
 

Перелік єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду, які 

підлягають приватизації в 2020 році 

 
 

Код за 

ЄДРПОУ Назва об’єкта Адреса об’єкта Орган управління 

Наказ Фонду, яким об'єкт включено до переліку 

об'єктів, що підлягають приватизації (назва, 

дата, номер) 

1 2 3 4 5 

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях 

00371943 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Мурафський кар’єр» 

Вінницька обл., 

Шаргородський р-н,  

с. Мурафа,  

вул. Зарічна, 1 

Апарат Фонду 

Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 «Про внесення 

змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2020 році» (із 

змінами) 

42809403 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Державний 

фонд геопросторових даних України» 

Вінницька обл.,  

м. Вінниця,  

вул. 600-Річчя, 19 

Державна служба 

України з питань геодезії, 

картографії та кадастру 

Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 «Про внесення 

змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2020 році» (із 

змінами) 

Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 

25896374 

Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Обухівське будівельно-

монтажне управління» 

Київська обл., 

м. Обухів, 

вул. Малишка, 54 

Регіональне відділення 

Фонду державного майна 

України по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2020 році» 

33460802 

Єдиний майновий комплекс державного 

комерційного підприємства «Готель 

«Слов’янський» 

Чернігівська обл., 

м. Новгород-Сіверський, 

вул. Монастирська, 2а  

Чернігівська обласна 

державна адміністрація 

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 «Про внесення 

змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2020 році» (із 

змінами) 

Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях 

32778065 
Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Володимирське» 

Миколаївська обл., 

Казанківський р-н,  

с. Володимирівка,                  

вул. Марії Павлової, 36 

Регіональне відділення 

Фонду державного майна 

України по Одеській та 

Миколаївській областях 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2020 році» 

Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі 

00383604 

Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Геройське дослідно-

промислове підприємтво» 

Херсонська обл., 

Голопристанський р-н,  

с. Геройське,  

вул. Дубинди, 17 

Апарат Фонду 

Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 «Про внесення 

змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2020 році» (із 

змінами) 
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Регіональне відділення Фонду по м. Києву 

01388199 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Спеціалізований будівельно-

монтажний поїзд по зв’язку № 853» 

м.Київ, 

вул. Ремонтна, 12 

Регіональне відділення 

Фонду державного майна 

України по м. Києву 

Наказ Фонду від 18.02.2020 № 290 «Про внесення 

змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2020 році» (із 

змінами) 

Апарат Фонду 

00205104 
Державне підприємство «Черкаський 

державний завод хімічних реактивів» 

м. Черкаси, 

вул. Чигиринська, 21 
Апарат Фонду 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2020 році» 

 

33749517 

Державне підприємство «Центр 

еколого-експертної аналітики» 

м. Київ, вул. Митрополита 

Василя Липківського, 35 

Міністерство енергетики 

та захисту довкілля 

України 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2020 році» 

14314601 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Науково-

дослідний інститут приймальних 

електронно-променевих трубок 

«Еротрон» 

м. Львів,  

вул. Антоновича, 90 
Апарат Фонду 

Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110 «Про внесення 

змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2020 році» 

00952485 

 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Дунаєвецький комбінат 

хлібопродуктів» 

Хмельницька обл., 

Дунаєвецький район, 

смт. Дунаївці,  

вул. Лермонтова, 1 

Апарат Фонду 

Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110 «Про внесення 

змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2020 році» 

05513715 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Івано-

Франківський комбінат 

хлібопродуктів» 

м. Івано-Франківськ, 

с. Микитинці, 

вул. Юності, 2В 

Апарат Фонду 

Наказ Фонду від 24.01.2020 № 141 «Про внесення 

змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2020 році» (із 

змінами) 

02497938 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Південно-

українське державне виробниче 

підприємство по інженерним 

розвідуванням для будівництва» 

м. Одеса, 

вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 

1-А 

 

Міністерство розвитку 

громад та територій 

України 

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про внесення 

змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2020 році» (із 

змінами) 

02497980 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства Український 

державний проектний інститут 

«УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ» 

м. Харків, 

вул. Космічна, 21-А 

Міністерство розвитку 

громад та територій 

України 

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про внесення 

змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2020 році» (із 

змінами) 

02497789 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Дніпропетровський державний 

проектний інститут житлового і 

м. Дніпро, 

вул. Січеславська 

Набережна, 29 

Міністерство розвитку 

громад та територій 

України 

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про внесення 

змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2020 році» (із 
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цивільного будівництва 

«ДНІПРОЦИВІЛЬПРОЕКТ» 

змінами) 

00955791 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Радивилівський комбінат 

хлібопродуктів» 

Рівненська обл., 

Радивилівський р-н, 

м. Радивилів, 

вул. Волковенка, 11 

Апарат Фонду 

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 508 «Про внесення 

змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2020 році» (із 

змінами) 

00957152 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Неполоковецький комбінат 

хлібопродуктів» 

Чернівецька обл., 

Кіцманський р-н, 

смт. Неполоківці, 

вул. Магістральна, 43 

Апарат Фонду 

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 508 «Про внесення 

змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2020 році» (із 

змінами) 

00952634 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Ніжинський 

комбінат хлібопродуктів» 

Чернігівська обл., 

м. Ніжин, 

пров. Урожайний, 16 

Апарат Фонду 

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 508 «Про внесення 

змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2020 році» (із 

змінами) 

14311465 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Державний 

проектний інститут «ДІПРОВЕРФ» 

м. Київ,                            

вул. Преображенська, 25 
Апарат Фонду 

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 508 «Про внесення 

змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2020 році» (із 

змінами) 

01125689 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Білгород-

Дністровський морський торговельний 

порт» 

Одеська обл., м. Білгород-

Дністровський,  

вул. Шабська, 81 

Міністерство 

інфраструктури України 

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 «Про внесення 

змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2020 році» (із 

змінами) 

07624867 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства Міністерства 

оборони України Дружбівський кар’єр 

нерудних копалин «Кварц» 

Житомирська обл., 

Олевський р-н,  

смт. Дружба,  

вул. Леніна,1 

Апарат Фонду 

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 «Про внесення 

змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2020 році» (із 

змінами) 

00952166 

Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Полтавський комбінат 

хлібопродуктів» 

Полтавська обл., 

м. Полтава,  

вул. Небесної Сотні, 69 

Апарат Фонду 

Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 «Про внесення 

змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2020 році» (із 

змінами) 

 

 
  Голова Фонду                                                                                                 Дмитро СЕННИЧЕНКО 

 


