
 

                                                                                                                                    Додаток 4 
                                                                                                             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 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 Волинській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00953065 Державне підприємство «Луцький комбінат хлібопродуктів»  

  
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

00426302 Державне підприємство «Волиньторф» 
  

Регіональне відділення по Дніпропетровській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

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

00694037 Покровська міжрайонна радгосп-фабрика 

  

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

04819211 Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний та проектно-
конструкторський інститут гірничорудного машинобудування з 

дослідним заводом»  
  

 Регіональне відділення по Донецькій області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00334764 Український науково-дослідний інститут соляної промисловості 

  



 
 

Міністерство інфраструктури України 

 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Азовський 
судноремонтний завод» 

  

 Регіональне відділення по Житомирській області 
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

02968154 Державне підприємство «Житомирторф» 

02968160 Державне підприємство Коростишівський завод «Реммашторф» 

  

Регіональне відділення по Закарпатській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00413819 Державне підприємство «Агропромислова фірма «Леанка» 
 

Регіональне відділення по Запорізькій області 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

00240106 Державне підприємство «Мелітопольський завод «Гідромаш» 
  

 Регіональне відділення по Івано-Франківській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

05513715 Державне підприємство «Івано-Франківський комбінат 
хлібопродуктів» 

  

Регіональне відділення по Київській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

04685696 Державне підприємство «Український інститут 

сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань» 
00699862 Державне підприємство – шовкорадгосп «Баришівський» 

00699900 Державне підприємство «Київська обласна коконосушарка» 
00699945 Державне сільськогосподарське підприємство «Головний 

селекційний центр України» 

 
Міністерство інфраструктури України 

21536845 Українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та 
вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосевіс» 

  

Регіональне відділення по Кіровоградській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00700269 Державний шовкорадгосп «Знам’янський» 



 

 

 

 

 

                        Регіональне відділення по Луганській області 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

 04687873      Державне підприємство «Науково-дослідний і проектний інститут  

хімічних технологій Хімтехнологія» 
 

Регіональне відділення по Львівській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

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

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

  

Регіональне відділення по Одеській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

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

  
Міністерство інфраструктури України 

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

виробництвом» 
  

Регіональне відділення по Полтавській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00703121 Державне підприємство шовкорадгосп «Гоголівський» 
00703184 Державне підприємство шовкорадгосп «Хорольський» 

00703279 Державний Миргородський гренажний завод 
00703397 Кременчуцька міжрайонна коконосушарня «Міжрайшовк» 

00952166 Державне підприємство «Полтавський комбінат хлібопродуктів»  
  
 Регіональне відділення по Рівненській області 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 
00955791 Державне підприємство «Радивилівський комбінат хлібопродуктів» 

  
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

02968193 Державне підприємство «Рівнеторф» 
  

 
 

 



 Регіональне відділення по Сумській області 
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

02968208 Державне підприємство «Сумиторф» 
  

Регіональне відділення по Тернопільській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00914993 Державне підприємство «Монастириське» 

 
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

02968875 Державне підприємство «Поділляторф» 
  

Регіональне відділення по Харківській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

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

  
Міністерство  економічного розвитку і торгівлі України 

00209740 Державна установа «Державний науково-дослідний і проектний 
інститут основної хімії» 

05405575 Державне підприємство «Харківський електромеханічний завод» 
  

 Регіональне відділення по Херсонській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00383596 Державне підприємство Генічеський солезавод 
00383604 Державне підприємство «Геройське дослідно-промислове 

підприємство» 
  

Регіональне відділення по Хмельницькій області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00373735 Державне підприємство «Закупнянський кар’єр» 

00373741 Державне підприємство «Нігинський кар’єр» 
00952485 Державне підприємство «Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів»  

  
 Регіональне відділення по Чернівецькій області 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00957152 Державне підприємство «Неполоковецький комбінат 

хлібопродуктів» 
  

 Регіональне відділення по Чернігівський області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

00952634 Державне підприємство «Ніжинський комбінат хлібопродуктів»  
  

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

02968220 Державне підприємство «Чернігівторф» 



  
                                    м. Київ 

 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

31201500 Державна науково-технічна установа Український проектно-
вишукувальний інститут цукрової промисловості 

«Укрцукропроект» 
  

Міністерство  економічного розвитку і торгівлі України 

05796251 Державна науково-виробнича корпорація «Київський інститут 
автоматики» 

  
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

02968177 Державне підприємство «Київторф» 
  
 Державна служба геології та надр України 

01432761 Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика» 

  
 

 

 

    Голова Фонду                                                                                   І. Білоус                                                                                
 
 


