
           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

             25.06.2020                                             Київ          №  1092 

 

 
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 2 «Перелік єдиних майнових комплексів державних 

підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду, які 

підлягають приватизації в 2020 році», затвердженого наказом Фонду державного 

майна України від 28.12.2019 № 1574 (із змінами), таку зміну: 
 

1) у розділі «Апарат Фонду» позицію: 

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 

Міністерство оборони 

України 

викласти у такій редакції: 

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 

 

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: 

Адміністративна 

будівля, загальною 

площею 590,3 кв. м 

Вінницька обл.,               

м. Бершадь,                            

вул. Миколаєнка, 21 

Головне управління 

статистики у Вінницькій 

області, 

код за ЄДРПОУ 02359395 

Державна служба 

статистики України 

Адміністративний 

будинок, загальною 

площею 113,9 кв. м 

Вінницька обл.,              

м. Хмільник,                            

вул. Пушкіна, 17 

Головне управління 

статистики у Вінницькій 

області,                                 

код за ЄДРПОУ 02359395 

 

Державна служба 

статистики України 
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Частина 

адміністративної будівлі, 

загальною площею   

278,6 кв. м., гараж 

наземний, загальною 

площею 26,9 кв. м, 

складське приміщення, 

загальною площею     

15,2 кв. м 

Хмельницька обл., 

Полонський р-н, 

м. Полонне,                      

вул. Л. Українки, 154 

Головне управління 

статистики у Хмельницькій 

області,                                

код за ЄДРПОУ 02362894 

Державна служба 

статистики України 

Адміністративна 

будівля, загальною 

площею 491,8 кв. м 

Хмельницька обл., 

м. Старокостянтинів, 

пров. Подільський, 2 

Головне управління 

статистики у Хмельницькій 

області,                                 

код за ЄДРПОУ 02362894 

Державна служба 

статистики України 

Адміністративний 

будинок, загальною 

площею 426,9 кв. м 

Хмельницька обл., 

Волочиський р-н,            

м. Волочиськ,              

вул. Лисенка, 8а 

Головне управління 

статистики у Хмельницькій 

області,                                  

код за ЄДРПОУ 02362894 

Державна служба 

статистики України 

Нежиле приміщення, 

загальною площею    

483,5  кв. м 

Хмельницька обл., 

Красилівський р-н,         

м. Красилів,                 

вул. Булаєнка, 6а 

Головне управління 

статистики у Хмельницькій 

області,                                 

код за ЄДРПОУ 02362894 

Державна служба 

статистики України 

 

2) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях»: 

позицію:  
Нежитлова будівля 

загальною площею  

398,1 кв. м 

Дніпропетровська обл., 

м. Першотравневськ, 

вул. Молодіжна, 34 

ПрАТ «Павлоградвугілля»,  

код за ЄДРПОУ 00178353 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України 

викласти у такій редакції: 
Нежитлова будівля 

загальною площею  

398,1 кв. м 

Дніпропетровська обл., 

м. Першотравенськ,  

вул. Молодіжна, 34 

ПрАТ «Павлоградвугілля»,  

код за ЄДРПОУ 00178353 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України 

доповнити такими позиціями: 

Приміщення, загальною 

площею 487,93 кв. м 

Дніпропетровська обл., 

смт. Магдалинівка                            

вул. Центральна, 44 

Головне управління 

статистики у 

Дніпропетровській області, 

код за ЄДРПОУ 02359946 

Державна служба 

статистики України 

Будівля, загальною 

площею 135,7 кв. м 

Дніпропетровська обл., 

смт. Царичанка,                            

вул. Центральна, 105 

Головне управління 

статистики у 

Дніпропетровській області, 

код за ЄДРПОУ 02359946 

Державна служба 

статистики України 

Нежитлова будівля літ. 

А, загальною площею 

387,6 кв. м 

Запорізька обл.,              

м. Оріхів,                      

вул. Шевченка, 15 

Головне управління 

статистики у Запорізькій 

області,                                  

код за ЄДРПОУ 02360576 

Державна служба 

статистики України 

Адміністративна 

будівля, загальною 

площею 294,89 кв. м 

Кіровоградська обл.,    

смт. Голованівськ,                            

вул. Соборна, 33 

Головне управління 

статистики у Кіровоградській 

області,                                  

код за ЄДРПОУ 02360926 

Державна служба 

статистики України 

 

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

та Тернопільській областях» доповнити такими позиціями: 

Нежитлова будівля, 

загальною площею        

484,2 кв. м 

Івано-Франківська обл., 

м. Городенка,               

вул. Богуна Івана, 13 

Головне управління 

статистики в Івано-

Франківській області,         

код за ЄДРПОУ 02360599 

Державна служба 

статистики України 

Нежитлове приміщення, 

загальною площею    

413,1 кв. м 

Івано-Франківська обл., 

м. Богородчани,           

вул. Петраша, 1 

Головне управління 

статистики в Івано-

Франківській області,         

код за ЄДРПОУ 02360599 

Державна служба 

статистики України 
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Адміністративний 

будинок, А, загальною 

площею 729,5 кв. м, 

гараж, Б, загальною 

площею 49,1 кв. м 

Івано-Франківська обл., 

м. Долина,                            

вул. Пушкіна, 12 

Головне управління 

статистики в Івано-

Франківській області,         

код за ЄДРПОУ 02360599 

Державна служба 

статистики України 

Нежитлова будівля 

(адмінбудинок), 

загальною площею   

696,6 кв. м 

Івано-Франківська обл., 

м. Косів,                            

вул. Шевченка, 13 

Головне управління 

статистики в Івано-

Франківській області,         

код за ЄДРПОУ 02360599 

Державна служба 

статистики України 

Нежитлове приміщення, 

загальною площею 

1124,4 кв. м 

Івано-Франківська обл., 

м. Надвірна,                            

вул. Грушевського, 18 

Головне управління 

статистики в Івано-

Франківській області,         

код за ЄДРПОУ 02360599 

Державна служба 

статистики України 

Адміністративний 

будинок, А, загальною 

площею 745,7 кв. м, 

гараж, Б, загальною 

площею 104,9 кв. м 

Івано-Франківська обл., 

м. Рожнятів,                            

вул. Шевченка, 3а 

Головне управління 

статистики в Івано-

Франківській області,         

код за ЄДРПОУ 02360599 

Державна служба 

статистики України 

Адмінбудинок, 

загальною площею 333,6 

кв. м 

Івано-Франківська обл., 

м. Снятин,                            

вул. Кардинала Йосипа 

Сліпого, 11 

Головне управління 

статистики в Івано-

Франківській області,         

код за ЄДРПОУ 02360599 

Державна служба 

статистики України 

Нежитлова будівля 

(ветлікарня) у складі: 

ветлікарня А, площею 

114,1 кв. м та гараж Б, 

площею 64,2 кв. м 

Івано-Франківська обл., 

Косівський р-н,           

смт. Яблунів,                       

вул. Довбуша, 4 

Косівська районна державна 

лікарня ветеринарної 

медицини,                            

код за ЄДРПОУ 00699632 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 
 

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

Чернігівській областях»: 

 позицію: 

Будівля лабораторії 

загальною площею 

79,4 кв. м 

Черкаська обл., 

Лисянський р-н, 

смт. Лисянка, 

вул. Михайла 

Грушевського, 36 

 

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: 

Будівля лабораторії  

(літ. Г) 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 

доповнити такою позицією: 

Адміністративна 

будівля, загальною 

площею 700,5 кв. м 

Черкаська обл., 

Жашківський р-н, 

м. Жашків, 

вул. Миру, 2 

Головне управління 

статистики у Черкаській 

області, 

код за ЄДРПОУ 02357999 

Державна служба 

статистики України 

 

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

Волинській областях» доповнити такими позиціями: 

Адмінбудівля, загальною 

площею 367,5 кв. м 

Волинська обл.,              

м. Ковель,                            

вул. Драгоманова, 22 

Головне управління 

статистики у Волинській 

області,                                

код за ЄДРПОУ 02359662 

Державна служба 

статистики України 

Адміністративна будівля 

А-1, загальною площею 

346,9 кв. м 

Волинська обл.,                 

м. Ківерці,                            

вул. Незалежності, 18 

Головне управління 

статистики у Волинській 

області,                                  

код за ЄДРПОУ 02359662 

Державна служба 

статистики України 
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Частина першого 

поверху 

адміністративної будівлі 

/А-5/, загальною площею 

405,7 кв. м 

Волинська обл.,              

м. Горохів,                            

вул. Незалежності, 2 

Головне управління 

статистики у Волинській 

області,                                  

код за ЄДРПОУ 02359662 

Державна служба 

статистики України 

Будівля «А-2»,  

загальною площею     

497,8  кв. м 

Львівська обл.,                

м. Яворів,                                    

вул. Котляревського, 3 

Головне управління 

статистики у Львівській 

області,                                 

код за ЄДРПОУ 02361400 

Державна служба 

статистики України 

Будівлі, загальною 

площею 782,9 кв. м 

Львівська обл.,                

м. Пустомити,                            

вул. Заводська, 10 

Головне управління 

статистики у Львівській 

області,                                 

код за ЄДРПОУ 02361400 

Державна служба 

статистики України 

 

6) розділ «Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській 

областях» доповнити такими позиціями: 

Нежитлова будівля, 

загальною площею        

103,3 кв. м 

Полтавська обл.,         

смт. Нові Санжари,                            

вул. Незалежності, 35/14 

Головне управління 

статистики у Полтавській 

області,                                 

код за ЄДРПОУ 02361892 

Державна служба 

статистики України 

Нежитлова будівля 

(адмінбудинок),  

загальною площею    

215,6 кв. м 

Полтавська обл., 

смт. Диканька,                                    

вул. Пушкіна, 2а 

Головне управління 

статистики у Полтавській 

області,                                 

код за ЄДРПОУ 02361892 

Державна служба 

статистики України 

Адміністративна 

будівля, загальною 

площею 494,7 кв. м 

Сумська обл.,                  

м. Глухів,                                    

вул. Шевченка, 13 

Головне управління 

статистики у Сумській 

області,                                 

код за ЄДРПОУ 02362227 

Державна служба 

статистики України 

 

7) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській 

областях» позицію: 
Склад каміння та щебеня 

у складі: автовагова 

УВТК, А-1 загальною 

площею 14,5 кв. м, навіс, 

вимощення бетонне ІІ 

площею 172 кв. м, 

ворота металеві № 1, 

огорожа залізобетонна 

№ 2 

Рівненська обл. 

Володимирецький р-н,  

м. Вараш,  

Будівельна база № 1 та  

№ 2  промислової зони, 66 

ВП «Рівненська АЕС» 

 ДП «НАЕК «Енергоатом», 

 код за ЄДРПОУ 05425046 

Міністерство енергетики 

та захисту довкілля 

України 

викласти у такій редакції: 
Частина складу каміння 

та щебеня, а саме: 

автовагова УВТК, А-1 

загальною площею  

14,5 кв. м, навіс, 

вимощення бетонне ІІ 

площею 172 кв. м, 

ворота металеві № 1, 

огорожа залізобетонна 

№ 2 

Рівненська обл. 

Володимирецький р-н,  

м. Вараш,  

Будівельна база № 1 та  

№ 2  промислової зони, 66 

ВП «Рівненська АЕС» 

 ДП «НАЕК «Енергоатом», 

 код за ЄДРПОУ 05425046 

Міністерство енергетики 

та захисту довкілля 

України 

 

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

Луганській областях»: 

виключити позицію: 

Нежитлова будівля 

(їдальня) з майном 

Харківська обл., 

Нововодолазький р-н, 

с. Новоселівка, 

вул. Піщана, 2  

ПрАТ «Новоселівський 

гірничо-збагачувальний 

комбінат»,  

код за ЄДРПОУ 30773938 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій та 

Луганській областях 
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доповнити таками позиціями: 
Адміністративна будівля 

під літ. «А1Н» загальною 

площею 186,7 кв. м з 

ганками під літ. «а», «а1» 

Харківська обл.,                  

м. Ізюм,                             

вул. Старопоштова, 39в 

Головне управління    

статистики у Харківській 

області,                                     

код за ЄДРПОУ 02362629 

Державна служба 

статистики України 

Адміністративна будівля, 

загальною площею        

571,9 кв. м 

Луганська обл.,                

смт. Білокуракине,                            

пл. Шевченка       

(Горького), 2а 

Головне управління     

статистики у Луганській 

області,                                          

код за ЄДРПОУ 02359834 

Державна служба 

статистики України 

 

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: 

 1) розділ «Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та 

Луганській областях» доповнити такою позицією: 

Нежитлова будівля 

(їдальня) з майном 

Харківська обл., 

Нововодолазький р-н, 

с. Новоселівка, 

вул. Піщана, 2  

ПрАТ «Новоселівський 

гірничо-збагачувальний 

комбінат»,  

код за ЄДРПОУ 30773938 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій та 

Луганській 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 «Апарат Фонду» позиції: 

01125703 

Єдиний майновий 

комплекс державного 

підприємства 

«Скадовський морський 

торговельний порт» 

м. Скадовськ,  

вул. Пролетарська, 2 

Міністерство 

інфраструктури 

України 

01131589 

Єдиний майновий 

комплекс Українського 

державного проектно-

технологічного науково-

дослідного інституту 

цивільної авіації 

«Украеропроект» 

м. Київ,  

просп. Перемоги, 14 

Міністерство 

інфраструктури 

України 

викласти у такій редакції: 

01125703 

Єдиний майновий 

комплекс державного 

підприємства 

«Скадовський морський 

торговельний порт» 

м. Скадовськ,  

вул. Пролетарська, 2 
Апарат Фонду 

01131589 

Єдиний майновий 

комплекс Українського 

державного проектно-

технологічного науково-

дослідного інституту 

цивільної авіації 

«Украеропроект» 

м. Київ,  

просп. Перемоги, 14 
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), таку зміну: 
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1) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та 

Луганській областях» позицію:  
Нежитлові будівлі у 

складі: гараж В, 

загальною площею –  

33,9 кв. м; гараж Б, 

загальною площею –  

62,7 кв. м 

Луганська обл.,  

м. Кремінна,  

вул. Банкова, 3 

Управління Державної 

казначейської служби 

України в Кремінському 

районі Луганської області, 

код за ЄДРПОУ 37796309 

Державна 

казначейська служба 

України 

викласти у такій редакції: 
Гараж літ. «Б» 

загальною площею   

64,4 кв. м, та гараж літ. 

«В» загальною площею   

33,9 кв. м, що складає 

6/100 частки будівель  

Луганська обл.,  

м. Кремінна,  

вул. Банкова, 3 

Управління Державної 

казначейської служби 

України в Кремінському 

районі Луганської області, 

код за ЄДРПОУ 37796309 

Державна 

казначейська служба 

України 

 

6. Внести до додатка 9 «Перелік об’єктів незавершеного будівництва, 

законсервованих об’єктів, приватизацію яких розпочато в 2018-2019 роках», 

затвердженого наказом Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574     

(із змінами), таку зміну: 
 

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

Луганській областях» позицію: 

Газорозподільний пункт 

Харківська обл.,              

м. Люботин,                 

вул. Деповська, 127 

ВАТ «Люботинський 

хлібозавод»,  

код за ЄДРПОУ 00381976 

 

Регіональне відділення 

Фонду по Харківській, 

Донецькій та 

Луганській областях 

викласти у такій редакції: 

Газорозподільний пункт 

Харківська обл.,              

м. Люботин,                 

вул. Деповська, 127 

ПрАТ «Моноклея»,  

код за ЄДРПОУ 00381976 

 

Регіональне відділення 

Фонду по Харківській, 

Донецькій та 

Луганській областях 
 

7. 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  


