
               

           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

 21. 11. 2016                                             Київ                                                 №  2092 

 
 

Про внесення змін до Переліків об’єктів  

груп В, Г, які підлягають підготовці 

до продажу в 2016 році 

 

На виконання підпункту 3.3 пункту 3 наказу Фонду державного майна 

України від 05 жовтня 2016 р. № 1832 та враховуючи лист Регіонального 

відділення  Фонду державного майна України по місту Києву  від  16 листопада 

2016 р. № 30-03/12304, 
 

 

 

НАКАЗУЮ:  
  

 

          1. Внести зміни у додаток 1 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають 

підготовці до продажу в 2016 році Управлінням з питань реформування 

власності Фонду державного майна України» до наказу Фонду державного 

майна України від 05 жовтня 2016 р. № 1832 «Про затвердження Переліків 

об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році», 

виключивши такі позиції:             

    

Група В 

 

м. Київ 

Міністерство аграрної політики та продовольства України  

37243279 ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» 

38926880 ПАТ «Аграрний фонд» 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

25639720 ПАТ  Державна акціонерна компанія «Українські поліметали» 

  

         2. Доповнити додаток 2 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають 

підготовці до продажу в 2016 регіональними відділеннями Фонду державного 

майна України» до наказу Фонду державного майна України від 05 жовтня     

2016 р. № 1832  «Про затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають 

підготовці до продажу в 2016 році» такими позиціями: 

 

 

  

 



               

Група В 

 

м. Київ 

Міністерство аграрної політики та продовольства України  

37243279 ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» 

38926880 ПАТ «Аграрний фонд» 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

25639720 ПАТ  Державна акціонерна компанія «Українські поліметали» 
 

 

3. Внести зміни у додаток 2 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають 

підготовці до продажу в 2016 році регіональними відділеннями Фонду 

державного майна України» до наказу Фонду державного майна України          

від 05 жовтня 2016 р. № 1832 «Про затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, 

які підлягають підготовці до продажу в 2016 році», виключивши таку позицію:             

    

Група В 

 

Регіональне відділення по Одеській області 

Міністерство інфраструктури України 

    

01125614 Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське 

пароплавство» 

    

 4. Доповнити додаток 1 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають 

підготовці до продажу в 2016 Управлінням з питань реформування власності 

Фонду державного майна України» до наказу Фонду державного майна України            

від 05 жовтня 2016 р. № 1832  «Про затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, 

які підлягають підготовці до продажу в 2016 році» такою позицією: 

 

Група В 

 

Одеська область 

Міністерство інфраструктури України 

    

01125614 Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське 

пароплавство» 

 

5. Управлінню реформування власності Департаменту приватизації Фонду 

державного майна України та Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по місту Києву забезпечити: 

 

1) надання для узагальнення пропозицій щодо термінів завершення підготовки 

до продажу об’єктів груп В, Г, визначених у пунктах 2 та 4 цього наказу, до 

Управління оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту 



               

приватизації не пізніше 30 листопада 2016 р.; 

 

2) підготовку визначених у пунктах 2 та 4 цього наказу об’єктів груп В, Г до 

продажу, постійний поетапний контроль за станом їх підготовки та своєчасне 

вжиття заходів з виконання етапів підготовки у встановлені терміни. 

 

6. Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г   

Департаменту приватизації забезпечити передачу цього наказу для 

опублікування у виданнях державних органів приватизації.  

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 

Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 

 

  

 

      Голова Фонду                                                                               І. Білоус 

 

 


