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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

             23.01.2020                                           Київ            №  110 

 

 
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»  

  

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, я кі 

підлягають приватизації в 2020 році», затвердженого наказом Фонду державного 

майна України від 28.12.2019 № 1574, такі зміни:  
 

1) розділ «Апарат Фонду» доповнити такими позиціями: 
14314601 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Науково -дослідний 

інститут приймальних електронно-

променевих трубок «Еротрон»  

м. Львів,  

вул. Антоновича, 90 

Апарат Фонду 

00952485 

 

Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Дунаєвецький комбінат 

хлібопродуктів» 

Хмельницька обл., 

Дунаєвецький район, 

смт. Дунаївці,  

вул. Лермонтова, 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, такі зміни:  
 

1) розділ «Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях» доповнити такими позиціями:  

Гараж загальною 

площею 33,7 кв. м  

Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг,  

вул. Свято -

Миколаївська, 43,  

гараж 2, 50000 

Управління Державної 

казначейської служби 

України у  

Криворізькому районі 

Дніпропетровської області,  

код за ЄДРПОУ 38032070 

 

Державна 

казначейська служба 

України  

Нежитлова будівля 

загальною площею  

104,3 кв. м 

Кіровоградська обл.,  

м. Знам’янка,  

вул. Героїв Крут  

(Луначарського), 6 

Головне Управління 

статистики у  

Кіровоградській області,  

код за ЄДРПОУ 02360926 

 

Державна служба 

статистики України  

 

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

Волинській областях» доповнити такими позиціями:  

Група інвентарних об’єктів  

у складі:  
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- нежитлова будівля 

водогрязелікування 

площею 1124,8 кв. м  

 

 

- нежитлова будівля 

пансіонату площею  

3414,6 кв. м;  

 

 

- нежитлова будівля клубу-

їдальні площею  

1607,0 кв. м  

 

 

- будівля спального 

корпусу площею 3073 кв. м  

 

 

Львівська обл., 

Дрогобицький р-н, 

с. Модричі,  

вул. Курортна, 1/4;  

 

Львівська обл., 

Дрогобицький р-н, 

с. Модричі,  

вул. Курортна, 1/5;  

 

Львівська обл., 

Дрогобицький р-н, 

с. Модричі,  

вул. Курортна, 1/6;  

 

Львівська обл., 

Дрогобицький р-н, 

с. Модричі,  

вул. Курортна, 1/3 

Санаторій «Нафтуся 

Прикарпаття»,  

код за ЄДРПОУ 20795071 

(орендар) 

Регіональне відділення 

Фонду по Львівській, 

Закарпатській та 

Волинській областях 

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

Луганській областях» доповнити такою позицією:  

Будівля загальною площею 

104,2 кв. м 

Луганська обл.,  

м. Лисичанськ,  

вул. Кольцова, 71 а  

Міська державна лікарня 

ветеринарної медицини в  

м. Лисичанську,  

код за ЄДРПОУ 00710368 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів  

 
3. 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, такі зміни: 

 

1) у розділі «Регіональне відділення по Полтавській та Сумській областях» 

позицію: 
00845921 Єдиний майновий 

комплекс державного 

підприємства «Чутове» 

Полтавська обл.,           

смт. Чутове,                   

вул. Центральна, 12,    

кімн. 7 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській області 

       викласти у такій редакції:  
00845921 Єдиний майновий 

комплекс державного 

підприємства «Чутове» 

Полтавська обл.,           

смт. Чутове,                   

вул. Центральна, 12,    

кімн. 7 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській  областях 

   
 2) у розділі «Апарат Фонду» виключити позицію: 

13796383 Єдиний майновий 

комплекс державного 

підприємства «Львівське 

спеціальне 

конструкторське бюро 

«ТОПАЗ»              

м. Львів,                                           

вул. Личаківська, 110 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України  

 
4. 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, такі зміни:  
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1) у розділі «Регіональне відділення по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях» позиції: 

Павільйон «Кострома» 

(літ. Б) загальною площею 

111,3 кв. м 

Київська обл.,  

м. Обухів,  

вул. Каштанова, 68 

Обухівське міжрайонне 

управління водного 

господарства,  

код за ЄДРПОУ 05430774 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

Ремонтна майстерня  

(літ. Д) загальною 

площею 766,3 кв. м  

Київська обл.,  

м. Обухів,  

вул. Каштанова, 68 

Обухівське міжрайонне 

управління водного 

господарства,  

код за ЄДРПОУ 05430774 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

викласти у такій редакції: 

Павільйон «Кострома» 

(літ. Б) загальною площею 

111,3 кв. м 

Київська обл.,  

м. Обухів,  

вул. Каштанова, 68Б 

Обухівське міжрайонне 

управління водного 

господарства,  

код за ЄДРПОУ 05430774 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

Ремонтна майстерня  

(літ. Д) загальною 

площею 766,3 кв. м  

Київська обл.,  

м. Обухів,  

вул. Каштанова, 68Д  

Обухівське міжрайонне 

управління водного 

господарства,  

код за ЄДРПОУ 05430774 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

 

5. 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 веб-сайті Фонду державного майна України та опублікування у 

виданні державного органу приватизації.  
 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 

 
 

В. о. Голови Фонду  Сергій  ІГНАТОВСЬКИЙ  


