
                                                                                                                                      Додаток 3 
                                                                                                             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 Управлінням реформування власності Департаменту 

приватизації Фонду державного майна України після їх виключення 

із Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, 

що не підлягають приватизації»  
 

Група В 

 

Львівська область 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

05785017 Державне підприємство «Львівський державний ювелірний завод» 
  

 
 

Одеська область 
Міністерство інфраструктури України 

01125637 Державне Чорноморське-Азовське виробничо-експлуатаційне 

управління морських шляхів  
01125821 ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» 

 

м. Київ 
Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд» 

33298371 Державне публічне акціонерне товариство «Будівельна компанія 

«Укрбуд»  
 

Група Г 

 

Дніпропетровська область 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

00188311 Державне підприємство «Український інститут по проектуванню 

металургійних заводів» 
04687867 Державне підприємство «Український державний науково-

дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів 
органічного синтезу» 

04689369 Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню 



підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект» 
  

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

30168850 Державне підприємство «Смоли» 

 

Донецька область 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00379790 Державне підприємство «Артемсіль» 

  
Міністерство інфраструктури України 

01125755 Державне підприємство «Маріупольський морський торговельний 
порт»  

 

Запорізька область 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

00190414 Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут 

спеціальних сталей, сплавів та феросплавів» 
00201081 Державне підприємство «Державний науково-дослідний та 

проектний інститут титану» 
  

Міністерство інфраструктури України 

01125761 Державне підприємство «Бердянський морський торговельний 

порт» 
  

Київська область 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

37199618 Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної 
промисловості «Укрспирт» 

  
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

00186192 Державне підприємство «Завод порошкової металургії» 
 

 

                                            Миколаївська область 
                                  Міністерство інфраструктури України 

01125608 Державне підприємство «Миколаївський морський торговельний 
порт» 

19290012 Державне підприємство «Спеціалізований морський порт 
«Октябрьск» 

 

 



Одеська область 
Міністерство інфраструктури України 

01125206 Державне підприємство «Усть-Дунайський морський 

торговельний порт» 
01125666 Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт» 

01125672 

 

Державне підприємство «Іллічівський морський торговельний 

порт» 
01125689 Державне підприємство «Білгород-Дністровський морський 

торговельний порт» 
01125809 Державне підприємство «Ренійський морський торговельний 

порт» 

01125815 Державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний 
порт» 

04704790 Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний» 
    

Полтавська область 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

00388168 Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут 
вагонобудування» 

 

Харківська область 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

00188334 Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню 
підприємств коксохімічної промисловості» 

00190443 Державне підприємство «Український державний науково-
дослідний вуглехімічний інститут (Ухін)»  

14307759 Державне підприємство «Південний державний проектно-
конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної 

промисловості» 
                                              

                                             Херсонська область 
Міністерство інфраструктури України 

01125695 Державне підприємство «Херсонський морський торговельний 
порт» 

01125703 Державне підприємство «Скадовський морський торговельний 
порт» 

                                                                    

м. Київ 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

16287311 Державне підприємство «Київський державний науково-дослідний 
інститут текстильно-галантерейної промисловості» 

 
 

 

     Голова Фонду                                                                        І. Білоус                                                                                         



 


