
  
 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

             13.08.2021 Київ                  №  1425 

 
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», на виконання рішення 

Господарського суду міста Києва від 14.09.2020 у справі № 910/5640/20, рішення 

Господарського суду м. Києва від 21.09.2021 у справі № 910/5642/20 та рішення 

Господарського суду м. Києва від 10.09.2021 у справі № 910/5147/20  
 
 

 НАКАЗУЮ: 
 

1. Внести зміну до додатка 3 «Перелік окремого майна, що підлягає 

приватизації в 2020 році», затвердженого наказом Фонду державного майна України 

від 28.12.2019 № 1574, виключивши розділ «Апарат Фонду». 
 

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

розпочато в 2018-2019 роках», до наказу Фонду державного майна України від 

28.12.2019 № 1574, такі зміни:  

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

Волинській областях доповнити такими позиціями: 

Будівля готелю «Лісова 

пісня» загальною площею 

5774,7 кв. м 

Волинська обл.,   

м. Ковель,  

бульвар Лесі 

Українки, 12 

ДП «Управління справами 

Фонду державного майна 

України»,  

код за ЄДРПОУ 39950170 

Регіональне відділення 

Фонду по Львівській, 

Закарпатській та 

Волинській областях 

Будівля готелю «Світязь» 

загальною площею  

7896,4 кв. м 

Волинська обл.,  

м. Луцьк, 

 вул. Набережна, 4 

ДП «Управління справами 

Фонду державного майна 

України»,  

код за ЄДРПОУ 39950170 

Регіональне відділення 

Фонду по Львівській, 

Закарпатській та 

Волинській областях 

Вбудовано-прибудоване 

приміщення загальною 

площею 656,6 кв. м 

Волинська обл.,  

м. Луцьк, 

проспект 

Президента 

Грушевського, 33 

ДП «Управління справами 

Фонду державного майна 

України»,  

код за ЄДРПОУ 39950170 

Регіональне відділення 

Фонду по Львівській, 

Закарпатській та 

Волинській областях 

 

3. Департаменту приватизації забезпечити передачу відповідним структурним 

підрозділам Фонду державного майна України переліків об’єктів малої приватизації, 

змінених цим наказом, для оприлюднення на офіційному вебсайті Фонду державного 

майна України та опублікування у виданні державного органу приватизації. 
 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 
В. о. Голови Фонду                                                                Денис КУДІН  


