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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

             13.12.2019                                            Київ      №    1321     

 
Про внесення змін до наказу  

Фонду державного майна України  

від 27.12.2018  № 1637 

«Про затвердження переліків об`єктів 

малої приватизації, що підлягають 

приватизації в 2019 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 2019 році», затвердженого наказом Фонду державного 

майна України від 27.12.2018 № 1637 (із змінами), такі зміни:  

 

1) розділ «Апарат Фонду» доповнити такими позиціями: 
31223828 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Криворізький експертно-

технічний центр Держпраці»  

м. Кривий Ріг,  

вул. Миколи 

Світальського, 1К 

Державна служба 

України з питань праці 

23510933 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Київський експертно-

технічний центр Держпраці»  

м. Київ, вул. Ливарська, 

1-А  

Державна служба 

України з питань праці 

20774790 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Західний експертно-

технічний центр Держпраці»  

м. Львів, вул. Богдана 

Хмельницького, 233 а 

Державна служба 

України з питань праці 

24908201 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Запорізький експертно-

технічний центр Держпраці»  

м. Запоріжжя,  

вул. Північне  шосе, 25  

Державна служба 

України з питань праці 

23369086 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Придніпровський 

експертно-технічний центр Держпраці»  

м. Дніпро,  

вул. Казакова, 3 

Державна служба 

України з питань праці 

20538693 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Карпатський експертно-

технічний центр Держпраці»  

м. Івано-Франківськ, 

вул. Максимовича, 15  

Державна служба 

України з питань праці 

20950040 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Чорноморський експертно -

технічний центр Держпраці»  

м. Одеса,  

вул. Тираспольська, 12 

Державна служба 

України з питань праці 

22560691 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Рівненський експертно -

технічний центр Держпраці»  

м. Рівне,  

вул. Лермонтова, 7 

Державна служба 

України з питань праці 

20405673 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Житомирський експертно-

технічний центр Держпраці»  

м. Житомир, майдан 

Путятинський, буд. 2, 

офіс. 521, 522 

Державна служба 

України з питань праці 
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21224850 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Східний експертно-

технічний центр Держпраці»  

м. Харків,  

вул. Чернишевська, 72 

Державна служба 

України з питань праці 

30175035 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Сумський експертно-

технічний центр Держпраці»  

м. Суми,  

вул. Косівщинська, 18 

Державна служба 

України з питань праці 

22825669 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Чернігівський експертно -

технічний центр Держпраці»  

м. Чернігів,  

вул. Красносільського, 

89 

Державна служба 

України з питань праці 

21324155 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Подільський експертно-

технічний центр Держпраці»  

м. Хмельницький,  

вул. І. Франка, 2  

Державна служба 

України з питань праці 

21750544 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Волинський експертно-

технічний центр Держпраці»  

м. Луцьк, вул. Кравчука, 

22в 

Державна служба 

України з питань праці 

13417687 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Центр сертифікації і 

контролю якості будівництва об’єктів 

нафтогазового комплексу Держпраці»  

м. Дніпро, вул. 

Ленінградська, 68,  

корп. 9 

Державна служба 

України з питань праці 

21727350 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Вінницький експертно-

технічний центр Держпраці»  

м. Вінниця,  

пров. Цегельний, 12 

Державна служба 

України з питань праці 

38015558 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Закарпатський експертно -

технічний центр Держпраці»  

Закарпатська область,  

м. Ужгород, вул. Лесі 

Українки, буд 13  

Державна служба 

України з питань праці 

22607725 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Тернопільський експертно-

технічний центр Держпраці»  

м. Тернопіль ,  

вул. Шпитальна, 7 

Державна служба 

України з питань праці 

22800764 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Черкаський експертно-

технічний центр Держпраці»  

м. Черкаси,  

вул. Дахнівська, 23-А  

Державна служба 

України з питань праці 

23246991 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Чернівецький експертно-

технічний центр Держпраці»  

м. Чернівці,  

вул. Зелена, 3 

Державна служба 

України з питань праці 

23182908 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Донецький експертно-

технічний центр Держпраці»  

Донецька обл.,  

м. Мирноград,  

вул. Коржова, 16 

Державна служба 

України з питань праці 

20635031 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Кіровоградський 

експертно-технічний центр Держпраці»  

м. Кропивницький,  

вул. Дворцова, 24 

Державна служба 

України з питань праці 

40872122 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Полтавський експертно-

технічний центр Держпраці»  

м. Полтава,  

вул. Харківське шосе, 5 

Державна служба 

України з питань праці 

31108394 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Інформаціно-аналітичне 

агентство»  

м. Київ,  

вул. Еспланадна, 4-6 

(юридична адреса);            

м. Київ, вул. Шота 

Руставелі, 3 (фактичне 

місцезнаходження 

підприємства) 

Державна служба 

статистики  України  

14110643 Єдиний майновий комплекс 

Червонооскільського державного 

виробничого сільськогосподарсько-

рибоводного підприємства  

Харківська обл., 

Борівський р-н,  

с. Піски-Радьківські, 

пров. Шосейний, 6 

Державне агентство 

рибного господарства 

України  

05828703 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Білоцерківський завод 

«Еталон»  

Київська обл.,  

м. Біла Церква,  

вул. Сухоярська, 16 

Державна служба 

України з 

надзвичайних ситуацій  
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2. Внести до додатка 3 «Перелік окремого майна, що підлягає приватизації в 

2019 році», затвердженого наказом Фонду державного майна України від   
27.12.2018 № 1637 (із змінами), такі зміни:  

 

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

Чернігівській областях» позицію:  
Автомобіль - самоскид 

ЗІЛ-ММЗ 4505 (6000), 

рік випуску 1988, номер 

шасі 2758578 

Черкаська обл., м. Сміла, 

вул. Промислова, 13 
ФО Плюта О.О. – (зберігач) 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства  України  

викласти у такій редакції: 
Автомобіль - самоскид 

ЗІЛ-ММЗ 4505 (6000), 

рік випуску 1988, номер 

шасі 2759578 

Черкаська обл., м. Сміла, 

вул. Промислова, 13 
ФО Плюта О. О. – (зберігач) 

Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства  України  

 

2) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській 

та Волинській областях» позиції:  
Будівля диспетчерської 

загальною площею  

50,4 кв. м  

Львівська обл.,  

м. Самбір,  

вул. Шевченка, 59 

Самбірське управління 

водного господарства,  

код за ЄДРПОУ 01034120 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

Група інвентарних об’єктів 

у складі: носилки (5 шт.), 

протигази (8 шт.), сумка 

санітарна (21 шт.),  

каска (25 шт.) 

Львівська обл.,  

м. Червоноград,  

вул. Промислова, 4 

ПАТ «Зміна», код за 

ЄДРПОУ 13810321 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській, 

Закарпатській та 

Волинській областях 

викласти у такій редакції: 

Будівля диспетчерської 

загальною площею  

16,6 кв. м  

Львівська обл.,  

м. Самбір,  

вул. Шевченка, 59 

Самбірське управління 

водного господарства,  

код за ЄДРПОУ 01034120 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

Група інвентарних 

об’єктів у складі: 

носилки (5 шт.), 

протигази (8 шт.), сумка 

санітарна (21 шт.),  

каска (25 шт.) 

Львівська обл.,  

м. Червоноград,  

вул. Промислова, 4 

ПАТ «Зміна», код за 

ЄДРПОУ 22405648 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській, 

Закарпатській та 

Волинській областях 

 

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

Луганській областях» позицію:  

Нежитлова будівля 

(магазин) загальною 

площею 51,1 кв. м  

Харківська обл., 

Чугуївський р-н,  

с. Чапаєво,  

вул. Роганська, 3 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій та 

Луганській областях 

викласти у такій редакції: 

Нежитлова будівля 

(магазин) загальною 

площею 51,1 кв. м  

Харківська обл., 

Чугуївський р-н,  

с. Роздольне (колишнє 

Чапаєво),  

вул. Роганська, 3 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській, 

Донецькій та 

Луганській областях 

 

3. Внести до додатка 4 «Перелік об’єктів незавершеного будівництва, 

законсервованих об’єктів, що підлягають приватизації в 2019 році», затвердженого 

наказом Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 (із змінами), таку 

зміну: 
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1) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях» позицію: 

Фабрика – пральня та 

підприємство хімчистки  

Київська обл., 

м. Славутич 
відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

викласти у такій редакції: 

Фабрика – пральня та 

підприємство хімчистки  

Київська обл., 

м. Славутич, проїзд 

Кленовий, 2 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях 

 

4. Внести до додатка 8 «Перелік окремого майна, приватизацію якого 

розпочато в 2018 році», затвердженого наказом Фонду державного майна України 

від 27.12.2018 № 1637 (із змінами), таку зміну: 
 

1) у розділі «Регіональне відділення по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях» позицію:  

Гаражі (літ. Д) загальною 

площею 251,5 кв. м  

Київська обл.,  

м. Кагарлик,  

вул. Фрунзе, 103 

Обухівське міжрайонне 

управління водного 

господарства,  

код за ЄДРПОУ 05430774 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

викласти у такій редакції: 

Гаражі (літ. Д) загальною 

площею 251,5 кв. м  

Київська обл.,  

м. Кагарлик,  

вул. Став’янка, 103Д  

Обухівське міжрайонне 

управління водного 

господарства,  

код за ЄДРПОУ 05430774 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

 

5. Внести до додатка 10 «Перелік об’єктів соціально-культурного 

призначення, приватизацію яких розпочато в 2018 році», затвердженого наказом 

Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 (із змінами), таку зміну: 

 

1) у розділі «Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській 

областях» позицію: 
Санаторій-профілакторій 

«Портовик», який 

складається з: 

- комплексу загальною 

площею 4301, 4 кв. м; 

 

- спортивного комплексу 

 

 

 

Одеська обл., м. Южне, 

вул. Приморська, 1                   

 

Одеська обл., м. Южне, 

вул. Новобілярська, 1 

Южненська філія 

державного підприємства 

«Адміністрація морських 

портів України» 

(Адміністрація морського 

порту «Южний»),                 

код за ЄДРПОУ 38728549 

 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

викласти у такій редакції: 
Санаторій-профілакторій 

«Портовик», який 

складається з: 

- комплексу загальною 

площею 4301, 4 кв. м; 

 

- спортивного комплексу 

 

 

 

Одеська обл., м. Южне, 

вул. Приморська, 1                   

 

Одеська обл., м. Южне, 

вул. Іванова, 1 

Южненська філія 

державного підприємства 

«Адміністрація морських 

портів України» 

(Адміністрація морського 

порту «Южний»),                 

код за ЄДРПОУ 38728549 

 

Міністерство 

інфраструктури 

України  
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6. Департаменту приватизації та розпорядження державним майном 

забезпечити передачу відповідним структурним підрозділам Фонду державного 
майна України переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 

2019 році, змінених цим наказом, для оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду 

державного майна України та опублікування у виданні державного органу 

приватизації.  
 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 

Голова Фонду     Дмитро СЕННИЧЕНКО  


