
Додаток 7 до наказу  
Фонду державного майна України  

від "_27 "_12_ 2018 р. №   1637   
(у редакції наказу Фонду державного майна України 

від "  05 "    04    2019 р.  №    332 ) 
 

 
Перелік єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних 

підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду, приватизацію яких розпочато в 2018 

році 
 

Код за 

ЄДРПОУ  

Назва об’єкта Адреса об’єкта Орган управління  

1 2 3 4 

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області  

14349640 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Літинський автобусний 

парк» 

Вінницька обл.,  

смт Літин, вул. Сосонське 

шосе, 4 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

00692239 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Тульчинське виробниче 

підприємство по племінній справі в 

тваринництві»  

Вінницька обл., 

Тульчинський р-н, 

с. Нестерварка, 

вул. Леонтовича, 62 

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства 

України  

Регіональне відділення Фонду по Волинській області  

00176259 Відокремлений підрозділ «Шахта 

«Бужанська» державного підприємства 

«Волиньвугілля»  

Волинська обл.,  

м. Нововолинськ,  

вул. Луцька,1 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

00692386 Єдиний майновий комплекс  державного 

підприємства «Волинське обласне 

сільськогосподарське  виробниче 

підприємство по племінній справі у 

тваринництві»  

Волинська обл.,  

Луцький р-н, 

смт Рокині,  

вул. Столбова, 2 

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства 

України  

05281529 Єдиний майновий комплекс  державного 

підприємства «Волинська станція 

луківництва»  

Волинська обл.,  

м. Ковель, 

вул. Ватутіна, 69 

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства 

України  

Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 

14312884 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства Дніпропетровське 

спеціальне конструкторсько-

технологічне бюро «Елеватормлинмаш»  

м. Дніпро, 

вул. Старокозацька, 16/18 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

00693322 Державне підприємство державний 

шовкорадгосп «Криворізький»  

Дніпропетровська обл.,  

Криворізький р -н, 

с. Лісопитомник,  

вул. Шевченка, 9 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

32062157 Державне сільськогосподарське 

підприємство «Кільчень» 

Дніпропетровська обл., 

Новомосковський р-н, 

с. Голубівка, 

вул. Центральна, 141а  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

 Єдиний майновий комплекс - цех 

ректифікації колишнього структурного 

підрозділу Дніпропетровського 

коксохімічного заводу 

ім. Калініна  

м. Дніпро, 

вул. Коксохімічна, 1 

Міністерство 

економічного 

розвитку і торгівлі 

України  



00193772 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Державна інспекція по 

якості залізних руд»  

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг, 

вул. Староярмаркова, 35 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

00693279 Державне підприємство «Шовкорадгосп 

«Щорський»  

Дніпропетровська обл., 

Криничанський р-н,  

смт Щорськ, 

вул. Матросова, 1 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

00693233 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства  «Апостолівське 

підприємство по племінній справі у 

тваринництві»  

Дніпропетровська обл.,  

Апостолівський р-н, 

м. Апостолове, 

вул. Каманіна, 1 

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства 

України  

00693227 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства  «Софіївське підприємство 

по племінній справі в тваринництві»  

Дніпропетровська обл., 

Софіївський р-н, 

с. Вакулове, 

вул. 40 років Перемоги, 2 

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства 

України  

04605711 Державне підприємство «Проектний 

інститут 

«Дніпродзержинськцивільпроект»  

Дніпропетровська обл.,  

м. Кам’янське, 

вул. Запорізька, 20а  

Міністерство 

регіонального 

розвитку, будівництва 

та житлово-

комунального 

господарства  

20281076 Єдиний майновий комплекс колишнього 

державного підприємства «Трансмаш»  

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг,  

вул. Коломойцівська, 25 

Міністерство 

економічного 

розвитку і торгівлі 

України  

32343302 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Державний інститут по 

проектуванню промислових 

підприємств» 

м. Запоріжжя, 

вул. Патріотична, 74 а  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

00700192 Державна підприємство 

«Олександрійський шовкорадгосп» 

Кіровоградська обл., 

Олександрійський р-н, 

с. Рожеве  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях  

Регіональне відділення Фонду по Донецькій області  

 Єдиний майновий комплекс «Комплекс з 

агентування суден»  

Донецька обл.,  

м. Маріуполь, 

пр. Луніна, 42 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

20314278 Єдиний майновий комплекс державного 

комерційного торгового підприємства 

«Комбінат шкільного харчування»  

Донецька обл.,  

м. Мирноград, мікрорайон 

Молодіжний, 58 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Донецькій області 

Регіональне відділення Фонду по Закарпатській області  

 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Берегівський кар'єр», 

який орендується ПрАТ «Берегівський 

кар'єр» 

Закарпатська обл.,  

Берегівський р-н, 

с. Мужієво, вул. Ракоці 

Ференца ІІ, 245 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Закарпатській області 

14313174 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Дослідне 

конструкторське бюро 

машинобудування» 

м. Ужгород, 

вул. Сергія Мартина, 4 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Закарпатській області 

Регіональне відділення по Івано-Ф ранківській області 

 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Рибне господарство 

«Галицький»  

Івано-Франківська обл., 

Галицький р-н, 

м. Бурштин, 

Державне агентство 

рибного господарства 

України  



вул. Л. Українки, 12  

Регіональне відділення Фонду по Київській області  

14277337 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Українська виробничо-

наукова лабораторія імуногенетики»  

Київська обл., 

м. Бровари, 

вул. Кутузова, 77 

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства 

України  

 

Регіональне відділення Фонду по Львівській області  

14308380 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Дослідний завод «Хвиля»  

 

м. Львів, вул. Наукова, 7 

 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській області 

31803446 

 

Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Ліктрави» 

Львівська обл., 

Мостиський р-н, 

м. Мостиська, 

вул. Я. Мудрого, 121 

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства 

України  

24306494 

 

Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Львівське» 

Львівська обл., 

Яворівський р-н,  

с. Висіч  

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства 

України  

Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області  

00854995 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Племрепродуктор 

«Степове»  

Миколаївська обл., 

Миколаївський р-н, 

с. Степове  

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства 

України  

Регіональне відділення Фонду по Одеській області  

01387828 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Енергомонтажний поїзд 

№ 754»  

м. Одеса, 

вул. Семінарська, 15а  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Одеській області 

33171824 Державне підприємство «Регіональний 

дослідно-експериментальний комплекс» 

Одеська обл.,  

Біляївський р-н, с.Паліївка  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Одеській області 

33933233 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Чорноморський яхт-

клуб» 

м. Одеса, Отрада пляж, 16/2 Регіональне 

відділення Фонду по 

Одеській області 

13884006 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства ремонтно-будівельної 

дільниці «Агрос» 

м. Одеса, 

вул. Михайлівська, 13     

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства 

України  

5632466 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Інженерний виробничо-

науковий центр литва під тиском»  

м. Одеса, вул. Хімічна, 2 Регіональне 

відділення Фонду по 

Одеській області 

22492239 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Південний державний 

науково-виробничий центр «Прогрес»  

Одеська обл., м. Южне, 

вул. Індустріальна, 8 

Міністерство 

економічного 

розвитку і торгівлі 

України  

23860359 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Центр тестування 

мобільної техніки»  

Одеська обл.,  

Біляївський р-н, 

с. Нерубайське, 

вул. Зелена, 1  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Одеській області 

21028008 Єдиний майновий комплекс колишнього 

державного підприємства «Нефон»  

м. Одеса, 

вул. Терешкової, 21 

Українська державна 

будівельна корпорація 

«Укрбуд» 

24971375 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «ТВК» 

Одеська обл., 

Овідіопольський р -н, 

смт Авангард, 

вул. Базова, 21 

Державна служба 

України з питань 

регуляторної політики 

та розвитку 

підприємництва  

Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях 

21049938 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Державний інститут по 

проектуванню підприємств м'ясної та 

м. Полтава, 

вул. Сапіго, 1 

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства 



молочної промисловості 

«Полтавадіпром'ясомолпром» 

України  

02497967 Державне підприємство «Державний 

проектний інститут містобудування 

«Міськбудпроект» (м. Полтава) 

м. Полтава, 

вул. Гоголя, 25 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, будівництва 

та житлово-

комунального 

господарства  

00729646 Єдиний майновий комплекс Державного 

насінницького сільськогосподарського 

підприємства «Вирівське»  

Сумська обл., 

Конотопський р-н, 

с. Вирівка, 

вул. Шевченка, 2 

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства 

України  

Регіональне відділення по Тернопільській області  

14311712 Державне підприємство «Український 

світлотехнічний інститут»  

м. Тернопіль,  

вул. Бродівська, 44 а  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Тернопільській 

області 

14044113 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 

Тернопільське державне авіційне 

підприємство «Універсал-Авіа»  

м. Тернопіль,  

Підволочиське шосе, 

аеропорт 

 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

Регіональне відділення Фонду по Харківській області  

00212630 Державне підприємство «Український 

державний інститут по проектуванню 

заводів важкого машинобудування»  

м. Харків, просп. 

Московський, 151 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській області 

00387298 Державне підприємство 

«Богодухівський 

сільськогосподарський учбово-

курсовий комбінат»  

Харківська обл., 

Богодухівський р-н,  

с. Лозова 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській області 

08183514 Державне підприємство «Світанок»  Харківська обл., 

Балаклійський р-н, 

м. Балаклія, 

вул. Загородня, 7 

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства 

України  

22994509 Державне підприємство «Благодатне»  Харківська обл.,  

Зміївський р-н, 

с. Благодатне, 

вул. Жовтнева, 16 

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства 

України  

 Єдиний майновий комплекс 

колишнього Державного підприємства 

«Науково-виробниче підприємство 

«Меридіан» 

Харківська обл., 

Харківський р-н, 

с. Котляри, 

вул. Безлюдівська, 6 

Міністерство 

економічного 

розвитку і торгівлі 

України  

 Єдиний майновий комплекс 

Харківського хлібозаводу № 1 - 

колишній структурний підрозділ 

Харківського державного підприємства 

робітничого постачання Південної 

залізниці 

м. Харків, 

вул. Штерівська, 6 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

23460862 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Орган з 

сертифікації автоматизованих та 

автоматичних систем управління та 

умов процесу перевезень на 

залізничному транспорті» 

м. Харків,  

майдан Фейєрбаха, 7 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

Регіональне відділення Фонду в Херсонській області , Автономній Республіці Крим та м. Севастополі  

14141394 Державне підприємство «Державне 

науково-виробниче підприємство 

«Винконсервпроект» 

м. Херсон, 

вул. Богородицька 

(Червонофлотська), 124 

Регіональне 

відділення Фонду в 

Херсонській області, 

Автономній 

Республіці Крим та м. 

Севастополі 

Регіональне відділення Фонду по Черкаській області  

 Єдиний майновий комплекс 

колишнього державного підприємства - 

Черкаська обл.,  

м. Сміла, 

Міністерство 

економічного 



фірми «Оризон-Транс» вул. Промислова, 13 розвитку і торгівлі 

України  

30705346 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Інститут 

легкої промисловості»  

м. Черкаси, 

В'ячеслава Чорновола, 243/1 

Міністерство 

економічного 

розвитку і торгівлі 

України  

31782788 Єдиний майновий комплекс 

Черкаського державного комерційного 

житлово-побутового підприємства 

«Житлосервіс»  

м. Черкаси, 

вул. В'ячеслава Чорновола, 

261/1 

Українська державна 

будівельна корпорація 

«Укрбуд» 

34675640 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Ватутінське 

вантажно -транспортне управління»   

Черкаська обл.,  

м. Ватутіне,  

вул. Лейтенанта Кривошеї, 

113 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Черкаській області 

Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області  

25077191 Єдиний майновий комплекс 

Новодністровської державної швейно-

трикотажної фабрики 

Чернівецька обл., 

Сокирянський район,  

м. Новодністровськ 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Чернівецькій області 

22849629 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства  «Торговий 

дім «Буковинська горілка»  

м. Чернівці,  

вул. Василя Лесина, 4-А  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Чернівецькій області 

Регіональне відділення Фонду по м. Києву  

16460790 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Проектний інститут 

«ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ» 

м. Київ, 

вул. Межигірська, 83 

Регіональне 

відділення Фонду по 

м. Києву  

37423350 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Український центр у 

сфері благоустрою» 

м. Київ,  

вул. Героїв Дніпра, 14г  

Регіональне 

відділення Фонду по 

м. Києву  

05422987 Державне підприємство дорожнього 

зв'язку, інформаційного забезпечення та 

автоматики «Укрдорзв'язок»  

м. Київ,  

вул. Михайла Чалого, 3 

Державне агентство 

автомобільних доріг 

України  

30518866 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Державний резервний 

насіннєвий фонд України»  

м. Київ,  

вул. Саксаганського, 1 

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства 

України  

21537419 Державне підприємство «Розрахунковий 

центр послуг» 

м. Київ,  

просп. Возз’єднання, 15/17 

Регіональне 

відділення Фонду по 

м. Києву  

13670251 Державне підприємство 

«Укрархбудінформ» 

м. Київ,  

бул. Лесі Українки, 26 

Регіональне 

відділення Фонду по 

м. Києву  

25202325 Державне підприємство «Центр з 

сертифікації будівельних матеріалів, 

виробів та конструкцій»  

м. Київ, 

вул. Тургенєвська, 38 

Регіональне 

відділення Фонду по 

м. Києву  

30251613 Державне підприємство «Науково-

технічний центр оцінки відповідності у 

будівництві «Будцентр» 

м. Київ, вул. Віталія 

Шимановського, 2/1 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, будівництва 

та житлово-

комунального 

господарства  

36946596 Державне підприємство «Центр 

будівельного та енергоефективного 

інжинірингу»  

м. Київ,  вул. Велика 

Житомирська, 9 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, будівництва 

та житлово-

комунального 

господарства  

Апарат Фонду 

33323245 Державне підприємство «Вінницький 

завод «Кристал»  

м. Вінниця, 

 вул. 600-річчя, 21  

Апарат Фонду  

31091889 Державне підприємство водних шляхів 

«Устьдунайводшлях»  

Одеська обл.,  

м. Ізмаїл, вул. Героїв 

Сталінграду, 36 

Міністерство 

інфраструктури 

України  



01125614 Державна судноплавна компанія 

«Чорноморське морське пароплавство»                                                                                

м. Одеса,                                      

вул. Ланжеронівська, 1 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

00852909 Державне підприємство «Іскра»   Харківська обл., Зміївський 

р-н, с. Велика Гомільша  

Апарат Фонду  

32444638 Державне підприємство «Завод 

«Радіореле»  

м. Харків, 

 просп. Гагаріна, 181 

Апарат Фонду  

00953042 Державне підприємство 

«Новопокровський комбінат 

хлібопродуктів»  

Харківська обл., 

Чугуївський р-н,  

смт Новопокровка,  

 вул. ім. В. Вєсіча,1 

Апарат Фонду  

20077743 Державне підприємство 

«Укрекоресурси» 

м. Київ, 

вул. Лобачевського, 23в  

Кабінет Міністрів 

України  

14312789 Державне підприємство «Електронмаш»  м. Київ, вул. Кільцева 

дорога, 4 

Міністерство 

економічного 

розвитку і торгівлі 

України  

00205104 Державне підприємство «Черкаський 

державний завод хімічних реактивів»  

м. Черкаси, 

 вул. Чигиринська, 21 

Апарат Фонду 

05516406 Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Львівський науково -

дослідний і проектний інститут 

«ЛьвівбудмНДІпроект» 

м. Львів, 

 вул. Тернопільська, 10 

Апарат Фонду 

35829997 Державне підприємство «Науково-

дослідна виробничо-технічна агенція 

«Стратегія регіонального розвитку»  

м. Київ,  вул. Велика 

Житомирська, 9 

Апарат Фонду 

 Єдиний майновий комплекс колишнього 

державного торговельного підприємства 

«ГУДОК»  

м. Київ,  

вул. Аеродромна, 14 

Апарат Фонду  

00203625 Запорізьке державне підприємство 

«Кремнійполімер» 

Запорізька обл.,  

м. Запоріжжя, 

 вул. Теплична, 7 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, будівництва 

та житлово-

комунального 

господарства України  

35411469 Державне підприємство «Український 

карантинний розсадник»  

Київська обл.,  

Києво-Святошинський  

р-н, 

с. Мила, вул. Комарова, 2-В 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, будівництва 

та житлово-

комунального 

господарства України  
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