
                                                                                                                                    Додаток 4 
                                                                                                             до наказу Фонду державного  
                                                                                                                             майна України 
                                                                                                                          від 22.01.2016                     
№ 106  

Перелік 

об'єктів груп В, Г,  які підлягають підготовці  

до продажу в 2016 році регіональними відділеннями 

 Фонду державного майна України після їх виключення із Закону 

України «Про перелік об’єктів права державної власності, 

що не підлягають приватизації»  

 

Група В 

 

Регіональне відділення по Вінницькій області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00371943 Державне підприємство «Мурафський кар’єр» 

 

Регіональне відділення по Дніпропетровській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00412174 Державне підприємство «Дніпропетровський експериментальний 
виноробний завод» 

00693138 Державне підприємство «Дніпропетровське обласне підприємство 
по племінній справі у тваринництві «Облплемпідприємство» 

00694037 Покровська міжрайонна радгосп-фабрика 

  

Регіональне відділення по Закарпатській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

03747691 Державне підприємство «Кук» 
00413819 Державне підприємство «Агропромислова фірма «Леанка» 

 

Регіональне відділення по Запорізькій області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00699276 Державне підприємство  Шовківничий радгосп «Пологівський» 

  

Регіональне відділення по Київській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00699862 Державне підприємство - шовкорадгосп «Баришівський» 
000699945 Державне сільськогосподарське підприємство «Головний 

селекційний центр України» 
00699900 Державне підприємство «Київська обласна коконосушарка» 



 
 

Регіональне відділення по Кіровоградській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00700269 Державний шовкорадгосп «Знам'янський» 
00378856 Державне підприємство  Гайворонський завод безалкогольних 

напоїв 

 
 

Регіональне відділення по Львівській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

19168765 Державне підприємство «Проектно-конструкторський 
технологічний інститут «Львівхарчопроект» 

05393524 Державне підприємство «Науково-дослідний центр рідких 
мінеральних добрив» 

  
  

Регіональне відділення по Одеській області 
Міністерство інфраструктури України 

01126996 Державне підприємство «Науково-дослідний проектно-
конструкторський інститут морського флоту України з дослідним 

виробництвом» 
  

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00702897 Державне підприємство «Одеське обласне підприємство по 
племінній справі у тваринництві» 

  
  

Регіональне відділення по Полтавській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00703397 Кременчуцька міжрайонна коконосушарня «Міжрайшовк» 
00703121 Державне підприємство шовкорадгосп «Гоголівський» 

00703184 Державне підприємство шовкорадгосп «Хорольський» 
00703279 Державний Миргородський гренажний завод 

  
  

Регіональне відділення по Тернопільській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00914993 Державне підприємство «Монастириське» 

 

 

Регіональне відділення по Харківській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 



00725128 Державне підприємство «Харківське обласне сільськогосподарське 
підприємство по племінній справі у тваринництві» 

  
  
  

Регіональне відділення по Хмельницькій області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00412582 Державне підприємство «Понінківське» 
00373735 Державне підприємство «Закупнянський кар’єр» 

00373741 Державне підприємство «Нігинський кар’єр» 
 

 

Голова Фонду                                                                                          І. Білоус  

 


