1

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
Київ

16.09.2019

№

929

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об`єктів
малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2019 році» (із змінами)

Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», «Про
приватизацію державного і комунального майна», враховуючи розпорядження
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 302-р «Про віднесення
нерухомого майна до сфери управління Фонду державного майна України» (із
змінами), від 14 серпня 2019 року № 602-р «Про передачу нежитлового приміщення
у м. Яремче до сфери управління Державної казначейської служби» та протокол
№ 10 засідання комісії з розгляду питань щодо розпорядження державним майном,
що належить до сфери управління Фонду державного майна України і обліковується
на балансі державного підприємства «Управління справами Фонду державного
майна України» від 09 серпня 2019 року,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до додатка 3 «Перелік окремого майна, що підлягає приватизації в
2019 році», затвердженого наказом Фонду державного майна України від
27.12.2018 № 1637 (із змінами), такі зміни:
1) розділ «Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій
областях» доповнити такою позицією:
Лінія електромереж, що
не увійшла до
статутного капіталу
ВАТ « Вінницьке
АТП – 10555»

м. Вінниця,
вул. Вату тіна, 10Б

ТОВ « Вінницяпроморенда»,
код за ЄДРПОУ 42042741

Регіональне
відділення Фонду по
Вінницькій та
Хмельницькій
областях

2) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях»:
позиції:
Будівля інституту
літ. А-3, площею
2457,9 кв. м
(інв. № 10007638);
паркан (огорожа
металева)
(інв. № 10007639),
у складі: паркан № 1,
хвіртка № 2, хвіртка №
3, ворота № 4, ворота №
5; замощення І, площею
146 кв. м

Запорізька область,
м. Запоріжжя,
вул. Вишневсько го, 4

ДП НЕК «Укренерго»,
код за ЄДРПОУ 00100227

Міністерство фінансів
України

2
(інв. № 10009049);
замощення ІІ, площею
929 кв. м
(інв. № 10009050);
тепловий лічильник
S-430 (інв. № 10007635);
лічильник 3-х фазний
«Дельта 2010-08»
(інв. №10007636)
Виробнича база у складі:
½ частини
адмінприміщення літ.
«А» площею 225,3 кв. м,
гараж літ. «Г» загальною
площею 111,0 кв. м

Кіровоградська обл.,
Новоукраїнський р-н,
м. Новоукраїнка,
вул. Курчатова, 40а

ДП «НЕК «Укренерго»,
код за ЄДРПОУ 00100227

Міністерство фінансів
України

Запорізька область,
м. Запоріжжя,
вул. Вишневсько го, 4

НЕК «Укренерго»,
код за ЄДРПОУ 00100227

Міністерство фінансів
України

Кіровоградська обл.,
Новоукраїнський р-н,
м. Новоукраїнка,
вул. Курчатова, 40а

НЕК «Укренерго»,
код за ЄДРПОУ 00100227

Міністерство фінансів
України

ДП НЕК «Укренерго»,
код за ЄДРПОУ 00100227

Міністерство фінансів
України

ПАТ «Дніпропетровський
трубний заво д»,
код ЄДРПОУ 05393122

Регіональне
відділення Фонду по
Дніпропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

викласти у такій редакції:
Будівля інституту
літ. А-3, площею
2457,9 кв. м
(інв. № 10007638);
паркан (огорожа
металева)
(інв. № 10007639),
у складі: паркан № 1,
хвіртка № 2, хвіртка №
3, ворота № 4, ворота №
5; замощення І, площею
146 кв. м
(інв. № 10009049);
замощення ІІ, площею
929 кв. м
(інв. № 10009050);
тепловий лічильник
S-430 (інв. № 10007635);
лічильник 3-х фазний
«Дельта 2010-08»
(інв. №10007636)
Виробнича база у складі:
½ частини
адмінприміщення літ.
«А» площею 225,3 кв. м,
гараж літ. «Г» загальною
площею 111,0 кв. м

виключити позицію:
Приміщення V, літ. А-2,
площею 159,7 кв. м

Запорізька область,
м. Запоріжжя,
вул. Кияшка, 4

доповнити такими позиціями:
Будівля по ліклініки літ. А-2
площею 1195 кв. м
(у т. ч. прибу дови літ. А'-1,
літ. А"-1, тамбур літ. а -1,
огорожа № 1-2, схо ди № 3,
підпірна стіна № 4,
мостіння літ. І-ІІІ), разом з
групою інвентарних
об’єктів у кількості 9
одиниць, а саме:
4 кондиціонери БК-1500
(інв. №№ 30839-20842),
3 люстри (інв. №№
11813-11815), автомат

м. Дніпро,
вул. Коксо хімічна, 3

3
газводи (інв. № 22448),
годинник « Електроніка706» (інв. № 55070)
Нежитлові бу дівлі
(літ. Б-2 – 702,1 кв. м
разом з прибудовами
літ. Б'-2, б-1, б'-1 та
ганками літ. б, б';
літ. В-1 – 76,2 кв. м)

м. Дніпро,
вул. Коксо хімічна, 3

ПАТ «Дніпропетровський
трубний заво д»,
код ЄДРПОУ 05393122

Регіональне
відділення Фонду по
Дніпропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

3) розділ «Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях» доповнити такими позиціями:
Будівля диспетчерської
загальною площею
50,4 кв. м
Нежитлове вбудоване
приміщення № 53
площею 1,5 кв. м, що
розташоване на першому
поверсі будівлі
Нежитлове вбудоване
приміщення № 54
площею 6,7 кв. м, що
розташоване на першому
поверсі будівлі
Склад (зерносклад,
літ. А, площею 1217,5 кв.
м; натяжна, літ. Б,
площею 12,8 кв. м)

Львівська обл.,
м. Самбір,
вул. Шевченка, 59

Самбірське управління
водного господарства ,
код за ЄДРПОУ 01034120

Державне агентство
водних ресурсів
України

Львівська обл.,
м. Миколаїв, бульвар
Проектний,1

Миколаївська районна
державна адміністрація
Львівської області,
код за ЄДРПОУ 04056339

Миколаївська районна
державна
адміністрація
Львівської області

Львівська обл.,
м. Миколаїв, бульвар
Проектний,1

Миколаївська районна
державна адміністрація
Львівської області,
код за ЄДРПОУ 04056339

Миколаївська районна
державна
адміністрація
Львівської області

Закарпатська обл.,
м. Іршава,
вул. Федорова, 21/8

ВАТ «Іршавський комбінат
хлібопродуктів»,
код за ЄДРПОУ 00954063

Регіональне відділення
Фонду по Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях

4) розділ «Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській
областях» доповнити такими позиціями:
Нежитлова будівля
контрольно-насіннєво ї
лабораторії з
допоміжними будівлями
та спорудами
Комплекс нежитлових
будівель та споруд

Комплекс нежитлових
будівель та споруд

Миколаївська об л.,
Єланецький р-н,
смт Єланець,
вул. Весняна (Щорса), 7
Миколаївська об л.,
Веселинівський р-н,
смт Веселинове,
вул. Сонячна
(Червоноармійська), 32
Миколаївська об л.,
Казанківський р-н,
смт Казанка,
вул. Перемоги
(Леніна), 2

Головне управління
Держпродспоживслужби в
Миколаївській об ласті,
код за ЄДРПОУ 40327023
Головне управління
Держпродспоживслужби в
Миколаївській об ласті,
код за ЄДРПОУ 40327023
Головне управління
Держпродспоживслужби в
Миколаївській об ласті,
код за ЄДРПОУ 40327023

Державна служба
України з питань
безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань
безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань
безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів

5) розділ «Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській
областях» доповнити такою позицією:
Окреме майно, що не
увійшло до стату тного
капіталу АТ «МОТОР
СІЧ» у кількості п’ятсо т
сорок одна одиниця,
а саме:
Будівлі, споруди, передавальні
мережі у кількості 19 одиниць:
Будівля головного виробничого
корпусу, літ. А, загальна площа
4333,3 кв. м, інв.№5К01506; Будівля
критого складу готової продукції ,

Сумська область,
м. Лебедин,
вул. Грушева,18

АТ «МОТОР СІЧ»,
код за ЄДРПОУ 14307794

Регіональне відділення
Фонду по
Дніпропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях
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літ. Г, загальна площа 1362 кв. м,
інв.№5К02506; Будівля
адміністративно-побутового
корпусу, літ. Д-3, загальна площа
629,8 кв. м, інв.№5К03506; Будівля
модулю, літ. Б-3, загальна площа
3187,8 кв. м, інв.№5К04506; Вагонбудинок, літ. Щ, інв.№5К18506;
Вагон-будинок, літ. У,
інв.№5К19506; Відкрита стоянка на
30 автомашин ІІ, інв.№5К06506;
Майданчик для стоян ки
будівельних механізмів ІІІ,
інв.№5К07506; Майданчик для
будівельних матеріалів №16,
інв.№5К12506; Паркани №1,№19,
інв.№5К14506; Замощення І,
інв.№5К16506; Будівля
компресорної станції, літ. Ж,
загальна площа 210,4 кв. м,
інв.№5К22506; Будівля складу, літ.
С1, загальна площа 38,7 кв. м,
інв.№БК00012; Огорожа дерев'яна,
інв.№БК00014; Ворота №18,
інв.№БК00015;
внутрішньоплощадні мережі
сигналізації, інв.№5П04506;
внутрішньоплощадні електробази,
інв.№5П05506; Наружні мережі
газопроводу, інв.№5П06506;
Водопідігрівач, інв.№БП00167
Силові машини у кількості 21
одиниця: інв.№5312469;
інв.№5319821; інв.№5324767;
інв.№5327766; інв.№5327865;
інв.№5329829; інв.№5329848;
інв.№5329854; інв.№5329904;
інв.№5329908; інв.№5329924;
інв.№5А01789; інв.№5А01790;
інв.№5А01850; інв.№5С10524;
інв.№5С10525; інв.№5С10526;
інв.№Б000077; інв.№Б000168;
реєстраційний номер 1281 УК
інв.№5900001; реєстраційний номер
2700УК, інв.№5900002;
Р обочі машини у кількості 345
одиниць: інв.№5334221
інв.№5000003; інв.№5001436;
інв.№5002578; інв.№5010521;
інв.№5018969; інв.№5023722;
інв.№5023782; інв.№5023801;
інв.№5023903; інв.№5023981;
інв.№5023999; інв.№5024620;
інв.№5024723; інв.№5024905;
інв.№5025718; інв.№5026687;
інв.№5026698; інв.№5026771;
інв.№5026858; інв.№5026859;
інв.№5026908; інв.№5027643;
інв.№5028668; інв.№5028858;
інв.№5028870; інв.№5211492;
інв.№5211509; інв.№5211608;
інв.№5211711; інв.№5211740;
інв.№5211824; інв.№5212463;
інв.№5212540; інв.№5213126;
інв.№5213219; інв.№5213541;
інв.№5213647; інв.№5214321;
інв.№5214355; інв.№5231036;
інв.№5231094; інв.№5231270;
інв.№5231480; інв.№5231482;
інв.№5231720; інв.№5231772;
інв.№5231878; інв.№5231879;
інв.№5232006; інв.№5232118;
інв.№5232213; інв.№5232214;
інв.№5241219; інв.№5241599;
інв.№5241600; інв.№5241613;
інв.№5251158; інв.№5251895;
інв.№5251896; інв.№5251976;
інв.№5252065; інв.№5252120;
інв.№5252219; інв.№5252225;
інв.№5252291; інв.№5252619;
інв.№5252625; інв.№5261111;
інв.№5261142; інв.№5271327;
інв.№5271498; інв.№5271601;
інв.№5271944; інв.№5272016;
інв.№5272183; інв.№5272196;
інв.№5273226; інв.№5273228;
інв.№5273266; інв.№5301418;
інв.№5308293; інв.№5308315;
інв.№5308570; інв.№5308620;
інв.№5310750; інв.№5317830;
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інв.№5321091; інв.№5321284;
інв.№5321285; інв.№5321286;
інв.№5321291; інв.№5321292;
інв.№5321293; інв.№5321659;
інв.№5321661; інв.№5321876;
інв.№5321996; інв.№5322178;
інв.№5322179; інв.№5322436;
інв.№5324472; інв.№5324945;
інв.№5325677; інв.№5325678;
інв.№5325713; інв.№5325714;
інв.№5326384; інв.№5326853;
інв.№5326896; інв.№5326915;
інв.№5327404; інв.№5327866;
інв.№5327869; інв.№5327870;
інв.№5327937; інв.№5328069;
інв.№5328078; інв.№5328079;
інв.№5328080; інв.№5328081;
інв.№5328182; інв.№5328212;
інв.№5328213; інв.№5328217;
інв.№5328218; інв.№5328241;
інв.№5328242; інв.№5328279;
інв.№5328285; інв.№5328405;
інв.№5328549; інв.№5328550;
інв.№5329100; інв.№5329101;
інв.№5329105; інв.№5329777;
інв.№5329778; інв.№5329779;
інв.№5329796; інв.№5329801;
інв.№5329802; інв.№5329820;
інв.№5329821; інв.№5329824;
інв.№5329826; інв.№5329827;
інв.№5329830; інв.№5329831;
інв.№5329835; інв.№5329836;
інв.№5329837; інв.№5329838;
інв.№5329839; інв.№5329851;
інв.№5329852; інв.№5329853;
інв.№5329866; інв.№5329867;
інв.№5329881; інв.№5329898;
інв.№5329899; інв.№5329906;
інв.№5329909; інв.№5329916;
інв.№5329920; інв.№5329921;
інв.№5329922; інв.№5329923;
інв.№5329932; інв.№5329935;
інв.№5329936; інв.№5329938;
інв.№5329939; інв.№5329940;
інв.№5329941; інв.№5329942;
інв.№5329943; інв.№5329944;
інв.№5329945; інв.№5329946;
інв.№5329947; інв.№5329948;
інв.№5329950; інв.№5331564;
інв.№5332347; інв.№5333219;
інв.№5334454; інв.№5334699;
інв.№5334868; інв.№5334869;
інв.№5700006; інв.№5А00104;
інв.№5А00428; інв.№5А00556;
інв.№5А00700; інв.№5А00962;
інв.№5А01203; інв.№5А01252;
інв.№5А01451; інв.№5А01678;
інв.№5А01722; інв.№5А01723;
інв.№5А01726; інв.№5А01791;
інв.№5А01792; інв.№5А01808;
інв.№5А01809; інв.№5А01810;
інв.№5А01811; інв.№5А01826;
інв.№5А01839; інв.№5А01840;
інв.№5Д00484; інв.№5Д00601;
інв.№5Д00646; інв.№5Д00716;
інв.№5Д00798; інв.№5Д00822;
інв.№5Д01011; інв.№5Д01050;
інв.№5Д01104; інв.№5Д01219;
інв.№5Д01247; інв.№5Д01316;
інв.№5Д01457; інв.№5Д01491;
інв.№5Д01493; інв.№5И00143;
інв.№5И10529; інв.№5И11402;
інв.№5И16516; інв.№5И18967;
інв.№5И22248; інв.№5И23161;
інв.№5И23579; інв.№5И38442;
інв.№5С05853; інв.№5С07291;
інв.№5С10520; інв.№5С10522;
інв.№5С10523; інв.№5С10527;
інв.№5С10528; інв.№5С10529;
інв.№5С10530; інв.№5С10632;
інв.№5С10722; інв.№5С10723;
інв.№5Т00243; інв.№5Т00366;
інв.№5Т00367; інв.№5Т00391;
інв.№5Т00433; інв.№5Т00898;
інв.№5Т01267; інв.№5Т01354;
інв.№5Т01356; інв.№5Т01512;
інв.№5Т01519; інв.№5Т01520;
інв.№5Т01599; інв.№5Т01600;
інв.№5Т01601; інв.№Б000041;
інв.№Б000060; інв.№Б000063;
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інв.№Б000065; інв.№Б000081;
інв.№Б000085; інв.№Б000090;
інв.№Б000091; інв.№Б000097;
інв.№Б000099; інв.№Б000100;
інв.№Б000102; інв.№Б000103;
інв.№Б000104; інв.№Б000105;
інв.№Б000106; інв.№Б000108;
інв.№Б000109; інв.№Б000110;
інв.№Б000112; інв.№Б000113;
інв.№Б000115; інв.№Б000116;
інв.№Б000117; інв.№Б000118;
інв.№Б000120; інв.№Б000121;
інв.№Б000122; інв.№Б000123;
інв.№Б000124; інв.№Б000125;
інв.№Б000126; інв.№Б000130;
інв.№Б000131; інв.№Б000135;
інв.№Б000137; інв.№Б000139;
інв.№Б000140; інв.№Б000141;
інв.№Б000143; інв.№Б000144;
інв.№Б000145; інв.№Б000147;
інв.№Б000152; інв.№Б000153;
інв.№Б000156; інв.№Б000157;
інв.№Б000159; інв.№Б000161;
інв.№Б000164; інв.№Б000165;
інв.№Б000166; інв.№Б000169;
інв.№Б000174; інв.№Б000178;
інв.№Б000179; інв.№Б000180;
інв.№Б000181; інв.№Б000185;
інв.№Б000187; інв.№Б000188;
інв.№Б000189; інв.№Б000190;
інв.№Б000196; інв.№Б000197;
інв.№Б000199; інв.№Б000203;
інв.№Б000204; інв.№Б000208;
інв.№Б000209; інв.№Б000210;
інв.№Б000213; інв.№Б000216;
інв.№Б000221; інв.№Б000222;
інв.№Б000226; інв.№Б000234;
інв.№Б000244; інв.№Б000269;
інв.№Б000290; інв.№Б000321;
Вимірювальні пристрої у кількості
44 одиниці: інв.№5329882;
інв.№5329883; інв.№5329884;
інв.№5329885; інв.№5329886;
інв.№5329887; інв.№5329888;
інв.№5329889; інв.№5329890;
інв.№5329891; інв.№5329892;
інв.№5329893; інв.№5329894;
інв.№5329895; інв.№5329896;
інв.№5329897; інв.№5329910;
інв.№5329912; інв.№5329925;
інв.№5И00595; інв.№5И05652;
інв.№5И08096; інв.№5И08193;
інв.№5И08472; інв.№5И08643;
інв.№5И08768; інв.№5И08913;
інв.№5И08915; інв.№5И11865;
інв.№5И13200; інв.№5И14189;
інв.№5И14520; інв.№5И14660;
інв.№5И14661; інв.№5И15207;
інв.№5И15772; інв.№5И16397;
інв.№5И18953; інв.№5И21680;
інв.№7001424; інв.№7001586;
інв.№7И00894; інв.№Б000055;
інв.№Б000160;
Обчислювальна техніка у кількості
9 одиниць: інв.№5В18965;
інв.№5ВТ0587; інв.№5И04846;
інв.№5И11569; інв.№5И21497;
інв.№5И21498; інв.№5И21499;
інв.№5И21500; інв.№5И21582;
Транспортні засоби у кількості 14
одиниць: реєстраційний
№02868СА, інв.№5903001;
реєстраційний №02869СА
інв.№5905001; реєстраційний
№01367СВ інв.№5905002;
реєстраційний №01366СВ
інв.№5905004; реєстраційний
№01853СВ інв.№5905005;
реєстраційний №01369СВ
інв.№5905010; реєстраційний
№3424СД інв.№5905014;
реєстраційний №3423СД
інв.№5905015; реєстраційний
№ВМ4872АА інв.№Б902215;
реєстраційний №01187СВ
інв.№Б903216; реєстраційний
№02866СА інв.№Б905020;
реєстраційний №02867СА
інв.№Б905023; реєстраційний
№01368СВ інв.№Б905146;
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реєстраційний №ВМ4873АА
інв.№Б905211;
Виробничий інвентар у кількості 38
одиниці: інв.№5034770;
інв.№5034771; інв.№5034772;
інв.№5034773; інв.№5034774;
інв.№5034787; інв.№5034788;
інв.№5036280; інв.№5036281;
інв.№5036282; інв.№5036283;
інв.№5036284; інв.№5036285;
інв.№5036286; інв.№5036287;
інв.№5036288; інв.№5036289;
інв.№5328825; інв.№5328826;
інв.№5328827; інв.№5328828;
інв.№5328842; інв.№5328843;
інв.№5329227; інв.№5329780;
інв.№5329783; інв.№5329784;
інв.№5905012; інв.№7334865;
інв.№7334866; інв.№Б000154;
інв.№Б000202; інв.№Б000235;
інв.№Б000297; інв.№Б000302;
інв.№Б000303; інв.№Б000304;
інв.№Б000369;
Господарський інвентар у кількості
51 одиниця: інв.№5036202;
інв.№5036203; інв.№5036204;
інв.№5036205; інв.№5036206;
інв.№5036207; інв.№5036208;
інв.№5036209; інв.№5036210;
інв.№5036211; інв.№5036212;
інв.№5036213; інв.№5038362;
інв.№5038363; інв.№5038364;
інв.№5040253; інв.№5040289;
інв.№5040290; інв.№5040291;
інв.№5040292; інв.№5040461;
інв.№5040462; інв.№5040463;
інв.№5329785; інв.№5329786;
інв.№5329788; інв.№5329789;
інв.№5329790; інв.№5329791;
інв.№5329792; інв.№5329793;
інв.№5329794; інв.№5329795;
інв.№5329855; інв.№5329856;
інв.№5329857; інв.№5329858;
інв.№5329859; інв.№5329860;
інв.№5329868; інв.№5329870;
інв.№5329871; інв.№5329873;
інв.№5329874; інв.№5329877;
інв.№5329878; інв.№5329879;
інв.№5329933; інв.№5329934;
інв.№5329937; інв.№Б000134

6) розділ «Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській
областях» доповнити такими позиціями:
Будівля столярного цеху
(РБУ) «С-2» загальною
площею 1211,7 кв. м

м. Рівне,
вул. Київська, 106

ДП НВО «Потенціал-Еко»,
код за ЄДРПОУ 22555721

Регіональне
відділення Фонду по
Рівненській та
Житомирській
областях

Будівля магазину «Дари
лісів» площею
473, 4 кв. м

м. Житомир,
проспект Миру, 69

Державне підприємство
«Житомирське лісове
господарство»,
код за ЄДРПОУ 22050949

Державне агентство
лісових ресурсів
України

7) розділ «Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та
Луганській областях» доповнити такою позицією:
Пункт по переробці
сільськогосподарсько ї
продукції загальною
площею 447,9 кв. м

Харківська об л.,
Харківський р-н,
смт Коротич,
вул. Низова, 76

ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5»,
код за ЄДРПОУ 05471230

8) розділ «Регіональне відділення
доповнити такими позиціями:

Фонду по

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

Черкаській області»
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Напівпричіп МАЗ 93971,
рік випуску 1984,
номер шасі 84314
Напівпричіп МАЗ 93802,
рік випуску 1993,
номер шасі
ХТМ93802N0000613
Автомобіль - тягач МАЗ
54328 (V-14860),
рік випуску 1992,
номер шасі
ХТМ543280N0000864
Автомобіль ГАЗ 33021212, рік випуску 2005,
номер кузова
33020050292178,
номер шасі
Х9633021052036970
Автомобіль ЗАЗ 110557,
рік випуску 2006,
номер кузова
Y6D11055760038668

Черкаська об л., м. Сміла,
вул. Промислова, 13

ФО Плюта О.О. – (зберігач)

Черкаська об л., м. Сміла,
вул. Промислова, 13

ФО Плюта О.О. – (зберігач)

Черкаська об л., м. Сміла,
вул. Промислова, 13

Черкаська об л., м. Сміла,
вул. Промислова, 13

ФО Плюта О.О. – (зберігач)

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

ФО Плюта О.О. – (зберігач)

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Черкаська об л., м. Сміла,
вул. Промислова, 13

ФО Плюта О.О. – (зберігач)

Автомобіль ЗІЛ 431410
(6000), р ік випуску 1992,
номер шасі 3265378

Черкаська об л., м. Сміла,
вул. Промислова, 13

ФО Плюта О.О. – (зберігач)

Автомобіль - самоскид
ЗІЛ-ММЗ 4505 (6000),
рік випуску 1988,
номер шасі 2758578

Черкаська об л., м. Сміла,
вул. Промислова, 13

ФО Плюта О.О. – (зберігач)

Причіп-цистерна Г КБ817, рік випуску 1981,
номер шасі 239776

Черкаська об л., м. Сміла,
вул. Промислова, 13

ФО Плюта О.О. – (зберігач)

Автомобіль ГАЗ 3307
(автофургон «Кунг»
ГАЗ 39011), рік випуску
1991, номер шасі
ХТН330700М 1414474
Автобус КА ВЗ 3271,
рік випуску 1991, номер
кузова М0023466, номер
шасі 1376219
Будівля їдальні
(літ. А-1) загальною
площею 243,8 кв. м

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України
Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України
Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України
Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України
Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

ФО Плюта О.О. – (зберігач)

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Черкаська об л., м. Сміла,
вул. Промислова, 13

ФО Плюта О.О. – (зберігач)

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Черкаська об л.,
Шполянський р-н,
с. Матусів,
вул. Івана Богуна, 94а

відсутній

Регіональне
відділення Фонду по
Черкаській області

Черкаська об л., м. Сміла,
вул. Промислова, 13

9) у розділі «Регіональне відділення Фонду по м. Києву» позицію:
Нежитлові приміщення
літ. "А" загальною
площею 669,2 кв. м
(група приміщень № 12
поверх І – площею 30,2
кв. м, група приміщень
№ 13 повер х І – площею
43,1 кв. м, група
приміщень № 14 повер х
І – площею
266,6 кв. м, група
приміщень № 15 повер х

м. Київ, вул. Гната
Хоткевича
(Червоногвар дійська), 38

ДП «Національна
енергетична компанія
«Укренерго», код за
ЄДРПОУ 00100227

Міністерство фінансів
України
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ІІ – площею 329,3 кв. м)

викласти у такій редакції:
Нежитлові приміщення
літ. "А" загальною
площею 669,2 кв. м
(група приміщень № 12
поверх І – площею 30,2
кв. м, група приміщень
№ 13 повер х І – площею
43,1 кв. м, група
приміщень № 14 повер х
І – площею
266,6 кв. м, група
приміщень № 15 повер х
ІІ – площею 329,3 кв. м)

м. Київ, вул. Гната
Хоткевича
(Червоногвар дійська), 38

НЕК «Укренерго»,
код за ЄДРПОУ 00100227

Міністерство фінансів
України

2. Внести до додатка 4 «Перелік об’єктів незавершеного будівництва,
законсервованих об’єктів, що підлягають приватизації в 2019 році», затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 (із змінами), таку
зміну:
1) доповнити розділом такого змісту:
Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Їдальня на 150 місць
літ. А-2

Донецька обл.,
Нікольський р-н,
с. Зоря, вул. Афінська , 5в

відсутній

Регіональне
відділення Фонду по
Харківській,
Донецькій та
Луганській областях

3. Внести до додатка 5 «Перелік об’єктів соціально-культурного призначення,
що підлягають приватизації в 2019 році», затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 27.12.2018 № 1637 (із змінами), таку зміну:
1) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській
областях» позицію:
Cпальний корпус (№ 2,
№ 6) в дитячому
оздоровчому таборі
«Енергетик»

Полтавська обл.,
Кременчуцький р-н,
с. По токи, вул. Лісова, 20

ПАТ «Полтаваобленерго»,
код за ЄДРПОУ 00131819

Регіональне
відділення Фонду по
Полтавській та
Сумській областях

викласти у такій редакції:
Cпальний корпус № 2 в
дитячому оздоровчому
таборі « Енергетик»
Cпальний корпус № 6 в
дитячому оздоровчому
таборі « Енергетик»

Полтавська обл.,
Кременчуцький р-н,
с. По токи,
вул. Лісова, 20А
Полтавська обл.,
Кременчуцький р-н,
с. По токи,
вул. Лісова, 20Б

АТ «Полтаваобленерго»,
код за ЄДРПОУ 00131819
АТ «Полтаваобленерго»,
код за ЄДРПОУ 00131819

Регіональне
відділення Фонду по
Полтавській та
Сумській областях
Регіональне
відділення Фонду по
Полтавській та
Сумській областях

4. Внести до додатка 7 «Перелік єдиних майнових комплексів державних
підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду,
приватизацію яких розпочато в 2018 році», затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 27.12.2018 № 1637 (із змінами), так у зміну:
1) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській
областях» позицію:
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22492239

Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Південний державний
науково-виробничий центр « Прогрес»

Одеська обл., м. Южне,
вул. Індустріальна, 8

Міністерство
економічного розвитку
і торгівлі України

Одеська обл., м. Южне,
вул. Індустріальна, 8

Регіональне відділення
Фонду по Одеській та
Миколаївській
областях

викласти у такій редакції:
22492239

Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Південний державний
науково-виробничий центр « Прогрес»

5. Внести до додатка 8 «Перелік окремого майна, приватизацію якого
розпочато в 2018 році», затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 27.12.2018 № 1637 (із змінами), такі зміни:
1) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській
областях» позицію:
Нежитлова будівля
загальною площею
287,8 кв. м

Одеська обл.,
Овідіопольський р -н,
с. Новоградківка,
вул. Центральна, 57

ПрАТ «Дністровський»,
код за ЄДРПОУ 00413245

Регіональне
відділення Фонду по
Одеській та
Миколаївській
областях

відсутній

Регіональне
відділення Фонду по
Одеській та
Миколаївській
областях

викласти у такій редакції:
Нежитлова будівля
загальною площею
256,5 кв. м

Одеська обл.,
Овідіопольський р -н,
с. Новоградківка,
вул. Центральна, 57

2) виключити розділ «Апарат Фонду».
6. Внести до додатка 9 «Перелік об’єктів незавершеного будівництва,
законсервованих об’єктів, приватизацію яких розпочато в 2018 році», затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 (із змінами), такі
зміни:
1) у розділі «Регіональне відділення
Хмельницькій областях» позицію:
Контора з гаражем і
котельнею

Хмельницька обл.,
Хмельницький р-н,
с. Лісові Гринівці,
вул. Лісова, 46

Фонду

по

Вінницькій та

ДП «Хмельницьке
лісомисливське
господарство», код за
ЄДРПОУ 33285303

Державне агентство
лісових ресурсів
України

ДП «Хмельницьке
лісомисливське
господарство», код за
ЄДРПОУ 33285303

Державне агентство
лісових ресурсів
України

викласти у такій редакції:
Комплекс бу дівель
(адмінбу динок, ко тельня,
гараж)

Хмельницька обл.,
Хмельницький р-н,
с. Лісові Гринівці,
вул. Лісова, 46

2) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській
областях» позицію:
Комплекс бу дівель та
споруд у складі:
- адм іністративновиробничий корпус;
- спортивно-оздоровчий
комплекс;
- підсобний корпус;
- склад (класи ГО);

Одеська обл., м. Ізмаїл,
вул. Гагар іна, 26-а

Одеський обласний центр
зайнятості, код за ЄДРПОУ
35358018

Міністерство
соціально ї політики
України

11
- насосна станція;
- резервуар

викласти у такій редакції:
Комплекс бу дівель та
споруд у складі:
- адм іністративновиробничий корпус;
- спортивно-оздоровчий
комплекс;
- підсобний корпус;
- склад (класи ГО);
- насосна станція;
- резервуар

Одеська обл., м. Ізмаїл,
вул. Гагар іна, 26-а

Одеський обласний центр
зайнятості, код за ЄДРПОУ
03491435

Міністерство
соціально ї політики
України

7. Внести до додатка 10 «Перелік об’єктів соціально-культурного
призначення, приватизацію яких розпочато в 2018 році», затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 (із змінами), таку зміну:
1) виключити розділ «Регіональне відділення Фонду
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях».

по

Івано-

8. Департаменту приватизації та розпорядження державним майном
забезпечити передачу відповідним структурним підрозділам Фонду державного
майна України переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в
2019 році, змінених цим наказом, для оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду
державного майна України та опублікування у виданні державного органу
приватизації.
9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Фонду

Віталій ТРУБАРОВ

