
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 12 травня 2015 р. № 271 

Київ 

Про проведення прозорої та 
конкурентної приватизації у 2015 році 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Затвердити: 

перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2015 році, згідно з 

додатком 1; 

перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2015 році після їх 

виключення із Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не 
підлягають приватизації”, згідно з додатком 2. 

2. Фонду державного майна у 2015 році: 

1) забезпечити виставлення на продаж об’єктів, включених до переліків, затверджених 

пунктом 1 цієї постанови, із застосуванням як основного способу продажу — конкурсу з 

відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону без встановлення обмежень для 

допуску учасників, крім випадків, передбачених законодавством, та з урахуванням 
встановлених санкцій;  

2) подавати Кабінетові Міністрів України: 

у випадках, передбачених законодавством, на затвердження умови приватизації 
об’єктів державної власності; 

пропозиції до умов приватизації об’єктів державної власності щодо продажу їх разом із 

земельною ділянкою. 

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Фонду державного майна у випадках, 

передбачених законодавством, та із залученням в установленому порядку радників 

забезпечити проведення спеціальних зустрічей з інвесторами (“роуд-шоу”) щодо 
об’єктів, включених до переліків, затверджених пунктом 1 цієї постанови. 

4. Уповноваженим органам управління державним майном у разі потреби здійснити 

передприватизаційну підготовку об’єктів державної власності, які підлягають підготовці 
до продажу, та передати їх в установленому порядку Фондові державного майна. 

Прем’єр-міністр України                                                         А. ЯЦЕНЮК 

Інд. 25 



  

Додаток 1 

до постанови Кабінету Міністрів України 

від 12 травня 2015 р. № 271 

ПЕРЕЛІК 
об’єктів державної власності, що 

підлягають приватизації у 2015 році 

Код згідно з 
ЄРДПОУ 

Найменування, організаційно-правова форма 
Розмір пакета 

акцій, 
відсотків 

Добувна промисловість 
Міненерговугілля 

Група В 
36452904 Відокремлений підрозділ “Шахтоуправління 

“Нововолинське” державного підприємства 
“Волиньвугілля” 

  

00176259 Відокремлений підрозділ “Шахта “Бужанська” 
державного підприємства “Волиньвугілля” 

  

00176236 Відокремлений підрозділ “Шахта № 9 
“Нововолинська” державного підприємства 
“Волиньвугілля” 

  

39528169 Державне підприємство “Шахта “Південнодонбаська 
№ 3 імені М. С. Сургая” 

  

33839081 Відокремлений підрозділ “Шахта “Димитрова” 
державного підприємства “Красноармійськвугілля” 

  

33839076 Відокремлений підрозділ “Шахта “Центральна” 
державного підприємства “Красноармійськвугілля” 

  

33504964 Відокремлений підрозділ “Шахта “Стаханова” 
державного підприємства “Красноармійськвугілля” 

  

33504980 Відокремлений підрозділ “Шахта “Родинська” 
державного підприємства “Красноармійськвугілля” 

  

33621589 Відокремлений підрозділ “Шахта 1-3 
“Новогродівська” державного підприємства 
“Селидіввугілля” 

  

33621594 Відокремлений підрозділ “Шахта “Росія” державного 
підприємства “Селидіввугілля” 

  

33621573 Відокремлений підрозділ “Шахта “Україна” 
державного підприємства “Селидіввугілля” 

  

33621568 Відокремлений підрозділ “Шахта “Курахівська” 
державного підприємства “Селидіввугілля” 

  

31599557 Державне підприємство “Вугільна компанія 

“Краснолиманська” 

  

26402753 Відокремлений підрозділ “Шахта “Золоте” державного 

підприємства “Первомайськвугілля” 

  

26402983 Відокремлений підрозділ “Шахта “Карбоніт” 

державного підприємства “Первомайськвугілля” 

  

26403416 Відокремлений підрозділ “Шахта “Тошківська” 

державного підприємства “Первомайськвугілля” 

  

26402894 Відокремлений підрозділ “Шахта “Гірська” 

державного підприємства “Первомайськвугілля” 

  

26359901 Відокремлений підрозділ “Шахта “Межирічанська” 

державного підприємства “Львіввугілля” 

  

26307842 Відокремлений підрозділ “Шахта “Відродження” 

державного підприємства “Львіввугілля” 

  

26307799 Відокремлений підрозділ “Шахта “Великомостівська” 

державного підприємства “Львіввугілля” 

  

26359891 Відокремлений підрозділ “Шахта “Лісова” державного   



Код згідно з 
ЄРДПОУ 

Найменування, організаційно-правова форма 
Розмір пакета 

акцій, 
відсотків 

підприємства “Львіввугілля” 

26360457 Відокремлений підрозділ “Шахта “Степова” 

державного підприємства “Львіввугілля” 

  

26307813 Відокремлений підрозділ “Шахта “Червоноградська” 

державного підприємства “Львіввугілля” 

  

26360210 Відокремлений підрозділ “Шахта “Зарічна” 

державного підприємства “Львіввугілля” 

  

32359108 ПАТ “Лисичанськвугілля” 100 

00178175 ПАТ “Шахта “Надія” 100 

00176549 ПАТ “ДТЕК Октябрьська ЦЗФ”  38,25 

00176532 ПрАТ “Центральна збагачувальна фабрика 

“Вуглегірська” 

41 

00176472 ПАТ “ДТЕК Добропільська ЦЗФ” 38,25 
      

Група Г 
35633030 Державний концерн “Укрторф”   
      

Фонд державного майна 
Група В 

05762281 ПАТ “Стебницьке гірничо-хімічне підприємство 
“Полімінерал” 

6,367 

00174846 ПАТ “Шахта імені О. Ф. Засядька” 16,537 
00191827 ПрАТ “Комсомольське рудоуправління” 0,326 
35879807 ПАТ “Львівська вугільна компанія” 37,578 
      

Група Е 
20449073 Спільне підприємство “Керамнадра” у формі 

товариства з обмеженою відповідальністю 
50,451 

      
Енергетична галузь 
Міненерговугілля 

  
Група Г 

22927045 ПАТ “Центренерго” 78,29 
      

Група В 
00131771 ПАТ “Херсонська ТЕЦ” 99,833 
05471158 ПАТ “Одеська ТЕЦ” 99,99 
30083966 ПАТ “Миколаївська ТЕЦ” 100 
00131050 Державне підприємство “Сєвєродонецька 

теплоелектроцентраль” 
  

00130850 Державне підприємство “Криворізька теплоцентраль”   
      

Група А 
  Єдиний майновий комплекс Калуської ТЕЦ   
  Єдиний майновий комплекс Костянтинівської 

гідроелектростанції 
  

  Єдиний майновий комплекс Первомайської 
гідроелектростанції 

  

  Єдиний майновий комплекс Мигіївської 
гідроелектростанції 

  

      
Фонд державного майна 

Група Г 
00130926 ВАТ “Запоріжжяобленерго” 60,248 
23399393 ПАТ “Миколаївобленерго” 70 
00130725 ВАТ “Тернопільобленерго” 50,999 
00131954 Акціонерна компанія “Харківобленерго” 65,001 



Код згідно з 
ЄРДПОУ 

Найменування, організаційно-правова форма 
Розмір пакета 

акцій, 
відсотків 

22767506 ПАТ “Хмельницькобленерго” 70,009 
      

Група В 
23343582 ПАТ “Донбасенерго” 25 
00131713 ПАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” 25 
23293513 ПАТ “Сумиобленерго” 25 
22800735 ПАТ “Черкасиобленерго” 46 
00130820 ПАТ “Дніпродзержинська теплоелектроцентраль” 99,928 
00130872 ПАТ “ДТЕК Дніпроенерго” 25 
00131305 ПАТ “Київенерго” 25 
23359034 ПАТ “ДТЕК Дніпрообленерго” 25 
23269555 ПАТ “ДТЕК Західенерго” 25 
00131268 ПАТ “ДТЕК Донецькобленерго” 25 
      

Сільськогосподарська галузь 
Мінагрополітики 

  
Група В 

05529691 Державне підприємство “Черкаський консервний 
комбінат” 

  

08183514 Державне підприємство “Світанок”   
00852909 Державне підприємство “Іскра”   
00481653 Державне підприємство “Сільськогосподарське 

підприємство “Більковецьке” 
  

00487155 Державне підприємство “Україна”    
00413765 Державне підприємство “Радгосп “Виноградівський”   
00498069 Державне підприємство “Світанок”   
36418685 Державне підприємство “Сільськогосподарське 

підприємство “Запорізьке” 
  

22992166 Державне підприємство “Дніпровське”   
00333339 Державне підприємство “Яготинський цукровий 

завод” 
  

24306494 Державне підприємство “Львівське”   
00413995 Державне підприємство “Радгосп “Виноградна 

долина” 
  

00854995 Державне підприємство “Племрепродуктор “Степове”   
13908422 Державне багатопрофільне підприємство “Урожай”   
14304703 Державне підприємство “Гвардійське”   
13884006 Державне підприємство ремонтно-будівельна 

дільниця “Агрос” 
  

00702587 Одеське обласне об’єднання шовківництва “Облшовк”   
24567102 Полтавський державний навчально-курсовий 

комбінат агропромислового комплексу 
  

00845921 Державне підприємство “Чутове”   
35505132 Державне підприємство “Мирогощанський державний 

іподром” 
  

38494092 Державне підприємство “Харківське промислово-
торговельне підприємство” 

  

22994509 Державне підприємство “Благодатне”   
36280860 Державне підприємство Сільськогосподарське 

підприємство “Хмельницьке” 
  

14173158 Державне підприємство “Хмельницьке”    
37471692 Державне підприємство “Укрліктрави”   
37404165 Державне підприємство “Конярство України”   
00487522 Державне підприємство “Навчально-дослідне 

господарство “Докучаєвське” Харківського 
національного аграрного університету імені В. В. 
Докучаєва 

  



Код згідно з 
ЄРДПОУ 

Найменування, організаційно-правова форма 
Розмір пакета 

акцій, 
відсотків 

14141394 Державне підприємство “Державне науково-
виробниче підприємство “Винконсервпроект” 

  

00709170 Державне підприємство шовкорадгосп “Шотівський”   
22849629 Державне підприємство “Торговий дім “Буковинська 

горілка” 
  

34532280 Державне підприємство “Агроспецсервіс”   
00692239 Державне підприємство “Тульчинське виробниче 

підприємство по племінній справі в тваринництві” 
  

00693233 Державне підприємство “Апостолівське підприємство 
по племінній справі у тваринництві” 

  

00693227 Державне підприємство “Софіївське підприємство по 
племінній справі в тваринництві” 

  

00692386 Державне підприємство “Волинське обласне 
сільськогосподарське виробниче підприємство по 
племінній справі у тваринництві” 

  

00413825 Державне підприємство “Великолазівський”   
00703196 Державне підприємство — державний шовкорадгосп 

“Чутівський” 
  

00700192 Державне підприємство “Олександрійський 
шовкорадгосп” 

  

00693322 Державне підприємство державний шовкорадгосп 
“Криворізький” 

  

05453692 Державне підприємство шовкогосподарство 
“Сахновщинське” 

  

05453686 Державне підприємство шовкогосподарство 
“Кумівське” 

  

00693316 Державне підприємство шовкорадгосп 
“Апостолівський” 

  

05281529 Державне підприємство “Волинська станція 
луківництва” 

  

32062157 Державне сільськогосподарське підприємство 
“Кільчень” 

  

03048837 Державне підприємство “Криворізьке 
“Райагропроменерго” 

  

37644835 Державне підприємство “Переяслав-Хмельницьке 
сільськогосподарське підприємство “Селекція-сервіс” 

  

22078876 Закарпатське державне обласне підприємство по 
технічному забезпеченню сільськогосподарського 
виробництва “Агропромтехніка” 

  

33451887 Державне підприємство “Сільськогосподарське 
підприємство “Олександрівське” 

  

31803446 Державне підприємство “Ліктрави”   
00729646 Державне насінницьке сільськогосподарське 

підприємство “Вирівське” 
  

35583857 Державне підприємство “Сільськогосподарське 
підприємство “Трест” 

  

30063363 Державне підприємство “Аграрно-промислова фірма 
“Полтавасадвинмаркет” 

  

23764023 Державне підприємство “Харківцукорзбут”   
Фонд державного майна 

Група В 
  Єдиний майновий комплекс державного 

сільськогосподарського підприємства “Птахофабрика 
“Берегівська” 

  

  Єдиний майновий комплекс колишнього державного 
підприємства “Тепличний комбінат” 

  

32778065 Державне підприємство “Володимирське”   
36481123 Колективне сільськогосподарське підприємство   



Код згідно з 
ЄРДПОУ 

Найменування, організаційно-правова форма 
Розмір пакета 

акцій, 
відсотків 

“Полянка” 
33678944 Державне підприємство “Сільськогосподарське 

підприємство “Таїровське” 
  

24339861 Лиманське державне виробниче 
сільськогосподарсько-рибоводне підприємство 

  

00375906 ПАТ “Горлівський комбінат хлібопродуктів” 11,133 
00699224 ВАТ “Запорізьке облплемпідприємство” 50 
00951729 ПАТ “Білоцерківський елеватор” 0,12 
00913574 ПАТ “Агропромтехпостач” 99,96 
04685271 ПАТ “Бориспільське підприємство “Сортнасіннєовоч” 25 
00385661 ПАТ “Браїлівське” 6,464 
04762586 ПрАТ “Браїлівська база зберігання та реалізації 

засобів захисту рослин” 
48,994 

20597543 ПАТ “Племзавод “Яненківський” 25,44 
24215478 ПрАТ “Яготинський рибгосп” 25 
05533112 ПАТ “Кіровоградський комбінат по випуску 

продовольчих товарів” 
99,499 

00710457 ВАТ “Сільськогосподарське підприємство “Селекція-
племресурси” 

12,91 

00711534 Відкрите сільськогосподарське акціонерне 
товариство “Деражнянське підприємство по племінній 
справі в тваринництві” 

25 

00846279 ПАТ “Племінний завод імені Літвінова” 26,016 
00412292 ПАТ “Луценко” 24,999 
23050348 ПрАТ “Хлібозавод “Залізничник” 48,021 
00486801 ПАТ “Червоний чабан” 24,945 
00711451 ПАТ “Війтовецьке підприємство по племінній справі в 

тваринництві” 
25,447 

00853820 Державне підприємство “Бережинське”   
32191703 ПАТ “Білики” 97,023 
      

Група Е 
32883575 ПрАТ “М’ясо-молочний комплекс “Сіверський” 25 
32557832 ПрАТ “Науково-виробниче агропідприємство 

“Новогалещинська біофабрика” 
33,33 

03771732 ТОВ “Світ ласощів” 40 

Транспортна галузь 
Фонд державного майна 

  
Група В 

14310997 Державне підприємство “Виробниче об’єднання 
“Знамя” 

  

01057723 ПАТ “Гайворонський тепловозоремонтний завод” 100 
05538626 ПАТ “Васильківське вантажне автотранспортне 

підприємство” 
3,134 

33009052 ПАТ “Луганське регіональне управління автобусних 
станцій” 

35,986 

20571354 ПрАТ “Київське обласне дилерське підприємство 
“Агросервіс” 

0,004 

01130667 ПАТ “Авіаційне підприємство спеціального 
призначення “Меридіан” 

100 

22794087 ПАТ “Спектр-Сміла” 100 
      

Група Е 
32255274 ТОВ “Торговий флот Донбасу” 25,1 
30369224 ПрАТ “Авіакомпанія “Горлиця” 35,694 

МОН 



Код згідно з 
ЄРДПОУ 

Найменування, організаційно-правова форма 
Розмір пакета 

акцій, 
відсотків 

Група В 
02500221 Державний Дніпропетровський ливарно-механічний 

завод 
  

    
Мінінфраструктури 

Група Г 
13655435 ПрАТ “Івано-Франківський локомотиворемонтний 

завод” 
100 

Група В 
31091889 Державне підприємство водних шляхів 

“Устьдунайводшлях” 
  

01125614 Державна судноплавна компанія “Чорноморське 
морське пароплавство” 

  

33348385 Державне підприємство “Київпассервіс”   
14044113 Державне підприємство Тернопільське державне 

авіаційне підприємство “Універсал Авіа” 
  

      
Група А 

33933233 Державне підприємство “Чорноморський яхт-клуб”   

20959963 Державна судноплавна компанія “Укртанкер”   

  Єдиний майновий комплекс структурного підрозділу 
“Харківський хлібозавод № 1” Харківського 
державного підприємства робітничого постачання 
Південної залізниці 

  

  Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
“Укрспецобладнання” 

  

  Єдиний майновий комплекс лабораторного комплексу   

  Єдиний майновий комплекс комплексу з агентування 
суден 

  

  Єдиний майновий комплекс державного закладу 
“Станція юних техніків Південної залізниці” 

  

  Єдиний майновий комплекс Люботинського ДКВП 
“Південна залізниця” 

  

  Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
громадського харчування “Зустріч” 

  

  Єдиний майновий комплекс державної судноплавної 
компанії “Укрферрі” 

  

  Єдиний майновий комплекс державного 
торговельного підприємства “Експрес” 

  

  Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
“Гудок” 

  

      
Охорона здоров’я, культура та спорт 

Фонд державного майна 
Група В 

21082717 Орендне підприємство санаторій “Червона калина”   
02574248 Генеральне агентство по туризму в Чернівецькій 

області — ВАТ “Туристичний комплекс “Черемош” 
9,677 

Група Е 
30058128 ПрАТ “Президент-готель” 100 
21519858 ПрАТ “Атомпрофоздоровниця” 30 
05503496 ТОВ “Оздоровчий комплекс “Пролісок” 31,07 
      



Код згідно з 
ЄРДПОУ 

Найменування, організаційно-правова форма 
Розмір пакета 

акцій, 
відсотків 

Зв’язок 
Укравтодор 
Група В 

05422987 Державне підприємство дорожнього зв’язку, 
інформаційного забезпечення та автоматики 
“Укрдорзв’язок” 

  

      
Будівництво 

Фонд державного майна 
Група В 

04880239 ПАТ “Дніпрометробуд” 100 
01036491 ПАТ “Будівельно-монтажне управління 20” 14,392 
00180373 ПАТ “Укрвуглепромтранс” 100 
00177158 ПАТ “Укрзахідвуглебуд” 48,667 
01036483 ПАТ “Херсонводбуд” 49,549 
01373341 ПАТ “Славутський завод залізобетонних виробів” 95,85 
35568570 ПАТ “Індустріальна скляна компанія” 23 
02133082 ПАТ “Пересувна механізована колона — 4” 8,717 
    

Група Е 
33054220 ТОВ “Містечко інвалідів” 50 
20344581 ТОВ “ПОЛІНОМ ДН” 3,3535 

Група А 
05427826 Державне підприємство “Червоноградське шахтне 

ремонтно-будівельне управління” 
  

Українська кооперативно-державна корпорація  
по агропромисловому будівництву “Украгропромбуд” 

Група В 
05517222 Державне підприємство “Коростишівський сільський 

будівельний комбінат” 
  

Хімічна промисловість 
Фонд державного майна 

Група Г 
05761318 ВАТ “Акціонерна компанія “Свема” 91,596 
05766356 ПАТ “Сумихімпром” 99,995 
00206539 ПАТ “Одеський припортовий завод” 99,567 
      

Група Е 
24829068 ПАТ “Емальхімпром” 12,455 
32557330 ПрАТ “Державний науково-виробничий комплекс 

заготівлі і збереження аутологічної крові та її 
компонентів” 

50,998 

      
Група В 

05766362 Костянтинівський державний хімічний завод   
00205104 Державне підприємство “Черкаський державний 

завод хімічних реактивів” 
  

30165577 ПАТ “Фермент” 12,828 
      

Торгівля 
Фонд державного майна 

Група В 
00018201 ПАТ “Укрнафтопродукт” 50 
05481582 ПАТ “Луганськнафтопродукт” 36,536 
05390842 ПАТ “Струмок” 19,82 
30704866 ПАТ “Виробництво “Технік” 28,026 
      

Група Е 



Код згідно з 
ЄРДПОУ 

Найменування, організаційно-правова форма 
Розмір пакета 

акцій, 
відсотків 

20272048 ПрАТ “Об’єднана інжинірингова компанія” 9,375 
33104103 ПрАТ “М-Сервіс” 20,391 
    

Виробництво товарів 
Фонд державного майна 

Група В 
14314512 ВАТ “Іскра” 8,5787 
00306650 ВАТ “Тернопільське об’єднання “Текстерно” 25 
      
00152448 ПАТ “Білоцерківський завод гумових технічних 

виробів” 
89,507 

25437212 ВАТ “Бескид” 99,916 
      

Група Е 
00242861 Українсько-канадське спільне підприємство “Донбас-

Ліберті” у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю 

48,29 

22098117 ТОВ “Липчанблок” 22,5 
19358098 ТОВ “Тема” 40 

  
Рибне господарство 
Держрибагентство 

Група В 
36984191 Державне підприємство “Експериментальний 

кефалевий риборозплідник” 
  

33171824 Державне підприємство “Регіональний дослідно-
експериментальний комплекс” 

  

36984207 Державне підприємство “Дністровський 
риборозплідник” 

  

19419078 Державне підприємство “Центр Аквакультури”   
      

Фінансова діяльність 
Фонд державного майна 

Група Е 
30370450 ЗАТ “Спеціалізована акціонерна страхова компанія 

“Спецексімстрах” 
51 

19388768 ПАТ “Укрбізнесбанк” 0,001 
00039019 ПАТ “Укрсоцбанк” 0,00004 
      

Мінфін 
Група Е 

26520688 ПАТ “Український банк реконструкції та розвитку” 99,994 
      

Машино- та приладобудування 
Сумська облдержадміністрація 

Група Е 
00375177 ТОВ “Будильський експериментальний завод” 23,057 

Фонд державного майна 
Група Г 

00236062 ПАТ “Кам’янець-Подільськсільмаш” 30,979 
      

Група В 
14313332 ПАТ “Дніпровський машинобудівний завод” 25 
14309988 ПАТ “Закарпатський завод “Електроавтоматика” 94,534 
14309913 ПАТ “Машинобудівне виробниче об’єднання “Оріон” 50 
22607719 ПАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон” 96,129 
14307392 ПАТ “Чернігівський завод радіоприладів” 25 
14312980 ПАТ “Чорноморський суднобудівний завод” 9,64 



Код згідно з 
ЄРДПОУ 

Найменування, організаційно-правова форма 
Розмір пакета 

акцій, 
відсотків 

14311459 ПАТ “Завод “Прилив” 99,989 
14308753 ПАТ “Завод “Красний луч” 100 
03326877 ПАТ “Нікопольський завод трубопровідної арматури” 29,99 
00165652 ПАТ “Артемівський машинобудівний завод “Побєда 

труда” 
99,981 

00235814 ПАТ “Гідросила МЗТГ” 1,337 
14307512 ПАТ “АРКСІ” 6,839 
05748890 ПАТ “Одеський завод радіально-свердлильних 

верстатів” 
15,024 

05777118 ПрАТ “Перемишлянський приладобудівний завод 
“Модуль” 

24,72 

14312499 ПАТ “Машинобудівний завод “Аметист” 49,569 
14314682 ПАТ “Чернівецький радіотехнічний завод” 21,524 
      

Група Е 
30412929 ПрАТ “ЮЕНПІКОМ” 30 
23073489 ПрАТ “Іста-Центр” 21,552 
31982410 ПрАТ “Тюмень-медико-Сміла” 38,022 
30832888 ПАТ “Азовмаш” 50 
      

Міненерговугілля 
Група В 

05421628 ПАТ “Павлоградське налагоджувальне управління” 100 
Мінрегіон 
Група А 

37423350 Державне підприємство “Український центр у сфері 
благоустрою” 

  

Мінагрополітики 
Група В 

00451116 Державне підприємство “Житомирська пересувна 
механізована колона” 

  

    
Мінекономрозвитку 

Група А 
04667921 Державне підприємство “Особливе проектно-

конструкторське і технологічне бюро джерел 
живлення” 

  

24533681 Державне підприємство науково-технічний центр 
“Станкосерт” 

  

24378476 Державне підприємство “Державний позашкільний 
навчальний заклад “Перспектива” 

  

20242691 Державне зовнішньоекономічне підприємство 
“Укркольорпром” 

  

04696895 Державне підприємство спеціальне конструкторське 
та технологічне бюро “Електронагрівач” 

  

05632466 Державне підприємство “Інженерний виробничо-
науковий центр литва під тиском” 

  

00216875 Державне підприємство спеціальне проектно-
конструкторське технологічне бюро 
електроапаратури науково-виробничого об’єднання 
“Електроапарат” 

  

05424822 Державне лісопромислове підприємство 
“Прикарпатліс” 

  

05813452 Державне підприємство “Науково-технічний центр 
“ЗАЗавтотехніка” 

  

32975178 Державне підприємство “Кривбасшахтозакриття”   
13767921 Державне підприємство “Інженерний центр твердих 

сплавів “Світкермет” 
  



Код згідно з 
ЄРДПОУ 

Найменування, організаційно-правова форма 
Розмір пакета 

акцій, 
відсотків 

14308380 Державне підприємство “Дослідний завод “Хвиля”   
30136368 Державне підприємство “Ізюмський державний завод 

офтальмологічної лінзи” 
  

36716107 Державне підприємство “Київмашсервіс”   
21921514 Державне науково-виробниче підприємство “Вега”   
22794058 Державне підприємство “Приладобудівний завод 

“Райдуга” 
  

34509969 Державне підприємство “Новояворівське державне 
підприємство “Екотрансенерго” 

  

34509953 Державне підприємство “Новояворівське державне 
гірничо-хімічне підприємство “Сірка” 

  

13656794 Прикарпатське державне підприємство 
“Спецгеологорозвідка” 

  

00193766 Державне підприємство “Часів-Ярська державна 
геологорозвідувальна партія” 

  

01886767 Державне підприємство “Український державний 
науково-технічний центр антикризових технологій в 
промисловості” 

  

14257599 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
“Особливе конструкторське бюро Рута” 

  

Група Г 
14312789 Державне науково-виробниче підприємство 

“Електронмаш” 
  

32495626 Державне підприємство “Дніпропетровський науково-
виробничий комплекс “Електровозобудування” 

  

Група В 
05792891 Роздільське державне гірничо-хімічне підприємство 

“Сірка” 
  

24433063 Державне підприємство з переробки брухту та 
відходів із вмістом дорогоцінних металів “Дніпро-
ВДМ” 

  

32940082 Державне підприємство “Новороздільське державне 
гірничо-хімічне підприємство “Сірка” 

  

      
МОН 

Група А 
05714922 Державне підприємство “Коломийський 

експериментальний завод “Прут” 
  

      
Наукова діяльність 

Фонд державного майна 
Група Г 

00220477 ВАТ “Науково-дослідний і проектно-конструкторський 
інститут атомного та енергетичного насособудування” 

50 

      
Група В 

14309824 ПАТ “Науково-дослідний інститут електромеханічних 
приладів” 

94,443 

14311577 ПАТ “Український науково-дослідний інститут 
технології машинобудування” 

35,266 

14310661 ПрАТ “Науково-технічний випробувальний центр 
“Спектр-Т” 

12,648 

00216488 ПАТ “Науково-дослідний і проектно-конструкторський 
інститут засобів технологічного устаткування “Велт” 

100 

32133730 ПАТ “Науково-виробниче підприємство “Система” 99,99 
Група Е 

20077482 ПрАТ “Українська енергозберігаюча сервісна 
компанія” 

99,659 



Код згідно з 
ЄРДПОУ 

Найменування, організаційно-правова форма 
Розмір пакета 

акцій, 
відсотків 

25594064 ПАТ “Науково-виробничий концерн “Наука” 46,449 
03579166 ТОВ “Проектно-вишукувальний інститут 

“Одесагропроект” 
13,64 

30019780 ТОВ “Учбово-атестаційний центр по неруйнівному 
контролю” 

25,003 

      
Мінагрополітики 

Група В 
21049938 Державне підприємство “Державний інститут по 

проектуванню підприємств м’ясної та молочної 
промисловості “Полтавадіпром’ясомолпром” 

  

00861529 Український державний конструкторсько-
технологічний інститут транспорту АПК  

  

00710180 Державне підприємство “Сумський державний 
селекційний центр” 

  

00387298 Державне підприємство “Богодухівський 
сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат” 

  

      
16460790 Державне підприємство Проектний інститут 

“Промзернопроект” 
  

14277337 Державне підприємство “Українська виробничо-
наукова лабораторія “Імуногенетики” 

  

00385069 Державне підприємство “Кіровоградська 
спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по 
цукрових буряках” 

  

30080939 Міжгосподарський спеціалізований центр по 
інженерному і технологічному забезпеченню з 
бурякоцукрового виробництва “Сумиагропостач” 

  

      
Мінінфраструктури 

Група Ж 
01126008 Інститут післядипломної освіти спеціалістів морського 

і річкового транспорту 
  

04645768 Державний навчально-виробничий заклад 
авіаційного профілю “Запорізький центр льотної 
підготовки імені Маршала авіації О. І. Покришкіна” 

  

      
Мінекономрозвитку 

Група А 
14311712 Державне підприємство “Український світлотехнічний 

інститут” 
  

24727971 Державне підприємство “Науково-дослідний інститут 
радіоелектронних систем “Квант-радіоелектроніка” 

  

13697008 Державне підприємство “Український державний 
науково-технічний і проектний інститут промислових 
технологій” 

  

00216869 Державне підприємство “Науково-дослідний інститут 
“ХЕМЗ” 

  

00230774 Державне підприємство “Криворізький інститут 
автоматики” 

  

00239066 Державне підприємство Запорізький 
конструкторсько-технологічний інститут 
сільськогосподарського машинобудування 

  

13689411 Державне підприємство “Державний міжгалузевий 
медично-інженерний науковий центр” 

  

13435260 Державне підприємство “Державний проектний 
інститут по проектуванню підприємств гумової 
промисловості” 

  



Код згідно з 
ЄРДПОУ 

Найменування, організаційно-правова форма 
Розмір пакета 

акцій, 
відсотків 

00152052 Державний науково-дослідний інститут 
великогабаритних шин 

  

      
Група В 

00212630 Державне підприємство “Український державний 
інститут по проектуванню заводів важкого 
машинобудування” 

  

32343302 Державне підприємство “Державний інститут по 
проектуванню промислових підприємств” 

  

05468498 Державний український науково-дослідний інститут 
фарфоро-фаянсової промисловості 

  

14311070 Державне підприємство “Харківський науково-
дослідний інститут технології машинобудування” 

  

      
Група Г 

16287311 Державне підприємство “Київський державний 
науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної 
промисловості” 

  

_____________________ 

  

  

  

  



Додаток 2 

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 12 травня 2015 р. № 271 

ПЕРЕЛІК 
об’єктів державної власності, що підлягають приватизації  

у 2015 році після їх виключення із Закону України  
“Про перелік об’єктів права державної власності,  

що не підлягають приватизації” 

Код згідно з 
ЄРДПОУ 

Найменування, організаційно-правова форма 
Розмір пакета 

акцій, 
відсотків 

Транспортна галузь 
Мінінфраструктури 

Група Г 
01125755 Державне підприємство “Маріупольський морський 

торговельний порт” 
  

04704790 Державне підприємство “Морський торговельний порт 
“Южний” 

  

01125672 Державне підприємство “Іллічівський морський 
торговельний порт” 

  

01125666 Державне підприємство “Одеський морський 
торговельний порт” 

  

01125815 Державне підприємство “Ізмаїльський морський 
торговельний порт” 

  

01125761 Державне підприємство “Бердянський морський 
торговельний порт” 

  

01125608 Державне підприємство “Миколаївський морський 
торговельний порт” 

  

01125689 Державне підприємство “Білгород-Дністровський 
морський торговельний порт” 

  

01125695 Державне підприємство “Херсонський морський 
торговельний порт” 

  

01125809 Державне підприємство “Ренійський морський 
торговельний порт” 

  

01125206 Державне підприємство “Усть-Дунайський морський 
торговельний порт” 

  

01125703 Державне підприємство “Скадовський морський 
торговельний порт” 

  

19290012 Державне підприємство “Спеціалізований морський порт 
“Октябрьск” 

  

      
Група В 

01125821 ПрАТ “Українське Дунайське пароплавство”  100 
01125637 Державне Чорноморське-Азовське виробничо-

експлуатаційне управління морських шляхів  
  

      
Група А 

01180568 Чорноморське головне морське агентство “Інфлот”   
      

Енергетична галузь 
Міненерговугілля 

Група Г 
30168850 Державне підприємство “Смоли”   
      

Сільськогосподарська галузь 
Мінагрополітики 

Група В 
00412174 Державне підприємство “Дніпропетровський 

експериментальний виноробний завод” 
  

00693138 Державне підприємство “Дніпропетровське обласне 
підприємство по племінній справі у тваринництві 

  



Код згідно з 
ЄРДПОУ 

Найменування, організаційно-правова форма 
Розмір пакета 

акцій, 
відсотків 

“Облплемпідприємство” 
00702897 Державне підприємство “Одеське обласне підприємство 

по племінній справі у тваринництві”  
  

00725128 Державне підприємство “Харківське обласне 
сільськогосподарське підприємство по племінній справі у 
тваринництві” 

  

00694037 Покровська міжрайонна радгосп-фабрика   
00703397 Кременчуцька міжрайонна коконосушарня “Міжрайшовк”   
03747691 Державне підприємство “Кук”   
00914993 Державне підприємство “Монастириське”   
00412582 Державне підприємство “Понінківське”   
00699276 Державне підприємство Шовківничий радгосп 

“Пологівський” 
  

00699862 Державне підприємство — шовкорадгосп “Баришівський”   
00700269 Державний шовкорадгосп “Знам’янський”   
00703121 Державне підприємство шовкорадгосп “Гоголівський”   
00703184 Державне підприємство шовкорадгосп “Хорольський”   
00378856 Державне підприємство Гайворонський завод 

безалкогольних напоїв  
  

00373735 Державне підприємство “Закупнянський кар’єр”   
00703279 Державний Миргородський гренажний завод    
00373741 Державне підприємство “Нігинський кар’єр”    
00371943 Державне підприємство “Мурафський кар’єр”   
00413819 Державне підприємство “Агропромислова фірма 

“Леанка” 
  

00069900 Державне сільськогосподарське підприємство “Головний 
селекційний центр України” 

  

00699900 Державне підприємство “Київська обласна 
коконосушарка” 

  

      
Наукова діяльність 
Мінагрополітики 

Група В 
19168765 Державне підприємство “Проектно-конструкторський 

технологічний інститут “Львівхарчопроект” 
  

05393524 Державне підприємство “Науково-дослідний центр 
рідких мінеральних добрив” 

  

      
Мінінфраструктури 

Група В 
01126996 Державне підприємство “Науково-дослідний проектно-

конструкторський інститут морського флоту України з 
дослідним виробництвом” 

  

      
Будівництво 

Українська державна будівельна корпорація “Укрбуд” 
Група В 

33298371 Державне публічне акціонерне товариство “Будівельна 
компанія “Укрбуд” 

100 

_____________________ 
 


