
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 області  

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»  

Регіональне відділення Фонду по Житомирській області  

20421040 Єдиний майновий комплекс районного 

міжгосподарського комбінату сільського 

комунального господарства 

«Райсількомунгосп» 

Житомирська обл. 

Брусилівський р-н,      

смт Брусилів,               

вул. Лермонтова, 70 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Житомирській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 

переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають 

приватизації в 2019 році»  

40673033 Державне підприємство «Головинський 

кар’єр» 

Житомирська обл.,  

Черняхівський р-н, 

смт Головине, 

вул. Адміністративна, 8 

Апарат Фонду Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 

переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають 

приватизації в 2019 році»  

Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області  

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 області  

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 Полтавській області  

00845921 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Чутове» 

Полтавська обл.,           

смт Чутове,                   

вул. Центральна, 12,    

кімн. 7 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській області 

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 області 

24341869 Єдиний майновий комплекс  

державного підприємства «Бюро з 

стандартизації та нормативного 

забезпечення на залізничному 

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»  



транспорті»  

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 Хмельницькій області  

 

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 

Хмельницькій області 

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 Чернігівській області  

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 «Ніжинський 

ремонтний завод інженерного 

озброєння» 

Чернігівська обл.,  

м. Ніжин, 

вул. Прилуцька, 131 

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»  

Апарат Фонду 

32495626 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

«Дніпровський електровозобудівний 

завод»  

м. Дніпро,  

вул. Орбітальна, 13 

Міністерство 

економічного 

розвитку і торгівлі 

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»  

 

 

 
В. о.  Голови Фонду                             В. ТРУБАРОВ  
 


