
Перелік інших об’єктів, що підлягають приватизації в 2019 році  

 
Код за ЄДРПОУ  Назва об’єкта Адреса об’єкта Орган управління  Наказ Фонду, яким об'єкт включено до переліку 

об'єктів, що підлягають приватизації (назва, 

дата, номер) 

1 2 3 4 5 

Апарат Фонду 

05468498 Єдиний майновий комплекс 

державної установи «Український 

дім фарфорово-фаянсової 

промисловості»                                                  

Київська обл.,                                 

м. Вишневе,                                  

вул. Святошинська, 29 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

України 

Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «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)  

00190325 Єдиний  майновий комплекс 

державної установи «Державний 

інститут праці та соціально-

економічних досліджень»  

м. Харків,                                           

вул. Сумська, 1 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

України 

Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «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)  

23395900 Єдиний майновий комплекс 

державного науково-дослідного 

інституту інформатизації та 

моделювання економіки                               

 м. Київ,                                                      

бул. Дружби народів, 38 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

України 

Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «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)  

03799676 Мале підприємство «АНСЕРВ»  м. Київ, вул. Академіка 

Кржижанівського, 3 

Національна академія 

наук України 
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «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)  

13692011 Мале підприємство «ЛІТМАШ» м. Київ,  

бульв. Вернадського, 34/1 

Національна академія 

наук України 
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «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)  

31565748 Дочірнє підприємство «Зварювальні 

технології» НТК «ІЕЗ ім. Є. О. 

Патона» НАН України  

м. Київ,  

вул. Боженка, 11 

Національна академія 

наук України  

Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «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)  

13686507 Дочірнє підприємство «ФАЗА» м. Київ,  

просп. Науки, 31 

Національна академія 

наук України  

Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «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)  

 


