
Перелік державних пакетів акцій (часток) господарських товариств та інших господарських організацій і підприємств, 

заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, що підлягають приватизації в 2019 році  
 

Код за 

ЄДРПОУ  

Назва об'єкта Адреса об'єкта Статутний 

капітал, 

грн 

Держав

на 

частка,       

%   

Орган 

управління  

Наказ Фонду, яким об'єкт включено 

до переліку об'єктів, що підлягають 

приватизації (назва, дата, номер)  

1 2 3 4 5 6 7 

Регіональне відділення Фонду по Івано-Ф ранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 

02574248 
ПрАТ «Туристичний 

комплекс «Черемош» 

м. Чернівці,                

вул. Комарова, 13-а  
 48851428,50 9,6620 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Івано-

Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській  

областях 

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 «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) 

Регіональне відділення Фонду по м. Києву  

33104103 ПрАТ «М-СЕРВІС»  
м. Київ, бульвар Лесі 

Українки, 26 
 72849107,00 20,3905 

Регіональне 

відділення Фонду 

по м. Києву  

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 «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) 

Регіональне відділення Фонду в Херсонській області , Автономній Республіці Крим  

та м. Севастополі 

24944438 
ПАТ «Херсонський завод 

«Судмаш» 

м. Херсон, 

Карантинний острів, 1 
 67235000,00 100,0000 

Державний 

концерн 

«Укроборонпром» 

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 «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) 

Апарат Фонду 

03771732 ТОВ «Світ ласощів»  
м. Черкаси,  

вул. Чигиринська, 11 
 37000000,00 40,0000 Апарат Фонду 

Наказ Фонду від 28.05.2019 № 507 «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) 



00201081 ПАТ «Інститут титану»  
м. Запоріжжя, 

пр. Соборний, 180 
75 311 000,00 100,0000 

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) 

01056735 

ПрАТ «Харківський 

електротехнічний завод 

«Трансзв'язок»                     

м. Харків,  

вул. Достоєвського, 

16 

12 275 700,00 100,0000 

Міністерство 

інфраструктури 

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) 

31515477 
ТОВ «Представницька 

фірма Інститут газу» 

м. Київ,  

вул. Дегтярівська, 39 
11 800,00 90,0000 

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) 

00177158 ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»  

Львівська обл.,  

м. Червоноград, 

вул. Будівельна, 1а  

11 196 650,00 99,6667 

Регіональне 

відділення Фонду 

по Львівській, 

Закарпатській та 

Волинській 

областях 

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) 

 


