
Перелік єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду, які 

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 

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях  

01128475 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Вінницький авіаційний завод - 

«ВІАЗ» 

м. Вінниця, 

вул. Чехова, 7 

Державний концерн 

«Укроборонпром» 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2019 році»  

 Єдиний майновий комплекс - 

структурний підрозділ  

ДП «Хмельницький завод 

залізобетонних конструкцій та 

виробів» 

Хмельницька обл., 

Хмельницький р-н,  

с-ще Богданівці,  

вул. Заводська, 1/2Б 

Регіональне відділення 

Фонду по Вінницькій та 

Хмельницькій областях 

Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298 «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 Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях  

08011078 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Запорізький автомобільний 

ремонтний завод»  

м. Запоріжжя,  

вул. Уральська, 1 

Державний концерн 

«Укроборонпром» 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2019 році»  

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

07552205 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Івано-

Франківський котельно-зварювальний 

завод»  

м. Івано-Франківськ, 

вул. Хриплинська, 11 

Державний концерн 

«Укроборонпром» 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2019 році»  

Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 

 

Єдиний майновий комплекс 

колишнього державного підприємства 

«Броварський оптовий ринок»  

Київська обл.,  

м. Бровари, вул. Сергія 

Москаленка, 26-А  

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства України  

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)»  

00205104 Державне підприємство «Черкаський 

державний завод хімічних реактивів» 

м. Черкаси, 

 вул. Чигиринська, 21 

Апарат Фонду Наказ Фонду від 23.07.2019 № 728 «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)»  

07978157 Єдиний майновий комплекс  

державного підприємства «171 

Чернігівський ремонтний завод»  

м. Чернігів,  

вул. Кошового, 1 

Державний концерн 

«Укроборонпром» 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2019 році»  

08457704 Єдиний майновий комплекс  

державного підприємства 

Чернігівська обл.,  

м. Ніжин, 

Державний концерн 

«Укроборонпром» 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 



«Ніжинський ремонтний завод 

інженерного озброєння» 

вул. Прилуцька, 131 що підлягають приватизації в 2019 році»  

Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях  

00845921 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Чутове»  

Полтавська обл.,           

смт Чутове,                   

вул. Центральна, 12,    

кімн. 7 

Регіональне відділення 

Фонду по Полтавській 

та Сумській областях 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2019 році»  

Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях 

24341869 Єдиний майновий комплекс  

державного підприємства «Бюро з 

стандартизації та нормативного 

забезпечення на залізничному 

транспорті»  

м. Харків,  

вул. Халтуріна, 46 

 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2019 році»  

14309764 Єдиний майновий комплекс  

державного підприємства 

«Харківський завод транспортного 

устаткування»  

м. Харків,  

вул. Достоєвського, 3 

Державний концерн 

«Укроборонпром» 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2019 році»  

Регіональне відділення Фонду по м. Києву  

23696820 Єдиний майновий комплекс  

державного підприємства 

«Центральний науково -дослідний 

інститут навігації і управління»  

м. Київ,  

вул. Фрунзе, 160/20 

Державний концерн 

«Укроборонпром» 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2019 році»  

24967600 Єдиний майновий комплекс  

державного підприємства 

«Укроборонресурси» 

м. Київ,  

Саперно-Слобідський 

проїзд, 3 

Державний концерн 

«Укроборонпром» 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2019 році»  

38488780 Єдиний майновий комплекс 

Державного підприємства 

«Український інститут інженерно-

технічних розвідувань для 

будівництва» 

м. Київ, бульвар Лесі 

Українки, 26 

Міністерство 

регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-

комунального 

господарства України  

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 

32495626 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Дніпровський електровозобудівний 

завод»  

м. Дніпро,  

вул. Орбітальна, 13 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського господарства  

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2019 році»  

36716107 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«КИЇВМАШСЕРВІС»  

м. Київ, вул. Пухівська, 4 Регіональне відділення 

Фонду по м. Києву  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2019 році»  

00193766 Єдиний майновий комплекс  

державного підприємства «Часів-

Ярська державна 

геологорозвідувальна партія»              

Донецька обл.,                                  

м. Часів Яр,                                    

вул. Привокзальна, 23 

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)»  



24433063 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Дніпро-

ВДМ»                                                   

м. Дніпро,                                   

вул. Криворізька,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)»  

24608516 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Центр з 

сертифікації шин і гумотехнічних 

виробів «СЕПРОШИНАГТВ»                                         

м. Дніпро,                                  

вул. Б. Кротова, 24 А  

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)»  
33517806 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Міжрегіональний науково-

інженерний центр з сертифікації 

систем якості, труб, балонів та іншої 

металопродукції «ВНІТІ-ТЕСТ»                      

м. Дніпро,                                      

вул. Писаржевського,  

1-А  

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)»  

05813452 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Технічний 

центр ЗАЗАВТОТЕХНІКА»  

м. Запоріжжя,                             

вул. Степова, 11 

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)»  

13435260 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Державний проектний інститут по 

проектуванню підприємств гумової 

промисловості»                                                 

м. Дніпро,                                    

вул. Б. Кротова, 16 

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)»  

13767921 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Інженерний центр твердих сплавів 

«СВІТКЕРМЕТ»                                                            

Кіровоградська обл.,                   

м. Світловодськ,                            

вул. Комсомольська, 34 

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)»  

00240106 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Мелітопольський завод 

«ГІДРОМАШ»  

Запорізька обл.,                          

м. Мелітополь,                          

вул. Інтеркультурна, 191  

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)»  

00274660 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Навчально-виробничі майстерні»  

м. Житомир,                                       

вул. Небесної Сотні, 37 

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)»  

14311070 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Харківський науково-дослідний 

інститут технології 

машинобудування» 

м. Харків,                                             

вул. Кривоконівська, 30 

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)»  



14309563 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Науково-

дослідний інститут «АКОРД»                                                        

м. Черкаси,                                       

вул. Одеська, 8 

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)»  

00193737 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«УКРЧОРМЕТГЕОЛОГІЯ»                                   

Дніпропетровська обл.,                  

м. Кривий Ріг,                                   

вул. Женевська, 4 

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)»  

19471771 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Орган з 

сертифікації УКРНДІМЕТ -СЕРТ»                                                                         

м. Харків,                                               

вул. Дарвіна, 20 

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)»  

13796383 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Львівське 

спеціальне конструкторське бюро 

«ТОПАЗ»              

м. Львів,                                           

вул. Личаківська, 110 

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)»  

16287311 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства « Київський 

державний науково-дослідний 

інститут текстильно -галантерейної 

промисловості»              

м. Київ,                                                

вул. Щекавицька, 7 

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)»  

05785017 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Львівський державний  ювелірний 

завод»                                                                       

м. Львів,                                                              

вул. Академіка 

Підстригача, 2 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського госпо дарства 

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)»  

00191951 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства  

«ПРОМСПЕЦЗВ'ЯЗОК»                                       

м. Дніпро,                                         

площа Героїв  

Майдану, 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)»  

00244127 Єдиний майновий  комплекс 

державного підприємства 

«Державний сертифікаційний центр 

синтетичних миючих засобів та 

виробів електронної техніки 

«ЕЛХІМ»  

м. Київ,                                                          

вул. Північно- 

Сирецька, 3 

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)»  

05405575 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Харківський електромеханічний 

завод»                                                                        

м. Харків,                                              

пр. Московський, 199 

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)»  



13884845 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Одеський 

науково-дослідний інститут 

телевізійної техніки»                                        

м. Одеса,                                            

вул. Мечникова, 132 

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)»  

00216875 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Технологічне бюро 

електроапаратури»                                                  

м. Харків,                                                 

вул. Велика Панасівська, 

106 

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)»  

14312022 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Науково-

дослідний інститут «Гелій»  

м. Вінниця,                                                

вул. Ватутіна, 18 

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)»  

00224892 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Одеське 

спеціальне конструкторське бюро 

прецизійних верстатів»                        

м. Одеса,                                                 

вул. Миколи Боровського, 

41 

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)»  

00230774 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Криворізький інститут автоматики»  

Дніпропетровська обл.,             

м. Кривий Ріг,                                   

вул. Стєклова, 3 

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)»  

04880311 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Спеціальне проектно-технологічне 

бюро виробничих потужностей»   

м. Харків,                                            

пр. Гагаріна, 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)»  

00237630 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Одеський 

спеціальний науково -дослідний і 

проектно-конструкторський 

інститут»                        

м. Одеса,                                                    

вул. І. Франка, 55 

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)»  

00193683 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Укрметалургізотоп»                                      

м. Дніпро,                                                   

вул. Б. Кротова, 18 

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)»  

20473002 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Особливе 

конструкторське бюро «ЕЛМІС»                                                                 

м. Запоріжжя,                                          

вул. Новобудов, 7 

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)»  

19363188 Єдиний майновий комплекс м. Харків,                                              Міністерство розвитку Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення 



державного підприємства «Інститут 

машин і систем»                            

вул. Котлова, 29 економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

України  

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)»  

00152052 Єдиний майновий комплекс 

Державного науково-дослідного 

інституту великогабаритних шин                

м. Дніпро,                                     

вул. Б. Кротова, 16 

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)»  

01180568 Єдиний майновий комплекс 

Чорноморського головного 

морського агентства «Інфлот»                                

м. Одеса,                                         

Митна площа, 1  

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)»  

01131589 Єдиний майновий комплекс 

Українського державного проектно-

технологічного науково-дослідного 

інституту цивільної авіації 

«Украеропроект»                                                   

м. Київ,                                                         

проспект Перемоги, 14 

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)»  

20959963 Єдиний майновий комплекс 

Державної судноплавної компанії 

«Укртанкер»                                                     

м. Одеса,                                                       

вул. Дерибасівська, 4 

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)»  

01130696 Єдиний майновий комплекс   

Державної авіаційної компанії 

«Херсон-Авіа»                                                           

м. Херсон,                                  

Аеропорт ЦА  

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)»  

24244451 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Дніпропетровський орган з 

сертифікації залізничного 

транспорту»                                                            

м. Дніпро,                                              

вул. Лазаряна, 2 

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)»  

01125703 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Скадовський морський 

торговельний порт»                                                  

 м. Скадовськ,                                        

вул. Пролетарська, 2 

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)»  

21536845 Єдиний майновий комплекс 

Українського державного 

підприємства по обслуговуванню 

іноземних та вітчизняних 

автотранспортних засобів 

«Укрінтеравтосервіс»                                       

Київська обл., 

Вишгородський р-н, 

с.Новосілки,                                          

вул. Київська, 50 

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)»  

01125206 Єдиний майновий комплекс Одеська обл., м.Вилкове,                                                  Міністерство Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення 



державного підприємства «Морський 

торговельний порт Усть-Дунайськ»                                                      

вул. Придунайська, 2 інфраструктури 

України 
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)»  

30324911 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Дніпропетровськавтотранссервіс»  

м. Дніпро,                                                     

вул. Жуковського, 23 

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)»  

01125637 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Чорноморсько-Азовське виробничо-

експлуатаційне управління морських 

шляхів»                                                        

м. Іллічівськ,                                                            

смт. Олександрівка,                                     

вул. Судноремонтна, 35 

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)»  

 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Укрспецобладнання»                                            

м. Чорноморськ,                                   

с. Малодолинське,                           

вул. Лиманська, 1 

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)»  

02968154 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства  

«Житомирторф»                            

м. Житомир,                                                        

вул. Велика Бердичівська, 

25 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля 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)»  

02968177 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Київторф»  

м. Київ,                                                    

вул. Промислова, 10 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля 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)»  

02968193 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Рівнеторф»                                        

Рівненська обл., 

Дубенський р-н,                              

смт. Смига, вул. Миру,1 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля 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)»  

02968208 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Сумиторф»                                           

Сумська обл., 

Конотопський р-н,                                                      

с. Заводське,                                             

вул. Заводська, 81-А 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля 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)»  

02968875 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Поділляторф»                                     

Тернопільська обл., 

Шумський р-н, с. Кути  

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля 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)»  

02968220 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

м. Чернігів,                                            

вул. Громадська, 35-А  

Міністерство 

енергетики та захисту 

Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення 

змін до наказу Фонду державного майна України  



«Чернігівторф»                                         довкілля України  від 27.12.2018  № 1637 «Про затвердження 

переліків об’єктів малої приватизації, що 

підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»  

00426302 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Волиньторф»                                                    

Волинська обл., 

Маневицький р-н,   

с. Прилісне ,  

вул. Сойне,15 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля 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)»  

02968160 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

Коростишівський завод 

«Реммашторф»                                                 

Житомирська обл.,                                 

м. Коростишів,                                  

вул. 19-та Буддільниця  

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля 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 мало ї приватизації, що 

підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»  

00130044 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Львівське 

конструкторське бюро»                                                                      

м. Львів,                                              

вул. Наукова, 5 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля 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)»  

14072049 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Харківський науково-дослідний 

інтитут комплексної автоматизації»                                                                  

м. Харків,                                             

пров. Кузнечний, 2 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля 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)»  

19096505 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Лабораторія великомасштабних 

гідравлічних і геотехнічних 

досліджень»                                         

Дніпропетровська обл.,             

м. Кам’янське, 

Дніпровський р-н,                                     

вул. Логінова, 1 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля 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)»  

19480600 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

зовнішньоекономічної діяльності 

«Укрінтеренерго»                                                      

м. Київ,                                             

вул. Кирилівська, 85 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля 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)»  

00132842 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства з 

комплектної поставки устаткування 

«Укренергокомплект»                                                  

м. Київ,                                               

вул. Дорогожицька, 11/8 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля 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)»  

30168850 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Смоли»                                                       

Дніпропетровська обл.,                 

м. Кам’янське,                           

просп. Аношкіна, 179 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля 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)»  

00113968 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства « Київський 

інститут інженерних вишукувань і 

м. Київ,                                          

просп. Перемоги, 4 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України  

Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення 

змін до наказу Фонду державного майна України  

від 27.12.2018  № 1637 «Про затвердження 



досліджень «Енергопроект»                                                                  переліків об’єктів малої приватизації, що 

підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»  

00150113 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Львівський державний інститут з 

проектування нафтопереробних і 

нафтохімічних підприємств» 

(«Львівдіпронафтохім») 

м. Львів,                               

вул. Золота, 8 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля 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)»  

00152402 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Дашавський завод композиційних 

матеріалів»                               

Львовська обл.,               

Стрийський р-н,                             

смт. Дашава  

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля 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)»  

40336737 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Державний науково-дослідний 

інститут організації і механізації 

шахтного будівництва» 

(ДНДІОМШБ)                                                           

м. Харків,                                             

вул. Отакара Яроша, 18 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля 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)»  

00130441 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Науково-

дослідний інститут високих напруг»                                           

Донецька обл.,                                   

м. Слов’янськ,                                 

вул. Генерала Батюка, 22 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля 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)»  

03482347 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Підприємство із забезпечення 

нафтопродуктами»  

м. Київ,                                                 

вул. Дмитрівська, 18/24 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля 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)»  

05794418 Єдиний майновий комплекс 

спеціалізованого управління з 

ремонту засобів автоматизації і 

систем управління 

«Орггазремавтоматика»                                 

м. Харків,                                               

пров. Театральний, 11/13 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля  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)»  

 Єдиний майновий комплекс 

«Південнодонбаське вантажно -

транспортне управління»                        

Донецька обл.,                                    

м. Вугледар,                                          

ст. Вуглесборочна 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля 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)»  

0114092 Єдиний майновий комплекс 

державного проектно-

вишукувальний та науково-дослідний 

інститут «Укренергомережпроект»  

м. Харків,                                 

Набережна  

Гімназійна, 2 

Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля 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)»  

 Єдиний майновий комплекс 

промислового залізничного 

Донецька обл.,                                         

м. Мирноград,                                         

Міністерство 

енергетики та захисту 

Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення 

змін до наказу Фонду державного майна України  



транспорту  

ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс»  

вул. Соборна, 51 довкілля України  від 27.12.2018  № 1637 «Про затвердження 

переліків об’єктів малої приватизації, що 

підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»  

02471347 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Укрпостачпреса»                       

м. Одеса,  

вул. Артилерійська, 11 

Державний комітет 

телебачення і 

радіомовлення 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)»  

04653207 Єдиний майновий комплекс 

державного спеціалізованого 

автотранспортного підприємства 

Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України                                            

м. Київ,                                                

вул. Туманяна, 15 

Державний комітет 

телебачення і 

радіомовлення 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)»  

03534423 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Львівський дослідний завод 

Національної академії наук України»                                                                                       

м. Львів,                                                  

вул. Ткацька, 9 

Національна академія 

наук 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)»  

13691187 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства Державне 

науково-виробниче  підприємство 

«Термохолод»                                     

м. Київ,                                                          

вул. Дегтярівська, 36 

Київська міська 

державна адміністрація  

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)»  

16284318 Єдиний майновий комплекс 

державного виробничого 

підприємства «Скіф»                                    

м. Київ,                                                

вул. Магнітогорська, 1 

Київська міська 

державна адміністрація  

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)»  

14274051 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства Центр 

обслуговування наукової та 

інженерної праці                                                                          

м. Київ,                                                 

вул. Північно- 

Сирецька, 3 

Київська міська 

державна адміністрація  

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)»  

31223828 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Криворізький експертно-технічний 

центр Держпраці» 

м. Кривий Ріг,  

вул. Миколи 

Світальського, 1К 

Державна служба 

України з питань праці 

Наказ Фонду від 13.12.2019 № 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)»  

23510933 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Київський 

експертно-технічний центр 

Держпраці» 

м. Київ, вул. Ливарська,  

1-А  

Державна служба 

України з питань праці 
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 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)»  

20774790 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Західний 

експертно-технічний центр 

м. Львів, вул. Богдана 

Хмельницького, 233 а 

Державна служба 

України з питань праці 
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення 

змін до наказу Фонду державного майна України  

від 27.12.2018  № 1637 «Про затвердження 



Держпраці» переліків об’єктів малої приватизації, що 

підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»  

24908201 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Запорізький експертно-технічний 

центр Держпраці» 

м. Запоріжжя,  

вул. Північне  шосе, 25  

Державна служба 

України з питань праці 
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 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)»  

23369086 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Придніпровський експертно-

технічний центр Держпраці»  

м. Дніпро,  

вул. Казакова, 3 

Державна служба 

України з питань праці 
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 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)»  

20538693 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Карпатський експертно-технічний 

центр Держпраці» 

м. Івано-Франківськ, вул. 

Максимовича, 15  

Державна служба 

України з питань праці 
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 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)»  

20950040 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Чорноморський експертно -

технічний центр Держпраці»  

м. Одеса,  

вул. Тираспольська, 12 

Державна служба 

України з питань праці 
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 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)»  

22560691 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Рівненський експертно -технічний 

центр Держпраці» 

м. Рівне,  

вул. Лермонтова, 7 

Державна служба 

України з питань праці 
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 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)»  

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 
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 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)»  

21224850 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Східний 

експертно-технічний центр 

Держпраці» 

м. Харків,  

вул. Чернишевська, 72 

Державна служба 

України з питань праці 
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 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)»  

30175035 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Сумський 

експертно-технічний центр 

Держпраці» 

м. Суми,  

вул. Косівщинська, 18 

Державна служба 

України з питань праці 
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 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)»  

22825669 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Чернігівський експертно-технічний 

центр Держпраці» 

м. Чернігів,  

вул. Красносільського, 89 

Державна служба 

України з питань праці 
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 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)»  

21324155 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Подільський експертно-технічний 

центр Держпраці» 

м. Хмельницький,  

вул. І. Франка, 2  

Державна служба 

України з питань праці 
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 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)»  

21750544 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Волинський експертно-технічний 

центр Держпраці» 

м. Луцьк, вул. Кравчука, 

22в 

Державна служба 

України з питань праці 
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 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)»  

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 

Наказ Фонду від 13.12.2019 № 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)»  

21727350 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Вінницький експертно-технічний 

центр Держпраці» 

м. Вінниця,  

пров. Цегельний, 12 

Державна служба 

України з питань праці 
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 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)»  

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 
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 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)»  

22607725 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Тернопільський експертно-

технічний центр Держпраці»  

м. Тернопіль,  

вул. Шпитальна, 7 

Державна служба 

України з питань праці 
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 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)»  

22800764 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Черкаський експертно -технічний 

центр Держпраці» 

м. Черкаси,  

вул. Дахнівська, 23-А  

Державна служба 

України з питань праці 
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 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)»  

23246991 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Чернівецький експертно-технічний 

центр Держпраці» 

м. Чернівці,  

вул. Зелена, 3 

Державна служба 

України з питань праці 
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 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)»  

23182908 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Донецький експертно-технічний 

центр Держпраці» 

Донецька обл.,  

м. Мирноград,  

вул. Коржова, 16 

Державна служба 

України з питань праці 
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 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)»  



20635031 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Кіровоградський експертно-

технічний центр Держпраці»  

м. Кропивницький,  

вул. Дворцова, 24 

Державна служба 

України з питань праці 
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 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)»  

40872122 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Полтавський експертно-технічний 

центр Держпраці» 

м. Полтава,  

вул. Харківське шосе, 5 

Державна служба 

України з питань праці 
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 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)»  

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  

Наказ Фонду від 13.12.2019 № 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)»  

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  

Наказ Фонду від 13.12.2019 № 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)»  

05828703 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Білоцерківський завод «Еталон»  

Київська обл.,  

м. Біла Церква,  

вул. Сухоярська, 16 

Державна служба 

України з надзвичайних 

ситуацій  

Наказ Фонду від 13.12.2019 № 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)»  

 


