
 
 
 

           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

18.05.2017                                            Київ                                                    № 782 
 
Про внесення змін до Переліків об’єктів  

груп В, Г, які підлягають підготовці 

до продажу в 2017 році, та помісячних  

графіків завершення підготовки об’єктів  

груп В, Г до продажу в 2017 році 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня   
2017 р. № 309 «Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 271», підпункту 3 пункту 3 наказу 
Фонду державного майна України від 01 березня 2017 р. № 336                         

«Про затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до 
продажу в 2017 році» та підпункту 3.2 пункту 3 наказу Фонду державного 

майна України від 12 квітня 2017 р. № 589 «Про затвердження помісячних 
графіків завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2017 році»  

та враховуючи лист Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Хмельницькій області від 20 березня 2017 р. № 01-06-00724  
 

НАКАЗУЮ:   

 

          1. Внести зміни у додаток 2 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають 
підготовці до продажу в 2017 році регіональними відділеннями Фонду 

державного майна України» до наказу Фонду державного майна України          
від 01 березня 2017 р. № 336 «Про затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, 

які підлягають підготовці до продажу в 2017 році», виключивши таку 
позицію:             

   

Група В 

 
Регіональне відділення по Рівненській області 

Орендні підприємства і організації орендарів, створені на базі державних 
підприємств 

21082717 Орендне підприємство санаторій «Червона калина» 
           

        2. Виключити з помісячних графіків завершення підготовки об’єктів 
груп В, Г до продажу в 2017 році регіональними відділеннями Фонду 

державного майна України, затверджених наказом Фонду державного майна 
України від 12 квітня 2017 р. № 589, таку позицію:   

 



                                                       
                                                                                                           

 

Регіональне відділення по Рівненській області 
Орендні підприємства і організації орендарів, створені на базі державних 

підприємств 

21082717 Орендне підприємство санаторій «Червона калина»  

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

підготовці до продажу в 2017 році Управлінням реформування власності 
Департаменту приватизації Фонду державного майна України» до наказу 
Фонду державного майна України від 01 березня 2017 р. № 336                         

«Про затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до 
продажу в 2017 році», виключивши таку позицію:   

              

Група В 

 

Хмельницька область 
Фонд державного майна України  

 Цілісний майновий комплекс колишнього державного 

підприємства «Славутський комбінат «Будфарфор» 
  

4. Виключити з помісячних графіків завершення підготовки об’єктів 
груп В, Г до продажу в 2017 році Управлінням реформування власності 

Фонду державного майна України, затверджених наказом Фонду державного 
майна України від 12 квітня 2017 р. № 589, таку позицію: 

 

Грудень 

 
Хмельницька область 

Фонд державного майна України  

 Цілісний майновий комплекс колишнього державного 

підприємства «Славутський комбінат «Будфарфор» 
  

          5. Доповнити додаток 2 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають 
підготовці до продажу в 2017 році регіональними відділеннями Фонду 

державного майна України» до наказу Фонду державного майна України від 
01 березня 2017 р. № 336 «Про затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, які 

підлягають підготовці до продажу в 2017 році» такою позицією:  
 

 
 

 

                                                  Грудень 



Група В 
 

Регіональне відділення по Хмельницькій області   

 Цілісний майновий комплекс колишнього державного 

підприємства «Славутський комбінат «Будфарфор» 
 

           6. Доповнити  помісячні графіки завершення підготовки об’єктів груп 

В, Г до продажу в 2017 році регіональними відділеннями Фонду державного 
майна України, затверджені наказом Фонду державного майна України        
від 12 квітня 2017 р. № 589, такою позицією: 

 

Грудень 

 

Регіональне відділення по Хмельницькій області 
 Цілісний майновий комплекс колишнього державного 

підприємства «Славутський комбінат «Будфарфор» 
 

        7. Регіональному відділенню Фонду державного майна України по 
Хмельницькій області забезпечити  підготовку визначеного у пункті 5 цього 
наказу об’єкта групи В до продажу, постійний поетапний контроль за станом 

його підготовки та своєчасне вжиття заходів з виконання етапів підготовки у 
встановлені терміни.  

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

Департаменту приватизації забезпечити передачу цього наказу для 
опублікування у виданнях державних органів приватизації.  

  
  9.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
  

 
 В. о. Голови Фонду                                                                      Д. Парфененко 
 

 
 

 
  

 
 

 


