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   №_______________
На № ЗПІ/261 від 19.12.2022

Юрію Ключівському

ucias@ukr.net

Розглянувши Ваш запит на отримання публічної інформації                           
від 16.12.2022 (вх. № ЗПІ/261 від 19.12.2022) щодо приватизації підприємств, 
які розташовані в Закарпатській області Фонд державного майна України (далі 
– Фонд, ФДМУ) повідомляє.

Апаратом Фонду здійснювався продаж двох об’єктів групи «Г», а саме: 
відкритого акціонерного товариства «Мукачівський завод «Точприлад» (код за 
ЄДРПОУ 14307452) та відкритого акціонерного товариства 
«Закарпатспецкомплектгаз» (код за ЄДРПОУ 04815271).

Приватизація відкритого акціонерного товариства «Мукачівський завод 
«Точприлад», що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачево,  
вул. Берегівська, 110, проводилася протягом 1998 – 2010 років відповідно до 
вимог чинного на той час законодавства та затверджених у встановленому 
порядку уточнених планів розміщення акцій.

Статутний капітал відкритого акціонерного товариства «Мукачівський 
завод «Точприлад» -1477458, 00 грн.

Акції відкритого акціонерного товариства «Мукачівський завод 
«Точприлад» реалізовано такими способами:

18,62 % – на пільгових умовах працівникам Товариства у 1998 –                   
1999 роках;

13,87 % – на сертифікатному аукціоні за приватизаційні майнові 
сертифікати у 1999 році;

5, 00 % – за грошові кошти через мережу центрів сертифікатних аукціонів 
у 1999 році;

12,50 % – на фондовій біржі у 2003 році;
50,00 % – реалізовано за конкурсом у 2010 році.
На сьогодні державна частка, згідно Виписки від зберігача від 21.09.2010 

№ 050096 становить 0 шт. (0 % статутного капіталу товариства).
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Приватизація відкритого акціонерного товариства «Закарпатспец-
комплектгаз», що знаходиться за адресою: 88000, Закарпатська обл.,                          
м. Ужгород, вул. Болгарська, 5, проводилася протягом 1996 – 2002 років 
відповідно до вимог чинного на той час законодавства та затверджених у 
встановленому порядку уточнених планів розміщення акцій.

Статутний капітал відкритого акціонерного товариства 
«Закарпатспецкомплектгаз» - 1802500,00 грн.

Акції відкритого акціонерного товариства Закарпатспецкомплектгаз» 
реалізовано такими способами:

2,77 % – на пільгових умовах працівникам Товариства у 1996 році;
16,94 % – на сертифікатному аукціоні за приватизаційні майнові 

сертифікати у 1997 році;
14,77 % – на спеціалізованому аукціоні за компенсаційні сертифікати у 

1997 році;
0,68 % – за гроші через мережу центрів сертифікатних аукціонів у 1999 

році;
64,84 % – реалізовано за конкурсом у 2002 році.
На сьогодні державна частка, згідно Виписки з реєстру від 04.09.2002                 

№ 268 становить 0 шт. (0 % статутного капіталу).
Щодо об’єктів, приватизація яких здійснювалася Регіональним 

відділенням Фонду по Закарпатській області повідомляємо, що за інформацією 
наданою листом Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях від 22.12.2022 № 01-20-04613, справи по приватизації 
об’єктів, розташованих у Закарпатській області передано на постійне місце 
зберігання до Державного архіву Закарпатської області в м. Ужгород.

Також зазначаємо, що інформація за всіма напрямами діяльності Фонду 
розміщується на офіційному сайті Фонду (https://www.spfu.gov.ua/ua/), сайті 
https://privatization.gov.ua/ та сайті https://orenda.gov.ua/.

Директор Департаменту
приватизації           Владислав ДАНИЛІШИН
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