
№ 

з/п

Код 

ЄДРПОУ
Назва акціонерного товариства Адреса

Розмір 

статутного 

капіталу, грн.

Розмір державних 

корпоративних 

прав,  %

1 4601819 ПрАТ "Проектно-конструкторський інститут 

конвеєробудування"

вул. Базарна, 20, м. Львів, 79007 324 850,00 72,692

2 35879807 ПАТ "Львівська вугільна компанія" (процедура 

санації в ході справи про банкрутство)

с. Сілець, Сокальський р-н, Львівської 

області, 80086

305 610 000,00 37,578

3 5808758 ПАТ "Львівський завод Автонавантажувач" 

(проводяться заходи направлені на списання пакету 

акцій з рахунку держави на рахунок покупця за 

результатами його приватизації)

вул. Залізнична, 7, м. Львів, 79069 15 288 650,00 57,389

4 19325532 Науково-виробничо-комерційне мале підприємство 

"Боррікс" у формі ТзОВ

пров. Губицький, 1, м. Борислав, 

Львівської області

11,60 24,052

5 20834701 ВАТ "Кінескоп" (процедура ліквідації в ході справи 

про банкрутство)

вул. Героїв УПА, 73, м. Львів, 79015 3 207 701,70 98,975

6 22395944 ЗАТ "Трускавецький валеологічний інноваційний 

центр" (процедура ліквідації за рішенням загальних 

зборів акціонерів)

вул. Бориславська, 2, кім.25, м. 

Трускавець, Львівської області, 82200

100 000,00 5,000

7 176271 *ДВАТ "Сокальське шахтоспецмонтажно-

налагоджувальне підприємство" (процедура 

реорганізації за рішенням суду)

пл. Січових Стрільців, 8, м. Сокаль, 80000 1 127 731,00 48,756

8 204636 ** ВАТ "Львівський лакофарбовий завод" 

(ліквідоване за рішенням суду у справі про 

банкрутство).

вул. Хімічна, 4, м. Львів, 79058 2 814 663,00 4,783

9 22331258 ** ТОВ "Центр друку "Фенікс" (ліквідоване за 

рішенням суду у справі про банкрутство)

вул. Підголоско, 22, м. Львів,79020 18 190,00 15,000

станом на 01.07.2021

та обліковуються за регіональним відділенням ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях,

Реєстр корпоративних прав держави, що знаходяться в управлінні/на контролі

Львівська область



10 14308380 Державне підприємство "Дослідний завод "Хвиля" (в 

стані припинення за підсумками приватизації)

вул. Наукова, 7, м. Львів, 79060 17 784 000,00 -

11 372664 ВАТ "Володимир - Волинський цукровий завод" 

(процедура ліквідації в ході справи про банкрутство)

вул. Луцька, 239, м. Володимир-

Волинський, Волинська область, 44710

13 068 010,00 2,853

12 3582907 Спільне міжгосподарське підприємство по 

агропромисловому будівництву "Володимир-

Волинськагробуд" (процедура ліквідації за рішенням 

зборів учасників)

вул. Лесі Українки, 120, с. Льотниче, 

Володимир-Волинський район, 

Волинська область, 44750

529 232,00 7,140

- - - - - -

Примітки:

*

**

в ході справи № 6/6-7/3 про банкрутство ДВАТ, ухвалою Господарського суду Львівської області від 23.11.2007, зобов'язано ДП "Львіввугілля" 

здійснити реорганізацію боржника ДВАТ "СШСМНП" шляхом приєднання останнього до інвестора - ДП "Львіввугілля". Для проведення 

реорганізації боржника даною ухвалою припинена процедура санації боржника та провадження у справі про банкрутство ДВАТ. На даний час 

виконання ухвали ГС в частині реорганізації боржника - ДВАТ "СШСМНП" шляхом приєднання останнього до ДП "Львіввугілля" де-юре не 

завершено;

проблема вилучення зазначених об'єктів з ЄДРПОУ, скасування випуску акцій ВАТ і як наслідок вилучення їх з Реєстру корпоративних прав 

держави, полягає в тому, що прийняття ухвал суду про ліквідацію чи скасування державної реєстрації товариств припало на перехідний період 

вступу в дію змін у державній реєстрації суб'єктів господарювання відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб і 

фізичних осіб- підприємців".

Волинська область

Закарпатська область


