
                                                                                                                                    Додаток 2 
                                                                                                             до наказу Фонду державного  
                                                                                                                             майна України 
                                                                                                                         від 01.03.2017 р. № 336                        

 

Перелік 

об'єктів груп В, Г,  які підлягають підготовці  

до продажу в 2017 році регіональними відділеннями 

 Фонду державного майна України 

 

 

Група В 

 

Регіональне відділення по Вінницькій області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00692239 Державне підприємство «Тульчинське виробниче підприємство 

по племінній справі в тваринництві» 
 

Регіональне відділення по Волинській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00692386 Державне підприємство «Волинське обласне 
сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній 
справі у тваринництві» 

05281529 Державне підприємство «Волинська станція луківництва»  
  

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

00176259 Відокремлений підрозділ «Шахта «Бужанська» державного 

підприємства «Волиньвугілля» 
 

Регіональне відділення по Дніпропетровській області 
00693322 Державне підприємство державний шовкорадгосп 

«Криворізький» 
03048837 Державне підприємство «Криворізьке «Райагропроменерго» 

32062157 Державне сільськогосподарське підприємство «Кільчень» 
05421628 ПАТ «Павлоградське налагоджувальне управління» 

  
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00693227 Державне підприємство «Софіївське підприємство по 
племінній справі в тваринництві» 

00693233 Державне підприємство «Апостолівське підприємство по 

племінній справі у тваринництві» 
00693316 Державне підприємство шовкорадгосп «Апостолівський» 



 
 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

24433063 Державне підприємство з переробки брухту та відходів із 
вмістом дорогоцінних металів «Дніпро-ВДМ» 

 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Трансмаш» 

 

Регіональне відділення по Донецькій області 
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

31599557 Державне підприємство «Вугільна компанія 

«Краснолиманська» 
33504964 Відокремлений підрозділ «Шахта «Стаханова» державного 

підприємства «Красноармійськвугілля» 
33621568 Відокремлений підрозділ «Шахта «Курахівська» державного 

підприємства «Селидіввугілля» 
33621573 Відокремлений підрозділ «Шахта «Україна» державного 

підприємства «Селидіввугілля» 
33621589 Відокремлений підрозділ «Шахта 1-3 «Новогродівська» 

державного підприємства «Селидіввугілля» 

33621594 Відокремлений підрозділ «Шахта «Росія» державного 
підприємства «Селидіввугілля» 

33839076 Відокремлений підрозділ «Шахта «Центральна» державного 
підприємства «Красноармійськвугілля» 

33839081 Відокремлений підрозділ «Шахта «Димитрова» державного 
підприємства «Красноармійськвугілля» 

34032208 Державне підприємство «Шахтоуправління 
«Південнодонбаське № 1» 

39528169 Державне підприємство «Шахта «Південнодонбаська № 3 
ім. М.С. Сургая» 

 Цілісний майновий комплекс промислового залізничного 
транспорту ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс» 

 
Державне агентство рибного господарства України 

   38674017   Державне підприємство «Рибогосподарський експедиційний 

центр» 
 

Регіональне відділення по Житомирській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00724809 Державне підприємство «Грозинське» 
  

 
  
  



Регіональне відділення по Запорізькій області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

36418685 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство 
«Запорізьке» 

  
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

32343302 Державне підприємство «Державний інститут по 

проектуванню промислових підприємств» 
  

Регіональне відділення по Івано-Франківській області 
Державне агентство рибного господарства України 

 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рибне 
господарство «Галицький» 

 

Регіональне відділення по Київській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

14277337 Державне підприємство «Українська виробничо-наукова 

лабораторія «Імуногенетики» 
  

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

05468498 Державний український науково-дослідний інститут фарфоро-

фаянсової промисловості 
02568087 Державне підприємство «Київський обласний науково-

виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» 

 
Державне агентство рибного господарства України 

19419078 Державне підприємство «Центр Аквакультури» 
  

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України 

 Єдиний майновий комплекс державного підприємства  

«Укрветпромпостач» 
  

Регіональне відділення по Кіровоградській області 
0700192 Державне підприємство «Олександрійський шовкорадгосп»  

 

Регіональне відділення по Луганській області 
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

26402753 Відокремлений підрозділ «Шахта «Золоте» державного 

підприємства «Первомайськвугілля» 
26402894 Відокремлений підрозділ «Шахта «Гірська» державного  

підприємства «Первомайськвугілля» 
26402983 Відокремлений підрозділ «Шахта «Карбоніт» державного 

підприємства «Первомайськвугілля» 



26403416 Відокремлений підрозділ «Шахта «Тошківська» державного 
підприємства «Первомайськвугілля» 

32359108 ПАТ «Лисичанськвугілля» 
 

Регіональне відділення по Львівській області 
32940082 Державне підприємство «Новороздільське державне гірничо-

хімічне підприємство «Сірка» 

  
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

31803446 Державне підприємство «Ліктрави» 
38831368 Державне підприємство «Солевиварювальний Дрогобицький 

завод» 
  

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

34509969 Державне підприємство «Екотрансенерго» 

  
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

00178175 ПАТ «Шахта «Надія» 
26307799 Відокремлений підрозділ «Шахта «Великомостівська» 

державного підприємства «Львіввугілля» 

26307813 Відокремлений підрозділ «Шахта «Червоноградська» 
державного підприємства «Львіввугілля» 

26359901 Відокремлений підрозділ «Шахта «Межирічанська» 
державного підприємства «Львіввугілля» 

  

Регіональне відділення по Миколаївській області 
32778065 Державне підприємство «Володимирське» 

  
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00413995 Державне підприємство «Радгосп «Виноградна долина» 

00854995 Державне підприємство «Племрепродуктор «Степове» 
 

Державне агентство рибного господарства України 

33854335 Державне підприємство «Миколаївське морське агентство» 

 

Регіональне відділення по Одеській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

04778469 Державне підприємство «Одеська служба з активних впливів на 
гідрометеорологічні процеси» 

22479598 Державна наукова установа «Південний науково-технічний 
центр по апробації і впровадженню нової техніки та технології» 

  
 

 



Державне агентство рибного господарства України 

33171824 Державне підприємство «Регіональний дослідно-

експериментальний комплекс» 
36984191 Державне підприємство «Експериментальний кефалевий 

риборозплідник» 

36984207 Державне підприємство «Дністровський риборозплідник»  
  

Регіональне відділення по Полтавській області 
00845921 Державне підприємство «Чутове» 
30063363 Державне підприємство «Аграрно-промислова фірма 

«Полтавасадвинмаркет» 

 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00703196 Державне підприємство-державний шовкорадгосп 

«Чутівський» 
21049938 Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню 

підприємств м’ясної та молочної промисловості 
«Полтавадіпром’ясомолпром» 

24567102 Полтавський державний навчально-курсовий комбінат 
агропромислового комплексу 

39802083 Державне підприємство «Лубенське агроторгове підприємство» 

 

Регіональне відділення по Рівненській області 
35505132 Державне підприємство «Мирогощанський державний 

іподром» 

  
Орендні підприємства і організації орендарів, створені на базі державних 

підприємств 

21082717 Орендне підприємство санаторій «Червона калина»  

  
 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

02568294 Державне підприємство «Рівненський науково-виробничий 
центр стандартизації, метрології та сертифікації»  

  

Регіональне відділення по Сумській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00729646 Державне насінницьке сільськогосподарське підприємство 

«Вирівське» 
Державне агентство рибного господарства України 

                            Структурний підрозділ єдиного майнового комплексу 

«Сумського обласного державного виробничого 
сільськогосподарського рибоводного підприємства» 

  



                  Структурний підрозділ єдиного майнового комплексу  
«Лебединська рибоводно-меліоративна станція» 

 

Регіональне відділення по Харківській області 
00212630 Державне підприємство «Український державний інститут по 

проектуванню заводів важкого машинобудування» 
00852909 Державне підприємство «Іскра» 

  
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00387298 Державне підприємство «Богодухівський 
сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат» 

05453692 Державне підприємство шовкогосподарство «Сахновщинське» 
08183514 Державне підприємство «Світанок» 

22994509 Державне підприємство «Благодатне» 
38494092 Державне підприємство «Харківське промислово-торговельне 

підприємство» 
 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

14311070 Державне підприємство «Харківський науково-дослідний 
інститут технології машинобудування» 

  
Державне агентство рибного господарства України 

14110643 Червонооскільське державне виробниче сільськогосподарсько-
рибоводне підприємство» 

 

Регіональне відділення по Херсонській області 
14141394 Державне підприємство «Державне науково-виробниче 

підприємство «Винконсервпроект» 

  

Регіональне відділення по Черкаській області 
 Державне агентство рибного господарства України 

37853178 Державне підприємство «АКВАРЕСУРСИ» 

  

Регіональне відділення по Чернігівській області 
35583857 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство 

«Трест» 

 

м. Київ 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

38926880 ПАТ «Аграрний фонд» 

 

 

 

 
 



 Державне агентство автомобільних доріг України 

05422987 Державне підприємство дорожнього зв’язку, інформаційного 
забезпечення та автоматики «Укрдорзв’язок» 

  

 Державне агентство рибного господарства України 

00468177 Державне підприємство «Український державний інститут по 
проектуванню підприємств рибного господарства і 
промисловості «Укррибпроект» 

00472609 Державне підприємство «Науковий селекційно-генетичний 
центр рибництва» 

25139756 Державне підприємство «Сервіс» 

36819644 Державне підприємство «Селекційно-генетичний центр по 
рибництву «Поділля» 

 
 

 
 

    Голова Фонду                                                                                І. Білоус                                                                                    
 
 

 


