
 

 

       Фондом державного майна України, враховуючи Указ Президента України від 24 лютого 

2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України 

від 24.02.2022 № 2102-IX, Указ Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 

15.03.2022 № 2119-IX, прийнято рішення про скасування проведення конкурсних відборів на 

заміщення вакантних посади директорів: 

1) державного підприємства «Роздільське Гірничо-Хімічне Підприємство «Сірка», 

оголошеного на офіційному вебсайті Фонду державного майна України 26.01.2022, 

2) державного підприємства Український державний головний науково-дослідний і 

виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань УкрНДІІНТВ», 

оголошеного на офіційному вебсайті Фонду державного майна України 16.02.2022, 

3) Запорізького державного підприємства «Кремнійполімер», оголошеного на 

офіційному вебсайті Фонду державного майна України 16.02.2022,  

4) державного підприємства «Завод алюмінієвої фольги», оголошеного на 

офіційному вебсайті Фонду державного майна України 16.02.2022,  

5) державного підприємства «Інженерний центр твердих сплавів «СВІТКЕРМЕТ», 

оголошеного на офіційному вебсайті Фонду державного майна України 04.02.2022,  

6)  державного підприємства «Технічний центр ЗАЗАВТОТЕХНІКА», оголошеного 

на офіційному вебсайті Фонду державного майна України 16.02.2022,  

7) державного підприємства «Дніпровське», оголошеного на офіційному вебсайті 

Фонду державного майна України 23.02.2022,  

8) державного підприємства  «Білгород – Дністровський морський торговельний 

порт», оголошеного на офіційному вебсайті Фонду державного майна України 07.02.2022,  

9)  державного підприємства «Український інститут сільськогосподарських 

аерофотогеодезичних вишукувань», оголошеного на офіційному вебсайті Фонду державного 

майна України 16.02.2022,  

10) державного підприємства «Київська обласна коконосушарка», оголошеного на 

офіційному вебсайті Фонду державного майна України 14.02.2022,  

11)  державного підприємства  Дорожнього зв’язку, інформаційного забезпечення та 

автоматики «Укрдорзв’язок», оголошеного на офіційному вебсайті Фонду державного майна 

України 14.02.2022,  

12) державного підприємства «Інститут по проектуванню підприємств хімічних 

реактивів, препаратів та високочистих речовин «Діпрохімреактив» оголошеного на 

офіційному вебсайті Фонду державного майна України 07.02.2022,  

13) державного підприємства «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ», 

оголошеного на офіційному вебсайті Фонду державного майна України 14.02.2022,   

14) державного підприємства «Київський інститут інженерних вишукувань і 

досліджень «Енергопроект» оголошеного на офіційному вебсайті Фонду державного майна 

України 14.02.2022, 

15) державного підприємства «Тячівський завод «Зеніт», оголошеного на офіційному 

вебсайті Фонду державного майна України 23.02.2022,   

16)  державного підприємства «Укроборонресурси», оголошеного на офіційному 

вебсайті Фонду державного майна України 18.02.2022,   

17) державного підприємства Українського науково-дослідного інституту соляної 

промисловості, оголошеного на офіційному вебсайті Фонду державного майна України 

18.02.2022,  

18) державного підприємства  «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод», 

оголошеного на офіційному вебсайті Фонду державного майна України 18.02.2022,  

19) агроторгового державного підприємства «Радгосп – завод «Мукачівський», 

оголошеного на офіційному вебсайті Фонду державного майна України 21.02.2022, 

20) державного підприємства  «Спеціальне конструкторське бюро «Молнія», 

оголошеного на офіційному вебсайті Фонду державного майна України 21.02.2022,   

21) державного підприємства «Харківський електромеханічний завод», оголошеного 

на офіційному вебсайті Фонду державного майна України 21.02.2022.  

 



Інформація щодо подальшого оголошення конкурсних відборів буде оприлюднення на 

офіційному вебсайті Фонду державного майна України відповідно до Порядку проведення 

конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2008 року № 777 «Про 

проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору 

економіки. 

 
 


