
           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

         23.10.2020                                              Київ               № 1714 
 

 

 
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 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, що 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 Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях» доповнити такою позицією: 
14209572 АТ «Черкаський 

приладобудівний 

завод» 

18000, м. Черкаси, 

вул. 30 років 

Перемоги, 5/1 

 

14531970,00 

 

 

99,4554 

 

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: 

 

1)  розділ «Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій 

областях» доповнити такими позиціями: 

Адмінбудинок, гараж, 

убиральня, огорожа, 

загальною площею 333,5 
кв. м 

Хмельницька обл.,  

Теофіпольський р-н,  

смт. Теофіполь,  
провул. Тихий, 8 

 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Хмельницькій області,  

код за ЄДРПОУ  40358308 
 

 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 
продуктів та захисту 

споживачів 

Комплекс у складі: 

адмінбудинок літ. «А-1» 

площею 99,9 кв. м; гараж 

літ. «Б» площею  

19,3 кв. м; хлів літ. «В» 

площею 32,3 кв. м; хлів 

літ. «Д» площею 11,9 кв. 

м; вбиральня  

літ. «Г» площею 2,6 кв. 

м; огорожа, 1 

Хмельницька обл., 

Ярмолинецький р-н,  

смт. Ярмолинці,    

вул. Іова Івана, 12 

 

Головне управління 

Держпродспоживслужби  

в Хмельницькій області,  

код за ЄДРПОУ 40358308 

 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 
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2) розділ «Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та 

Кіровоградській областях» доповнити такими позиціями: 
Частина 

адміністративної будівлі 

площею 889,7  кв. м 

Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг,                                

проспект Героїв-
підпільників, 1а 

Головне управління 

статистики у 

Дніпропетровській області, 
код ЄДРПОУ 02359946 

Державна служба 

статистики України 

Комплекс будівель Кіровоградська обл., 

Бобринецький р-н,                  

м. Бобринець,  

вул. Миколаївська, 1 

Бобринецька районна 

державна лікарня 

ветеринарної медицини,  

код ЄДРПОУ 00700393 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

 

3) розділ «Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях» доповнити такою позицією: 
Комплекс будівель і 

споруд: адмінбудинок, А 

загальною площею 752,6 

кв. м, котельня, Б 

площею 79 кв. м, 

вбиральня, В площею 4,3 

кв. м, ворота № 1 
площею 6 кв. м, огорожа 

№ 2 площею 37 кв. м 

Івано-Франківська обл., 

Рогатинський р-н,             

м. Рогатин,  

вул. Б. Кудрика, 10 

Головне управління 

статистики в Івано-

Франківській області,  

код ЄДРПОУ 02360599 

Державна служба 

статистики України 

 

4) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях» позиції: 
Нежитлова будівля 

(їдальня (літ. «А»)) 

загальною площею 

474,30 кв. м, що не 

увійшла до статутного 

капіталу ВАТ 

«Племінний завод 

«Дзвінкове»,  

код за ЄДРПОУ 

00857404 

Київська область,  

Васильківський р-н,  

с. Плесецьке,  

вул. Варовицька, 20-а 

ПАТ «Дзвінкове»,  

код за ЄДРПОУ 00857404 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

Будівля лабораторії 

загальною площею 

79,4 кв. м 

Черкаська обл., 
Лисянський р-н, 

смт. Лисянка, 

вул. Михайла 

Грушевського, 36Г 

 

Лисянська районна державна 

лікарня ветеринарної 

медицини, 

код за ЄДРПОУ 00709342 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

викласти у такій редакції: 
Нежитлова будівля 

(їдальня (літ. «А»)) 

загальною площею 

474,30 кв. м, що не 

увійшло до статутного 

капіталу ВАТ 

«Племінний завод 

«Дзвінкове»,  

код за ЄДРПОУ 

00857404 

Київська обл.,  

Васильківський р-н,  

с. Плесецьке,  

вул. Варовицька, 20-б 

ПАТ «Дзвінкове»,  

код за ЄДРПОУ 00857404 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

Будівля лабораторії 

 (літ. Г) загальною 
площею 

78,1 кв. м 

Черкаська обл., 

Лисянський р-н, 
смт. Лисянка, 

вул. Михайла 

Грушевського, 36Г 

Лисянська районна державна 

лікарня ветеринарної 
медицини, 

код за ЄДРПОУ 00709342 

Державна служба 

України з питань 
безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 
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5) розділ «Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях» доповнити такою позицією: 
Під’їзна залізнична колія 

(інв. №15611), а саме:-

колія №4 (протяжність 

198,1 п. м);-колія №5 

(протяжність 274,2 п. м); 

-колія №6 (протяжність 

150,9 п. м);-колія №7 

(протяжність 104 п. м) 

Волинська  обл., 

 м. Нововолинськ,  

вул. Луцька, 25 

Приватне акціонерне 

товариство «Оснастка»,  

код за ЄДРПОУ 05797977 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській, 

Закарпатській та 

Волинській областях 

 

6) розділ «Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській 

областях» доповнити такими позиціями: 
Гараж, загальною 

площею 26,8 кв. м 

Полтавська обл., 

Лохвицький р-н, 

 м. Лохвиця,                                      

вул. Незалежності, 1 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Полтавській області,  

код ЄДРПОУ 40358617 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 
споживачів 

Адміністративна 

будівля, загальною 

площею 571,8 кв. м 

Полтавська обл., 

Глобинський р-н,  

м. Глобине,  

вул. Виноградна, 13 

Головне управління 

статистики у Полтавській 

області,  

код ЄДРПОУ 02361892 

Державна служба 

статистики України 

Приміщення та споруди 

насіннєвої інспекції 

Сумська обл.,  

Середино-Будський р-н, 

м. Середина-Буда,                

вул. Стародубська, 1 

 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Сумській області,  

 код ЄДРПОУ 40356714 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

Лабораторія 

ветеринарної медицини 

під літ. А-1 

Сумська обл.,  

Ямпільський р-н, 

смт Ямпіль,  

вул. Гагаріна, 12 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Сумській області,  

код ЄДРПОУ 40356714 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 
споживачів 

 

Лабораторія 

ветеринарної медицини 

Сумська обл.,  

Кролевецький р-н, 

м. Кролевець,  

вул. Лесі Українки, 147 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Сумській області, 

 код за ЄДРПОУ 40356714 

 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

 

        позицію: 
Нежитлові будівлі у 

складі: адмінбудівля  

А – 1, загальною 
площею 223,4 кв. м; 

гараж з оглядовою ямою 

Б – 1, загальною площею  

24,7 кв. м; вбиральня, В, 

загальною площею  

1,1 кв. м; огорожа № 1,  

№ 2; колонка № 3 

Полтавська обл.,  

м. Зіньків,  

вул. Воздвиженська, 72 

Головне управління 

статистики у Полтавській 

області, 

код за ЄДРПОУ 02361892 

Державна служба 

статистики України 

                   викласти у такій редакції: 
Нежитлові будівлі у 

складі: адмінбудівля –  

А-1, загальною площею 

223,4 кв. м; підвал – А1-

1; гараж – Б-1, загальною 

площею  

24,7 кв. м;  оглядова яма 

– б; вбиральня – В, 

загальною площею  

1,1 кв. м; огорожа № 1, 2 

Полтавська обл., 

Зіньківський р-н, 

м. Зіньків,  

вул. Воздвиженська, 72 

Головне управління 

статистики у Полтавській 

області, 

код за ЄДРПОУ 02361892 

Державна служба 

статистики України 
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7) розділ «Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській 

областях» доповнити такими позиціями: 
Адміністративні 

приміщення, загальною 

площею 496,5 кв. м 

Рівненська обл.,  

Березнівський р-н, 

м. Березне,  
вул. Київська, 9 

Головне управління 

статистики у Рівненській 

області, 
 код ЄДРПОУ 02362061 

Державна служба 

статистики України 

Ветлабораторія площею 

209,5 кв.м, сарай - гараж 

площею 80,3 кв.м, 

крематорій площею 20,2 

кв.м, сарай площею 62,7 

кв.м, прибудова площею 

9,1 кв.м, віварій площею 

11,9 кв.м 

Житомирська обл., 

Ружинський р-н, 

 с. Заріччя, 

вул. Сквирська, 259 

Ружинська районна державна 

лікарня ветеринарної 

медицини, 

 код ЄДРПОУ 00698609 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

 

8) розділ «Регіональне відділення Фонду по Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі» доповнити такими позиціями: 
Адміністративна 

будівля, А, загальною 

площею 110,8 кв.м, 

гараж, Б, загальною 
площею 20,4 в.м 

Херсонська обл., 

Каланчацький р-н,  

смт Каланчак, 

вул. Українська, 4 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Херсонській області, 

 код ЄДРПОУ40408678 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 
споживачів 

Будівля ветеринарної 

амбулаторії площею 98,8 

кв.м 

Херсонська обл., 

Іванівський р-н,  

с. Новосеменівка, 

вул. Таврійська (Леніна), 

22 

Іванівська районна державна 

лікарня ветеринарної 

медицина,  

код ЄДРПОУ  00711020 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

Адміністративна будівля 

літ. «А» загальною 

площею  

103 кв. м, гараж літ. «Б» 

загальною площею 32 

кв. м, туалет  літ. «В», 

огорожа № 1, 2 

Херсонська обл.,  

Бериславський р-н, 

м. Берислав, 

 вул. Конотопської 

перемоги 

(Червоноармійська), 68а 

 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Херсонській області, 

 код за ЄДРПОУ 40408678 

 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

Адмінбудівля з терасою 
загальною площею 303,6 

кв. м 

Херсонська обл., 
Іванівський р-н,  

смт Іванівка,  

 вул. Молодіжна, 1 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Херсонській області,   

код ЄДРПОУ 40408678 

Державна служба 
України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

Будівля ветеринарної 

лікарні з прибудовою і 

терасою, А, загальною 

площею 40,3 кв. м, гараж 

Б, загальною площею 

30,1 кв. м, гараж В, 

загальною площею  

19,1 кв. м, споруди № 1, 

2 

Херсонська обл.,  

Нижньосірогозький р-н, 

с. Новопетрівка,  

вул. Садова, 21 

 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Херсонській області,  

код ЄДРПОУ 40408678 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

Будівля ветлікарні А, 
загальною площею 82,1 

кв. м, вбиральня Б, 

огорожа № 1 

Херсонська обл.,  
Нижньосірогозький р-н, 

с. Верхні Сірогози,  

вул. Українська (Леніна), 

3а 

 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Херсонській області, 

 код ЄДРПОУ 40408678 

Державна служба 
України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

 

3. Внести до додатка 5 «Перелік об’єктів соціально-культурного призначення, 

що підлягають приватизації в 2020 році», затвердженого наказом Фонду державного 

майна України від 28.12.2019 № 1574 (із змінами), таку зміну: 
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1) доповнити розділом «Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях» такого змісту: 

Будинок відпочинку, 

загальною площею 80,4 

кв. м 

Івано-Франківська обл., 

Косівський р-н,                   

с. Шешори,  

вул. Чорновола, 1/6 

Приватне підприємство 

«Універсал-Плюс»,  

код ЄДРПОУ 023956971 

РВ по Івано-

Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

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 2018-2019 роках», затвердженого наказом Фонду 

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

1) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та 

Луганській областях» позицію: 

0114092 

Єдиний майновий 

комплекс державного 

проектно-вишукувальний 
та науково-дослідний 

інститут 

«Укренергомережпроект» 

м. Харків,  

Набережна  
Гімназійна, 2 

Апарат Фонду 

викласти у такій редакції: 

00114092 

Єдиний майновий 

комплекс державного 
підприємства «Державний 

проектно-вишукувальний 

та науково-дослідний 

інститут 

«Укренергомережпроект» 

м. Харків,  

Набережна  

Гімназійна, 2 

Апарат Фонду 

 

 

5. 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 Дніпропетровський, 

Запорізькій та Кіровоградській областях» виключити позицію: 

Нерухоме майно у складі: 

склад цементу літ. Л 

площею 187,7 кв. м;  

навіс літ. Л¹ 

Запорізька обл., 

м. Запоріжжя,  

вул. Південне шосе, 77а 

ТОВ «МК – ПРОФІ»,  

код за ЄДРПОУ 32340982 

(орендар) 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

 

6. 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  


