
 

                   Додаток 2  
                                                                                                             до наказу Фонду державного  
                                                                                                                             майна України 
                                                                                                                _______________ № ______  

 
Перелік 

об'єктів груп В, Г, які підлягають 

                                підготовці до продажу в 2013 році 

 регіональними відділеннями ФДМУ 
 

Група В 

 

                          Регіональне відділення по Вінницькій області 
 Міністерство аграрної політики та продовольства України 

36131454 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство 
«Іллінецьке» 

  

                          Регіональне відділення по Донецькій області 
 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

180350 ДВАТ «Донецьке шахтопрохідницьке управління по бурінню 
стволів і свердловин» - ДП ВАТ «ДХК «Спецшахтобуріння» 

        174668   ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» 

      33341065   Відокремлений підрозділ «Шахта імені Єгора Трохимовича 
                      Абакумова»  

     3334106 Відокремлений підрозділ «Шахта імені Михайла Івановича  

                       Калініна»              

     33577425  Відокремлений підрозділ «Шахта «Жовтневий рудник»                  
     35204678  Відокремлений підрозділ «Шахта імені Челюскінців»                 

     33340978  Відокремлений підрозділ  «Шахта «Моспінська»  

     33839081  Відокремлений підрозділ  «Шахта «Димитрова» 
     33839076  Відокремлений підрозділ  «Шахта «Центральна» 

     33504980  Відокремлений підрозділ  «Шахта «Родинська» 

     33504964  Відокремлений підрозділ  «Шахта «Стаханова» 

                    Фонд державного майна України 
33678944 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство 

«Таїровське»   

  

              Регіональне відділення по Житомирській області 
 Міністерство аграрної політики та продовольства України 

451116 Державне підприємство «Житомирська пересувна механізована 

колона»       

724809 Державне підприємство «Грозинське»            

  
  

  



  

               Регіональне відділення по Закарпатській області 
 Міністерство аграрної політики та продовольства України 

413831 Державне підприємство «Червона зірка» 

22078876 Закарпатське державне обласне підприємство по технічному 
забезпеченню сільськогосподарського виробництва 

«Агропромтехніка» 
  

    Регіональне відділення по Кіровоградській області 
 Міністерство аграрної політики та продовольства України 

913574 Кіровоградське державне підприємство матеріально-технічного 
забезпечення «Агропромтехпостач» 

700192 Державне підприємство «Олександрійський шовкорадгосп» 

  

              Регіональне відділення по Миколаївській області 
                   Фонд державного майна України 

32778065 Державне підприємство «Володимирське»  

 Міністерство аграрної політики та продовольства України 

36481123 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство 

«Миколаївське» 

  

         Регіональне відділення по Одеській області 
                 Міністерство інфраструктури України 

 ЦМК Державного підприємства «Іллічівський судноремонтний 
завод» 

  

              Регіональне відділення по Полтавській області 
 Міністерство аграрної політики та продовольства України 

36475303 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство імені 
Іваненка» 

  

           Регіональне відділення по Рівненській області 
                  Фонд державного майна України 

724910 ПАТ «Сільськогосподарське підприємство Шубківське» 
 

        Регіональне відділення по Черкаській області 
 Державне агентство України з управління державними 

корпоративними правами та майном 

22794087 Державне підприємство «Спектр» 
 Міністерство аграрної політики та продовольства України 

487195 Державне підприємство «Родниківка» 

709460 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство 

«Ягубець» 
5529691 Державне підприємство «Черкаський консервний комбінат» 

  

 



               Регіональне відділення по Чернігівській області 
 Міністерство аграрної політики та продовольства України 

35583857 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство 

«Трест» 

 
 

  

 

 

Директор Департаменту 

 планування процесів приватизації 

 та реформування власності                                                А. Мангул 

                                                                                   


