
                                                                                                                                      Додаток 2 

                                                                                                             до наказу Фонду державного  
                                                                                                                             майна України                                                              
                                                                                                                         від 24.03.2014 №846 

 

Помісячні графіки 

підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2014 році 

регіональними відділеннями 

Фонду державного майна України 

 
 

 

квітень 
 

Регіональне відділення по Одеській області 
ЄМК Державного підприємства «Іллічівський судноремонтний завод» 

 

Регіональне відділення по Вінницькій області 
36131454 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство 

 «Іллінецьке»  

 

листопад 
 

           Регіональне відділення по Закарпатській області 
                       Єдиний майновий комплекс державного сільськогосподарського   

                       підприємства «Птахофабрика «Берегівська»  
 

Регіональне відділення по Миколаївській області 
36481123 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство 

 «Миколаївське» 

 

грудень 

 

                 Регіональне відділення в Автономній Республіці Крим 

                                            та у м. Севастополі 

 
Державне агентство рибного господарства України 

25139756 Державне підприємство «Сервіс»** 

31583919 Державне підприємство «Укррибфлот»** 



32316127 Державне підприємство «Науково-виробниче підприємство 

«Керчмолюск»** 

 

 Регіональне відділення по Вінницькій області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

692239 Дер  Державне підприємство «Тульчинське виробниче підприємство 

по п по племінній справі в тваринництві»** 

 

        Регіональне відділення по Волинській області 
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

176236 Відокремлений підрозділ «Шахта № 9 «Нововолинська» 

державного підприємства «Волиньвугілля» 

176259 Відокремлений підрозділ «Шахта «Бужанська» державного 
підприємства «Волиньвугілля» 

   36452904 Відокремлений підрозділ «Шахтоуправління «Нововолинське» 

державного підприємства «Волиньвугілля» 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 
      692386   Державне сільськогосподарське підприємство «Волинське        

  обласне виробниче підприємство по племінній справі в 

  тваринництві»** 

 

Регіональне відділення по Дніпропетровській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

      693227    Державне підприємство «Софіївське підприємство по   

                       племінній справі в тваринництві»** 

 

693322 Державне підприємство державний шовкорадгосп 

«Криворізький»* 
3048837 Державне підприємство «Криворізьке «Райагропроменерго»*  

32062157 Державне сільськогосподарське підприємство «Кільчень*  

  

Регіональне відділення по Донецькій області 

33678944 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство 

«Таїровське» 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 
174668 Пакет акцій у розмірі 100 відсотків публічного акціонерного 

товариства «Шахтоуправління «Донбас»  

24461183 ПАТ «Будинок відпочинку «Горизонт»*  
26351702 Структурний підрозділ «Шахта «Ольховатська» державного 

підприємства «Орджонікідзевугілля» 

26351719 Структурний підрозділ «Шахта «Вуглегірська» державного 

підприємства «Орджонікідзевугілля» 
26351725 Структурний підрозділ «Шахта «Булавинська» державного 

підприємства «Орджонікідзевугілля» 



26351837 Структурний підрозділ «Шахта «Єнакієвська» державного 

підприємства «Орджонікідзевугілля» 

26351843 Структурний підрозділ «Шахта «Полтавська» державного 

підприємства «Орджонікідзевугілля» 
26351872 Структурний підрозділ «Шахта імені Карла Маркса» 

державного підприємства «Орджонікідзевугілля» 

26391038 Відокремлений підрозділ «Ордена Трудового Червоного 

Прапора шахтоуправління імені В. І. Леніна» державного 
підприємства «Макіїввугілля» 

26391050 Відокремлений підрозділ «Шахта «Бутівська» державного 

підприємства «Макіїввугілля» 
26391400 Відокремлений підрозділ «Шахтоуправління «Волинське» 

державного підприємства «Торезантрацит»  

26391021 Відокремлений підрозділ «Шахта «Холодна Балка» 

державного підприємства «Макіїввугілля» 
26553082 Відокремлений підрозділ «Шахта імені В. М. Бажанова» 

державного підприємства «Макіїввугілля» 

33341065 Відокремлений підрозділ «Шахта імені Єгора Трохимовича 
Абакумова» державного підприємства «Донецька вугільна 

енергетична компанія» 

33504964 Відокремлений підрозділ  «Шахта «Стаханова» державного 

підприємства «Красноармійськвугілля» 
33577399 Відокремлений підрозділ «Шахта імені Михайла Івановича 

Калініна» державного підприємства «Донецька вугільна 

енергетична компанія» 
33577425 Відокремлений підрозділ «Шахта «Жовтневий рудник»  

державного підприємства «Донецька вугільна енергетична  

компанія» 

33839076 Відокремлений підрозділ  «Шахта «Центральна» державного 
підприємства «Красноармійськвугілля» 

33839081 Відокремлений підрозділ  «Шахта «Димитрова» державного 

підприємства «Красноармійськвугілля» 
35204678 Відокремлений підрозділ «Шахта імені Челюскінців» державного 

підприємства «Донецька вугільна енергетична компанія» 

35879110 Відокремлений підрозділ «Шахтоуправління імені 17 

Партз’їзду» 
державного підприємства «Шахтарськантрацит» 

37841529 Відокремлений підрозділ «Шахта «Чайкіно» державного 

підприємства «Макіїввугілля» 

37841555 Відокремлений підрозділ «Шахта «Північна» державного 
підприємства «Макіїввугілля» 

38519860 Відокремлений підрозділ «Шахтоуправління імені С. М. 

Кірова» державного підприємства «Макіїввугілля» 

  



 Структурний підрозділ «Шахта імені В. І. Леніна» державного 

підприємства «Артемвугілля»  

 Структурний підрозділ «Шахта імені М. І. Калініна» 
державного підприємства «Артемвугілля»  

 Структурний підрозділ «Ордена Трудового Червоного 
Прапора шахта імені К. А. Румянцева» державного 

підприємства «Артемвугілля»  

 Структурний підрозділ «Шахта імені А. І. Гайового» 
державного підприємства «Артемвугілля» 

 Технічна одиниця «Шахта «Зоря» державного підприємства 
«Сніжнеантрацит» 

 Технічна одиниця «Шахта «Калинівська – Східна» державного 
підприємства «Макіїввугілля» 

       Міністерство аграрної політики та продовольства України 

     694095      Донецьке обласне  підприємство по племінній  справі у            
                       тваринництві** 

 

 Регіональне відділення по Закарпатській області 
               Міністерство аграрної політики та продовольства України  

22078876 Закарпатське державне обласне підприємство по технічному 

забезпеченню сільськогосподарського виробництва 
«Агропромтехніка»*  

413831 Державне підприємство «Червона зірка»** 

 

        Регіональне відділення по Кіровоградській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

700192 Державне підприємство «Олександрійський 

шовкорадгосп»*  

 

   Регіональне відділення по Луганській області 
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

177046 Відокремлений підрозділ «Шахта «Ломоватська» 

державного підприємства «Первомайськвугілля» 

177419 Відокремлений підрозділ «Шахта «Міусинська» 

державного підприємства «Донбасантрацит» 
177425 Відокремлений підрозділ «Шахта «Новопавлівська» 

державного підприємства «Донбасантрацит» 

177454 Відокремлений підрозділ «Шахта «Княгинівська» 
державного підприємства «Донбасантрацит» 

26402753 Відокремлений підрозділ «Шахта «Золоте» державного 

підприємства «Первомайськвугілля» 



26402983 Відокремлений підрозділ «Шахта «Карбоніт» 

державного підприємства «Первомайськвугілля» 

26403267 Відокремлений підрозділ «Шахта «Краснолуцька» 

державного підприємства «Донбасантрацит» 
26403304 Відокремлений підрозділ «Шахта «Краснокутська» 

державного підприємства «Донбасантрацит» 

26403333 Відокремлений підрозділ «Шахта «Хрустальська» 

державного підприємства «Донбасантрацит» 
26403391 Відокремлений підрозділ «Шахта «Первомайська» 

державного підприємства «Первомайськвугілля» 

26403416 Відокремлений підрозділ «Шахта «Тошківська» 
державного підприємства «Первомайськвугілля» 

26410818 Відокремлений підрозділ «Шахта «Черкаська» 

державного підприємства «Луганськвугілля» 

26410994 Відокремлений підрозділ «Шахта імені «Ізвєстій» 
державного підприємства «Донбасантрацит» 

26411019 Відокремлений підрозділ «Шахта «Вергелівська» 

державного підприємства «Луганськвугілля» 
26447678 Відокремлений підрозділ «Шахта імені XIX з’їзду 

КПРС» державного підприємства «Луганськвугілля» 

26478408 Відокремлений підрозділ «Шахта «Фащівська» 

державного підприємства «Луганськвугілля» 
26478414 Відокремлений підрозділ «Шахта «Лутугінська» 

державного підприємства «Луганськвугілля» 

32359108 Пакет акцій у розмірі 100 відсотків публічного 
акціонерного товариства «Лисичанськвугілля»  

33846717 Відокремлений виробний підрозділ «Шахта «Ніканор-

Нова» 

державного підприємства «Луганськвугілля» 
33846738 Відокремлений підрозділ «Шахта імені Артема» 

державного підприємства «Луганськвугілля» 

 Цілісний майновий комплекс відокремленого підрозділу 
«Групова збагачувальна фабрика «Ізвєстій» державного 

підприємства «Донбасантрацит» 

  

 

Регіональне відділення по Львівській області 
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

26307799 Відокремлений підрозділ «Шахта «Великомостівська» 

державного підприємства «Львіввугілля» 

26307813 Відокремлений підрозділ «Шахта «Червоноградська» 
державного підприємства «Львіввугілля» 

26307842 Відокремлений підрозділ «Шахта «Відродження» 

державного підприємства «Львіввугілля» 
  



26359891 Відокремлений підрозділ «Шахта «Лісова» державного 

підприємства «Львіввугілля» 

26359901 Відокремлений підрозділ «Шахта «Межирічанська» 

державного підприємства «Львіввугілля» 
26360210 Відокремлений підрозділ «Шахта «Зарічна» державного 

підприємства «Львіввугілля» 

  

 

      Регіональне відділення по Миколаївській області 
32778065 Державне підприємство «Володимирське»  

  

 Регіональне відділення по Одеській області 
 Державне агентство рибного господарства України 

33171824 Державне підприємство «Регіональний дослідно-
експериментальний комплекс»** 

36984191 Державне підприємство «Експериментальний кефалевий 

риборозплідник»** 
36984207 Державне підприємство «Дністровський риборозплідник»** 

  

Регіональне відділення по Полтавській області 
  487189 Державне підприємство  «Сільськогосподарське 

підприємство «Ювілейне»  

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

21049938 Державне підприємство «Державний інститут по 

проектуванню підприємств м’ясної та молочної 

промисловості  «Полтавадіпром’ясомолпром»* 
  

 

Регіональне відділення по Рівненській області 
Орендні підприємства і організації орендарів, створені на базі  

державних підприємств 
21082717 Орендне підприємство санаторій «Червона калина»  

  

Регіональне відділення по Харківській області 
24339861 Лиманське державне виробниче сільськогосподарсько-

рибоводне підприємство  

Харківська обласна державна адміністрація 

5460396 Державне сільськогосподарське підприємство «Комунар»*  

  

Регіональне відділення по Хмельницькій області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

36280860 Державне підприємство «Сільськогосподарське 
підприємство «Хмельницьке»* 

  



Державне агентство рибного господарства України  

   36819644   Державне підприємство «Селекційно-генетичний центр                        

                       по рибництву «Поділля»* 

 Регіональне відділення по Черкаській області 
487195 Державне підприємство «Родниківка»  

Міністерство промислової політики України 
22794087 Державне підприємство «Спектр»*  

  

Регіональне відділення по Чернігівській області 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

35583857 Державне підприємство «Сільськогосподарське 
підприємство «Трест»* 

  

          Регіональне відділення по м. Києву 
Міністерство інфраструктури України 

33404067 
Державне підприємство «Адміністрація річкових 
портів»*  

 

 

*   - після передачі уповноваженими органами управління до Фонду державного  

                         майна України функцій з управління майном 

** - після прийняття відповідних урядових рішень та передачі уповноваженими 

                         органами управління до Фонду державного майна України функцій з 

                         управління майном 

 

 

 
 

 

Директор Департаменту 

планування процесів приватизації 

та реформування власності                                                А. Мангул 


