області

доповнити такою позицією:
Будівля очисної споруди
літ. А загальною площею
122,8 кв. м з відстійниками
№ 1, № 2, № 3, № 4

Вінницька обл.,
Козятинський р-н,
смт Глухівці,
вул. Кар’єрна, 2б
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2) доповнити розділ «Регіональне відділення по Волинській області»
такою позицією:
Будино к мисливця,
літер «А-1», загальною
площею 171,7 кв. м

Волинська обл.,
Горохівський р -н,
с. Лобачівка,
вул. Берестецька, 2

Державне підприємство
«Горохівське лісомисливське
господарство»

Державне агентство
лісових ресурсів
України

Державний вищий навчальний
заклад « Нововолинський
електромеханічний коледж»,
код ЄДРПОУ 04656909

Міністерство освіти
і науки України

виключити позицію:
Будівля тиру загальною
площею 720,5 кв. м

45400, Волинська обл.,
м. Нововолинськ,
вул. Промислова, 68

3) доповнити розділ «Регіональне відділення по Львівській області» такою
позицією:
Група інвентарних
об’єктів: будівля складу
№ 1 загальною площею
905,9 кв. м, будівля
складу № 4 загальною
площею 585,1 кв. м,
будівля складу № 8
загальною площею
484,89 кв. м, будівля
вагової загальною
площею 14,88 кв. м

Львівська обл.,
м. Дрогобич,
вул. Стрийська, 258

Державне підприємство
«Стрийський комбінат
хлібопродуктів № 1»,
код ЄДРПОУ 14293158

Державне агентство
резерву України

4) у розділі «Регіональне відділення по Тернопільській області»:
позицію:
Окреме майно – будівля
складу ЦО № 1
загальною площею 944,8
кв. м та бу дівля складу
ЦО № 2 загальною
площею 1282,3 кв. м

Тернопільська обл.,
Підво лочиський р-н,
м. Скалат,
вул. Грушевського, 88

Управління з питань
цивільного захисту
населення Тернопільської
ОДА, код ЄДРПОУ
14373153

Тернопільська обласна
державна
адміністрація

викласти у такій редакції:
Будівля складу ЦО № 1
загальною площею
944,8 кв. м з добудовою
складу № 1 загальною
площею 128,4 кв. м;
будівля складу ЦО № 2
загальною площею 1282,3
кв. м; про хідна під
літерою «В» загальною
площею 13 кв. м,
пожежний резервуар під
літерою «Г» загальною
площею 32,9 кв. м,
пожежний резервуар під
літерою «Д» загальною
площею 32,9 кв. м,
площадка № 1 та огорожа
№2

Тернопільська обл.,
м. Скалат,
вул. Грушевського, 88

Управління з питань
цивільного захисту
населення Тернопільської
ОДА, код ЄДРПОУ
14373153

Тернопільська
обласна державна
адміністрація

доповнити такою позицією:
Окреме майно –
нежитлова будівля
хлораторної загальною
площею 67,3 кв. м

Тернопільська обл.,
м. Бучач, вул. Тичини,
будинок 3 «Х»

ВАТ «Бучацький цукровий
завод»,
код ЄДРПОУ 00373095

Регіональне
відділення по
Тернопільській
області
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5) доповнити розділ «Регіональне відділення по Хмельницькій області»
такою позицією:
Гаражі з топочною,
загальною площею
93,7 кв. м

Хмельницька обл.,
м. Хмельницький,
вул. Храновського, 12а

Головне управління
статистики у Хмельницькій
області,
код ЄДРПОУ 02362894

Державна служба
статистики України

6) у розділі «Апарат Фонду» позицію:
Будівлі та споруди
пансіонату « Буковина»
(реєстраційний номер
81444487321)

Чернівецька обл.,
Глибоцький р-н,
с. Валя Кузьмина,
вул. Озерна, 13

відсутній

Апарат Фонду

викласти у такій редакції:
Будівлі та споруди
пансіонату « Буковина»
(реєстраційний номер
81411187321)

Чернівецька обл.,
Глибоцький р-н,
с. Валя Кузьмина,
вул. Озерна, 13

відсутній

Апарат Фонду

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:
у розділі «Регіональне відділення по Тернопільській області» виключити
позиції:
Навчально-виробнича
майстерня

Тернопільська обл.,
м. Підгайці,
вул. Шевченка

Навчальний корпус з
перехо дом і
трансформаторна
підстанція

Тернопільська обл.,
м. Борщів,
вул. С. Бандери

Державний навчальний
заклад « Підгаєцький
професійний аграрний
ліцей», ко д ЄДРПОУ
2547530
Державний навчальний
заклад « Борщівський
професійний ліцей»,
код ЄДРПОУ 21156158

Міністерство освіти і
науки України

Міністерство освіти і
науки України

5. 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.
6. 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.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Фонду

В. Трубаров

