
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАННА УКРАЇНИ

НАКАЗ
с (72) ХУЛУ? Київ №

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 Закону України «Про Фонд державного майна України», 
статті 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 року 
№ 299-р «Про віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять 
національне надбання» та від 27 грудня 2006 року № 665-р «Про віднесення 
наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання», листи 
Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 13.12.2019 
№ 1.2-19.3-15021 та від 22.01.2020 № 26/1.1-19.3-2006, Міністерства юстиції 
України від 07.02.2020 № 129/1966-26-20/8.1.1, наказ Фонду державного майна 
України від 26.03.2020 № 559 «Про скасування та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких наказів Фонду державного майна України щодо приватизації 
єдиних майнових комплексів державних підприємств «Лабораторія 
великомасштабних гідравлічних і геотехнічних досліджень» та «Науково- 
дослідний інститут високих напруг»,

НАКАЗУЮ:

1.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 грудня 2019 року № 1574 (із змінами), таку 
зміну:

1) у розділі «Апарат Фонду» виключити позиції:

19096505

Є диний  м айновий  ком плекс держ авного  
п ідп ри єм ства «Л абораторія  

великом асш табних г ідравл ічн и х  і 
геотехн ічних дослідж ень»

Д н іп роп етровська обл., 
м. К а м ’янське, 

Д ніпровський  р-н, 
вул. Л огінова, 1

М ін істерство  
ен ергети ки  та  захисту 

довк ілля  У країни

00130441
Є диний  м айновий  ком плекс держ авного  

п ідп ри єм ства «Н ауково-досл ідн и й  
інсти тут високих  напруг»

Д онецька обл., 
м . С л о в’янськ, 

вул. Г ен ерала Батю ка, 22

М ін істерство  
ен ергети ки  т а  захисту 

довк ілля  У країни



2. Департаменту приватизації забезпечити передачу відповідним 
структурним підрозділам Фонду державного майна України переліку об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році, зміненого цим 
наказом, для оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду державного майна 
України та опублікування у виданні державного органу приватизації.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Фонду Дмитро СЕННИЧЕНКО


