
  
 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

             27.07.2021 Київ                  №  1297 

 

 
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»   

 
 НАКАЗУЮ: 

 
1. 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) позицію: 

30324911 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Дніпропетровськавтотранссервіс» 

Дніпропетровська 

м. Дніпро,   

вул. Жуковського, 

23 

Регіональне 

відділення  

Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 
областях 

викласти в новій редакції: 

30324911 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Дніпропетровськавтотранссервіс» 

Дніпропетровська 

м. Дніпро,   

вул. Жуковського, 

23 

Апарат Фонду 

2) доповнити такою позицією: 

00699945 

Єдиний майновий комплекс 

державного 

сільськогосподарського 
підприємства «Головний 

селекційний центр України» 

Київська 

м. Переяслав,  

вул. Новокиївське 
шосе, 1-а 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Київській, 

Черкаській та 
Чернігівській 

областях 

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

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

1) позицію: 

Автомобіль ВАЗ 2107, 

легковий седан – В,  

 рік випуску 2006  

Івано-

Франківська 

м. Галич,  

вул. Шевченка, 10 

Фінансове управління 

Галицької районної 

державної 

адміністрації,  

 код за ЄДРПОУ 

03214056 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Івано-

Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 

 

 



 2 

 

викласти в новій редакції: 

Автомобіль ВАЗ 2107, 

легковий седан – В,  

 рік випуску 2006  

Івано-

Франківська 

м. Галич,  

вул. Шевченка, 10 

Фінансове управління 
Галицької районної 

державної 

адміністрації,  

 код за ЄДРПОУ 

02314056 

Регіональне 
відділення Фонду 

по Івано-

Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 

              
3. 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) позицію: 

48-квартирний 

житловий будинок 
Київська 

Бориспільський р-н, 

с. Гора,  

на розі вулиць 

Пушкіна і Устинова, 

б/н 

ПАТ «Племінний 

завод «Бортничі»,  

код за ЄДРПОУ 

00849634 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях 

викласти в новій редакції: 

48-квартирний 

житловий будинок 
Київська 

Бориспільський р-н, 

с. Гора,  

вул. В’ячеслава 

Чорновола, 4 

ПАТ «Племінний 

завод «Бортничі»,  

код за ЄДРПОУ 

00849634 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях 

 

4. Апарату Фонду продовжити здійснювати заходи з приватизації Єдиного 

майнового комплексу державного підприємства «Дніпропетровськавтотранссервіс», 

рішення про приватизацію якого прийнято наказом Регіонального відділення  

Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 17.09.2020 

№ 12/01-262-РП. 
 

5. 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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