
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                     Додаток 2 

            до наказу Фонду державного  

                  майна України 

                                                                                                                28.02.2013  № 253 

                                

Помісячні графіки 
підготовки об‘єктів груп В, Г до продажу в 2013 році 

регіональними відділеннями Фонду державного майна 

України 

 

 
                                           ЛЮТИЙ 

                   
                   Регіональне відділення по Київській області             

                                  Фонд державного майна України  

35388896  Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство  
                  «Маслівське»  

 

                                              СЕРПЕНЬ 

                             

                          Регіональне відділення по Одеській області 
                                  Міністерство інфраструктури України    

    ЦМК  Державного підприємства «Іллічівський судноремонтний завод» 

 

 

                                            ВЕРЕСЕНЬ 

                                                    

                     Регіональне відділення по Житомирській області                          
                Міністерство аграрної політики та продовольства України  

 724809    Державне підприємство «Грозинське»    

                    Регіональне відділення по Закарпатській області   
                               Фонд державного майна України  
            ЦМК  Державного підприємства «Радгосп- завод «Берегівський»                                                       

                       Регіональне відділення по Черкаській області 
                Державне агентство України з управління державними   

                                 корпоративними правами та майном 
22794087  Державне підприємство «Спектр» 
 

 



                                                                                                                                                                        

                                            ЖОВТЕНЬ 
                        

                     Регіональне відділення по Житомирській області                     
                 Міністерство аграрної політики та продовольства України                    

451116    Державне підприємство «Житомирська пересувна механізована       
                 колона»   

                      Регіональне відділення по Закарпатській області                                            
         Міністерство аграрної політики та продовольства України 

22078876   Закарпатське державне обласне підприємство по технічному 

                   забезпеченню   сільськогосподарського  виробництва 
                  «Агропромтехніка»    

                   Регіональне відділення по Кіровоградській області 
                                      Фонд державного майна України 

913574    Кіровоградське державне підприємство матеріально-технічного                                        

                   забезпечення  «Агропромтехпостач»   

                    Регіональне відділення по Миколаївській області 
                Міністерство аграрної політики та продовольства України                                            
32778065  Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство  

                   «Миколаївське»      

 

                                             ЛИСТОПАД 
  

                   Регіональне відділення по Закарпатській області 
               Міністерство аграрної політики та продовольства України    
413831     Державне підприємство «Червона зірка»  

                    Регіональне відділення по Черкаській області 
               Міністерство аграрної політики та продовольства України         
709460    Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство  

                 «Ягубець» 

                

                                              ГРУДЕНЬ 
                        

                      Регіональне відділення по Вінницькій  області                         
              Міністерство аграрної політики та продовольства України 

    36131454  Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство  

                    «Іллінецьке» 

                 Регіональне відділення по Кіровоградській області 
                                       Фонд державного майна України  

       700192    Державне підприємство «Олександрійський шовкорадгосп»  

                     Регіональне відділення по Миколаївській області                                         

                                   Фонд державного майна України  

     32778065  Державне підприємство «Володимирське»                         



                         Регіональне відділення по Полтавській області  
                                   Фонд державного майна 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 
                 Міністерство аграрної політики та продовольства України          
     487195    Державне підприємство «Родниківка» 

     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 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                        

                            
      

               

                               
                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 



 

 

 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

 


