
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 4 березня 2015 р. № 83 

Київ 

 

Про затвердження переліку об'єктів державної власності, 

що мають стратегічне значення для економіки і безпеки 

держави 

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 

№ 398 від 08.06.2016 

№ 555 від 21.02.2018 

№ 913 від 06.11.2019 

№ 950 від 20.11.2019 

№ 221 від 18.03.2020 

№ 599 від 15.07.2020 

№ 214 від 17.03.2021 

№ 350 від 14.04.2021 

№ 412 від 28.04.2021 

№ 875 від 18.08.2021} 

Кабінет Міністрів України по ст а но вл я є:  

1. Затвердити перелік об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для 

економіки і безпеки держави, що додається. 

2. Міністерствам, іншим суб'єктам управління об'єктами державної власності 

систематично переглядати затверджений цією постановою перелік і подавати в разі потреби 

щороку до 10 липня Міністерству економіки обґрунтовані пропозиції щодо кожного об'єкта 

для прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про внесення до нього змін. 

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 875 від 18.08.2021} 

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно 

з переліком, що додається. 

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК 

Інд. 25  

 

 

 

 
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2020-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/83-2015-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/83-2015-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/83-2015-%D0%BF#n14


ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 4 березня 2015 р. № 83 

ПЕРЕЛІК 

об'єктів державної власності, що мають стратегічне 

значення для економіки і безпеки держави 

Код згідно з 

ЄДРПОУ 

Найменування об'єкта 

Діяльність у сфері оборони 

Автономна Республіка Крим 

07587058 Державне підприємство "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод" 

08385169 Державне підприємство "Феодосійський судномеханічний завод" 

Міністерства оборони України 

14309008 ВАТ "Феодосійська суднобудівна компанія "Море" 

14309586 ПАТ "Завод "Фіолент" 

14310554 Державне підприємство "Конструкторсько-технологічне бюро 

"Судокомпозит" 

14310649 Державне підприємство "Феодосійський оптичний завод" 

16502169 Державне підприємство "Науково-дослідний інститут аеропружних систем" 

16502206 Державне підприємство Науково-дослідний центр "Вертоліт" 

25146165 Державне підприємство "Склопластик" 

Вінницька область 

01199251 Казенне науково-виробниче об’єднання “Форт” МВС України” 

Волинська область 

08029701 Державне підприємство "Луцький ремонтний завод "Мотор" 

Дніпропетровська область 



00152135 Державне підприємство "Український науково-дослідний конструкторсько-

технологічний інститут еластомерних матеріалів і виробів" 

Донецька область 

14309511 ПАТ "Спеціальне конструкторське бюро радіотехнічних приладів" 

14310371 ПАТ "Топаз" 

14310566 Державне підприємство "Науково-дослідний інститут комплексної 

автоматизації" 

14311844 Донецький казенний завод хімічних виробів 

14313056 Державне підприємство "Український державний науково-дослідний 

інститут конструкційних матеріалів "Прометей" 

24639505 ПАТ "Державна акціонерна холдингова компанія "Топаз" 

25604710 Костянтинівське державне науково-виробниче підприємство "Кварсит" 

Запорізька область 

07917635 Державне підприємство "Запорізький державний авіаційний ремонтний 

завод "МіГремонт" 

14312921 Державне підприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 

"Прогрес" імені академіка О.Г. Івченка 

14313317 Запорізьке державне підприємство "Радіоприлад" 

14313866 Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" 

Київська область 

00186192 Державне підприємство "Завод порошкової металургії" 

14311175 Державне підприємство "Жулянський машинобудівний завод "Візар" 

Луганська область 

08215600 Державне підприємство "Луганський авіаційний ремонтний завод" 

14308351 Рубіжнянський казенний хімічний завод "Зоря" 

14312683 Хімічне казенне об'єднання імені Г.І. Петровського 



Львівська область 

07676441 Державне підприємство "Львівський радіоремонтний завод" 

07684556 Державне підприємство "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод" 

07985602 Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" 

14311429 Державне підприємство - Львівський науково-дослідний радіотехнічний 

інститут 

30162618 Державне підприємство "Львівський державний завод "Лорта" 

Миколаївська область 

09794409 Державне підприємство "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП" 

14313240 Державне підприємство “Миколаївський суднобудівний завод” 

31821381 Державне підприємство "Науково-виробничий комплекс 

газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" 

14307618 Державне підприємство “Дослідно-проектний центр кораблебудування” 

07856371 Державне підприємство “Миколаївський бронетанковий завод" 

Одеська область 

07756801 Державне підприємство "Одеський авіаційний завод" 

14307848 Державне виробничо-технічне підприємство "Граніт" 

Сумська область 

12602750 Державне підприємство "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" 

14015318 Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів 

14314452 Казенне підприємство "Шосткинський казенний завод "Імпульс" 

14315351 Казенне підприємство Шосткинський казенний завод "Зірка" 

Тернопільська область 

14040960 Тернопільське державне науково-технічне підприємство "Промінь" 

Харківська область 



08252623 Державне підприємство "Балаклійський ремонтний завод" 

14309408 Державне підприємство "Центральне конструкторське бюро "Протон" 

14310052 Державне підприємство "Харківський машинобудівний завод "ФЕД" 

14310299 Державне підприємство "Харківське конструкторське бюро з 

машинобудування імені О.О. Морозова" 

14310431 Державне підприємство "Харківське агрегатне конструкторське бюро" 

14313582 Державне підприємство "Харківське конструкторське бюро з 

двигунобудування" 

14315629 Державне підприємство "Завод імені В.О. Малишева" 

30210163 Державне підприємство "Ізюмський приладобудівний завод" 

Хмельницька область 

08396724 Державне підприємство "Шепетівський ремонтний завод" 

14307831 Державне підприємство "Красилівський агрегатний завод" 

22987900 Державне підприємство "Новатор" 

23831376 Державне підприємство "Науково-технічний комплекс "Завод точної 

механіки" 

Черкаська область 

14312329 Державне підприємство Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад" 

22794124 Державне підприємство "Оризон-Навігація" 

Чернігівська область 

14307297 Державне підприємство Науково-виробничий комплекс "Прогрес" 

м. Київ 

14307699 Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" 

14307765 Державне підприємство "Науково-технічний комплекс "Імпульс" 

14308109 Державне підприємство "Радіовимірювач" 



14308138 Державне підприємство "Науково-дослідний інститут "Квант" 

14308552 ПАТ "Український науково-дослідний інститут авіаційної технології" 

14308776 Державне підприємство "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" 

14309356 ПАТ "Науково-виробниче об'єднання "Київський завод автоматики ім. Г.І. 

Петровського" 

14312453 Державне підприємство завод "Генератор" 

14312973 ВАТ "Меридіан" імені С.П. Корольова 

21666128 Державне підприємство “Спецоборонмаш” 

24577572 Державне підприємство Науково-дослідний інститут радіолокаційних 

систем "Квант-радіолокація" 

34297075 Державне підприємство "Конструкторське бюро "Артилерійське озброєння" 

37854297 Державний концерн "Укроборонпром" 

м. Севастополь 

07705790 Державне підприємство "Севастопольське авіаційне підприємство" 

14308457 Державне підприємство "Центральне конструкторське бюро "Чорноморець" 

14312631 Державне підприємство "Спеціальна виробничо-технічна база "Полум'я" 

Всього - 76 

Паливно-енергетичний комплекс 

Волинська область 

32365965 Державне підприємство "Волиньвугілля" 

Дніпропетровська область 

14309787 Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" 

30168850 Державне підприємство "Смоли" 

31330051 Державне підприємство "Бар'єр" 

Донецька область 



00180634 ПАТ "Донбасшахтобуд" 

Запорізька область 

00130926 ПАТ “Запоріжжяобленерго” 

Київська область 

14310862 Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" 

20588716 ПАТ "Укргідроенерго" 

37197102 Державне спеціалізоване підприємство “Центральне підприємство з 

поводження з радіоактивними відходами” 

Львівська область 

32323256 Державне підприємство "Львіввугілля" 

Миколаївська область 

23399393 АТ “Миколаївобленерго” 

Тернопільська область 

00130725 ВАТ "Тернопільобленерго" 

Харківська область 

00131954 АТ “Харківобленерго” 

Хмельницька область 

22767506 АТ “Хмельницькобленерго” 

м. Київ 

00100227 Приватне акціонерне товариство “Національна енергетична компанія 

“Укренерго” 

00135390 ПАТ "Укрнафта" 

00153117 АТ “Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз” 

03482347 Державне підприємство "Підприємство із забезпечення нафтопродуктами" 

20077720 АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” 



21515381 Державне підприємство "Енергоринок" 

22927045 ПАТ "Центренерго" 

24584661 Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія 

"Енергоатом" 

30019775 АТ “Укргазвидобування” 

30019801 АТ “Укртрансгаз” 

31301827 Дочірня компанія "Газ України" Національної акціонерної компанії 

"Нафтогаз України" 

31570412 АТ “Укртранснафта” 

36282830 Державний концерн "Ядерне паливо" 

42795490 Товариство з обмеженою відповідальністю “Оператор газотранспортної 

системи України” 

Всього - 28 

Транспортна галузь 

Автономна Республіка Крим 

00467873 Державне підприємство "Керченський морський рибний порт" 

01125554 Державне підприємство "Керченський морський торговельний порт" 

01125577 Державне підприємство "Феодосійський морський торговельний порт" 

01125583 Державне підприємство "Євпаторійський морський торговельний порт" 

01125591 Державне підприємство "Ялтинський морський торговельний порт" 

Вінницька область 

01057491 Державне підприємство "Вінницятрансприлад" 

Дніпропетровська область 

00659101 ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" 

01073828 Державне підприємство "Придніпровська залізниця" 



Донецька область 

01074957 Державне підприємство "Донецька залізниця" 

01125755 Державне підприємство "Маріупольський морський торговельний порт" 

Запорізька область 

01056273 ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний завод" 

01125761 Державне підприємство "Бердянський морський торговельний порт" 

Івано-Франківська область 

13655435 АТ “Івано-Франківський локомотиворемонтний завод” 

Київська область 

19477064 Державне підприємство обслуговування повітряного руху України 

20572069 Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" 

25196197 Державне авіаційне підприємство "Україна" 

Луганська область 

09585574 Державне підприємство "Попаснянський вагоноремонтний завод" 

Львівська область 

00740599 ПрАТ "Львівський локомотиворемонтний завод" 

01059900 Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця" 

20770332 Державне підприємство "Стрийський вагоноремонтний завод" 

Миколаївська область 

01125608 Державне підприємство "Миколаївський морський торговельний порт" 

19290012 Державне підприємство “Стивідорна компанія “Ольвія” 

25374003 Державне підприємство "Дельта-Лоцман" 

Одеська область 

01071315 Державне підприємство Одеська залізниця 



01125206 Державне підприємство "Морський торговельний порт Усть-Дунайськ" 

01125666 Державне підприємство "Одеський морський торговельний порт" 

01125672 Державне підприємство “Морський торговельний порт “Чорноморськ” 

01125689 Державне підприємство "Білгород-Дністровський морський торговельний 

порт" 

01125809 Державне підприємство "Ренійський морський торговельний порт" 

01125815 Державне підприємство "Ізмаїльський морський торговельний порт" 

04704790 Державне підприємство "Морський торговельний порт "Южний" 

Харківська область 

01056362 Державне підприємство "Український державний центр по експлуатації 

спеціалізованих вагонів" 

01056735 ПрАТ "Харківський електротехнічний завод "Трансзв'язок" 

01072609 Державне підприємство "Південна залізниця" 

Херсонська область 

01125695 Державне підприємство "Херсонський морський торговельний порт" 

01125703 Державне підприємство "Скадовський морський торговельний порт" 

м. Київ 

00260652 ПрАТ "Київський електротехнічний завод "Транссигнал" 

00480247 ПрАТ “Київський електровагоноремонтний завод” 

01069755 Державне підприємство "Український державний центр транспортного 

сервісу "Ліски" 

03150102 Державне підприємство водних шляхів "Укрводшлях" 

04713033 Державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-західна залізниця" 

04737111 ПрАТ "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового 

залізничного транспорту" 

14294471 Державне підприємство "Дарницький вагоноремонтний завод" 



19014832 Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного 

транспорту України "Укрзалізничпостач" 

21720000 Державна установа "Держгідрографія" 

24249750 Державне підприємство "Управління промислових підприємств Державної 

адміністрації залізничного транспорту України" 

30058275 Державне підприємство "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства 

України" 

31349738 Державне підприємство "Український центр механізації колійних робіт" 

38727770 Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" 

40075815 АТ “Українська залізниця” 

м. Севастополь 

01125548 Державне підприємство "Севастопольський морський торговельний порт" 

Всього - 51 

Підприємства, що забезпечують розміщення і зберігання матеріальних цінностей 

державного резерву 

Автономна Республіка Крим 

00951994 Державне підприємство "Керченський комбінат хлібопродуктів" 

Державного агентства резерву України 

Волинська область 

00953065 Державне підприємство "Луцький комбінат хлібопродуктів № 2" 

Дніпропетровська область 

20204928 Державне підприємство "Хлібна база № 73" Державного агентства резерву 

України 

Івано-Франківська область 

05513715 Державне підприємство "Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів" 

Кіровоградська область 



00951862 Державне підприємство "Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 2" 

Державного агентства резерву України 

Луганська область 

00952769 Державне підприємство "Ровеньківський комбінат хлібопродуктів" 

Державного агентства резерву України 

Львівська область 

14293158 Державне підприємство "Стрийський комбінат хлібопродуктів № 1" 

Державного агентства резерву України 

Миколаївська область 

00955064 Державне підприємство "Вознесенський комбінат хлібопродуктів" 

Державного агентства резерву України 

20885124 Державне підприємство "Хлібна база № 76" Державного агентства резерву 

України 

Одеська область 

05519327 Державне підприємство "Куліндорівський комбінат хлібопродуктів" 

Державного агентства резерву України 

20947701 Державне підприємство "Хлібна база № 77" Державного агентства резерву 

України 

Полтавська область 

00952166 Державне підприємство "Полтавський комбінат хлібопродуктів" 

Рівненська область 

00955791 Державне підприємство "Радивилівський комбінат хлібопродуктів" 

Сумська область 

00956031 Державне підприємство "Охтирський комбінат хлібопродуктів" Державного 

агентства резерву України 

Тернопільська область 

00956187 Державне підприємство "Чортківський комбінат хлібопродуктів" 

Державного агентства резерву України 



Харківська область 

00953042 Державне підприємство "Новопокровський комбінат хлібопродуктів" 

22675081 Державне підприємство "Хлібна база № 85" Державного агентства резерву 

України 

Херсонська область 

00956543 Державне підприємство "Новотроїцький елеватор" Державного агентства 

резерву України 

Хмельницька область 

00952485 Державне підприємство "Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів" 

Черкаська область 

00952545 Державне підприємство "Златодар" 

32741501 Державне підприємство "Іваньківський цукровий завод" 

Чернівецька область 

00957152 Державне підприємство "Неполоковецький комбінат хлібопродуктів" 

Чернігівська область 

00952634 Державне підприємство "Ніжинський комбінат хлібопродуктів" 

м. Київ 

00276044 Український державний науково-дослідний інститут нанобіотехнологій та 

ресурсозбереження 

Всього - 24 

Агропромисловий комплекс 

Дніпропетровська область 

05387179 Управління каналу "Дніпро-Донбас" 

Київська область 

37199618 Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості 

"Укрспирт" 



{Підрозділ "Кіровоградська область" розділу “Агропромисловий комплекс” виключено 

на підставі Постанови КМ № 412 від 28.04.2021} 

Миколаївська область 

42749093 Управління каналів річки Інгулець 

Херсонська область 

01034656 Управління Північно-Кримського каналу 

01034662 Управління головного Каховського магістрального каналу 

Всього - 5 

Сфера телекомунікацій та зв'язку 

Одеська область 

01181535 Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут радіо і 

телебачення" 

13917415 Державне підприємство "Одеський науково-дослідний інститут зв'язку" 

м. Київ 

01168185 ПрАТ "Український інститут із проектування і розвитку інформаційно-

комунікаційної інфраструктури "Діпрозв'язок" 

01181765 Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" 

01190043 Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення 

14292513 Головне управління урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України 

21560045 АТ “Укрпошта” 

40235671 Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" 

24366929 Державне підприємство спеціального зв'язку 

32348248 Державне підприємство "Українські спеціальні системи" 

34732331 Державний науково-дослідний інститут спеціального зв'язку та захисту 

інформації 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/412-2021-%D0%BF#n25


36947982 Державний центр кіберзахисту та протидії кіберзагрозам Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України 

39908375 Казенне підприємство “Укрспецзв’язок” 

23152907 АТ “НСТУ” 

Всього - 14 

Авіаційна та ракетно-космічна промисловість 

Дніпропетровська область 

14308304 Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. 

Янгеля" 

14308368 Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний 

завод імені О.М. Макарова" 

14310112 Державне підприємство "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський 

хімічний завод" 

Харківська область 

14308730 Державне науково-виробниче підприємство "Об'єднання Комунар" 

14308894 Харківське державне авіаційне виробниче підприємство 

14310589 Державне підприємство Науково-дослідний технологічний інститут 

приладобудування 

14313062 АТ “Хартрон” 

м. Київ 

01128297 Державне підприємство "Завод 410 ЦА" 

14307274 АТ “Київський завод “Радар” 

14307357 Казенне підприємство спеціального приладобудування "Арсенал" 

14307529 Державне підприємство "Антонов" 

14309669 Державне підприємство "Виробниче об'єднання "Київприлад" 

14312134 ПАТ "Науково-технічний комплекс "Електронприлад" 



24381357 Державне підприємство "Укркосмос" 

24507442 Національний центр управління та випробувань космічних засобів 

Всього - 15 

Машинобудівна промисловість 

Дніпропетровська область 

32495626 Державне підприємство “Дніпровський електровозобудівний завод” 

Луганська область 

00187369 Державне підприємство "Лутугинський науково-виробничий валковий 

комбінат" 

14314423 Державне підприємство "Центральне конструкторське бюро 

машинобудування "Донець" 

Харківська область 

00213121 Державне підприємство “Завод “Електроважмаш” 

05762269 АТ “Турбоатом” 

Всього - 5 

Металургійний комплекс 

Дніпропетровська область 

00191017 Державне промислове підприємство "Кривбаспромводопостачання" 

Запорізька область 

00190414 Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут 

спеціальних сталей, сплавів та феросплавів" 

00201081 Публічне акціонерне товариство “Інститут титану” 

38983006 ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" 

Харківська область 

00188334 Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підприємств 

коксохімічної промисловості" 



31632138 Державне підприємство "Український науково-технічний центр 

металургійної промисловості "Енергосталь" 

м. Київ 

36716128 АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” 

Всього - 7 

Хімічний комплекс 

Запорізька область 

00203625 Запорізьке державне підприємство "Кремнійполімер" 

Одеська область 

00206539 АТ “Одеський припортовий завод” 

Сумська область 

05766356 ПАТ "Сумихімпром" 

Харківська область 

00190443 Державне підприємство "Український державний науково-дослідний 

вуглехімічний інститут (УХІН)" 

00482329 Державне підприємство "Державний науковий центр лікарських засобів і 

медичної продукції" 

м. Київ 

21680915 ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар" 

31517060 Державне підприємство “Укрхімтрансаміак” 

Всього - 7 

Наукова діяльність 

Дніпропетровська область 

04689369 Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підприємств 

гірничорудної промисловості "Кривбаспроект" 



14310483 Державне підприємство "Український науково-дослідний та проектно-

розвідувальний інститут промислової технології" 

05757883 Державне підприємство “Науково-дослідний та конструкторсько-

технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади” 

Донецька область 

00130441 Державне підприємство "Науково-дослідний інститут високих напруг" 

00174088 Державне підприємство державний Макіївський науково-дослідний інститут 

з безпеки робіт у гірничій промисловості 

00174102 Науково-дослідний інститут гірничорятувальної справи та пожежної 

безпеки "Респіратор" 

00217159 Державне підприємство "Український науково-дослідний, проектно-

конструкторський та технологічний інститут вибухозахищеного та 

рудникового електрообладнання з дослідно-експериментальним 

виробництвом" 

14314618 Державне підприємство Макіївський державний проектний інститут 

30556266 ПАТ "Автоматгірмаш імені В. А. Антипова" 

Київська область 

05408024 Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця Національної 

академії аграрних наук України 

05496135 Національний науковий центр “Інститут механізації та електрифікації 

сільського господарства” Національної академії аграрних наук України 

Львівська область 

00150113 Державне підприємство "Львівський державний інститут з проектування 

нафтопереробних і нафтохімічних підприємств "Львівдіпронафтохім" 

Одеська область 

00494628 Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та 

сортовивчення 

Полтавська область 

00388168 Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут 

вагонобудування" 



Сумська область 

00220477 АТ “Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та 

енергетичного насособудування” 

Харківська область 

00114092 Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут 

"Укренергомережпроект" 

00497087 Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної 

ветеринарної медицини" 

14078902 АТ “Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський 

інститут “Енергопроект” 

14312223 Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 

23759880 Державна наукова установа "Науково-технологічний комплекс "Інститут 

монокристалів" Національної академії наук України" 

00497058 Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О.Н. Соколовського”; 

00497176 Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва Національної академії аграрних 

наук України 

Чернігівська область 

00497360 Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового 

виробництва Національної академії аграрних наук України 

м. Київ 

00113968 Державне підприємство "Київський інститут інженерних вишукувань і 

досліджень "Енергопроект" 

00209131 Державне підприємство “Центр оцінки та інформації” 

02473085 Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана 

Федорова" 

02495431 Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут 

будівельних конструкцій" 

05416923 Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук 

України 



05416952 Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова Національної 

академії наук України 

05417331 Державна організація (установа, заклад) Інститут металофізики імені Г.В. 

Курдюмова Національної академії наук України 

14282338 Державне підприємство "Державний науково-технічний центр з ядерної та 

радіаційної безпеки" 

21609797 Державна установа "Національний науково-дослідний інститут промислової 

безпеки та охорони праці" 

38780038 Державна наукова установа "Енциклопедичне видавництво" 

00419880 Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук 

України 

23395900 Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання 

економіки 

Всього - 35 

Сфера стандартизації, метрології та сертифікації 

Івано-Франківська область 

02568176 Державне підприємство "Івано-Франківський науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації" 

Львівська область 

04728690 Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології 

вимірювальних і управляючих систем" 

Харківська область 

02568325 Національний науковий центр "Інститут метрології" 

м. Київ 

02568182 Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий 

центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" 

32595752 Державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний 

центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" 

Всього - 5 



Гідрометеорологічна діяльність 

Київська область 

23568810 Державне підприємство "Український авіаційний метеорологічний центр" 

Всього - 1 

Промисловість будівельних матеріалів 

Вінницька область 

00282435 ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетону" 

Житомирська область 

00282406 ПрАТ "Коростенський завод залізобетонних шпал" 

Всього - 2 

Фінансово-бюджетна сфера 

м. Київ 

00032112 АТ “Державний експортно-імпортний банк України” 

00032129 АТ “Державний ощадний банк України” 

23697280 Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" 

Всього - 3 

Харчова промисловість 

Донецька область 

00379790 Державне підприємство "Артемсіль" 

Всього - 1 

Легка промисловість 

м. Київ 

16287311 Державне підприємство “Київський державний науково-дослідний інститут 

текстильно-галантерейної промисловості” 



Всього - 1 

Поліграфія 

м. Київ 

16286441 Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по 

виготовленню цінних паперів" 

Всього - 1 

Геологорозвідувальна галузь 

{Підрозділ "Дніпропетровська область" розділу “Геологорозвідувальна галузь” 

виключено на підставі Постанови КМ № 350 від 14.04.2021} 

Одеська область 

01432144 Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство 

м. Київ 

01432032 Український державний геологорозвідувальний інститут 

01432761 Державне геофізичне підприємство “Укргеофізика” 

01432859 Державне науково-виробниче підприємство “Державний інформаційний 

геологічний фонд України” 

Всього - 4 

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 398 від 08.06.2016, № 555 

від 21.02.2018, № 913 від 06.11.2019, № 950 від 20.11.2019, № 221 від 18.03.2020, № 599 від 

15.07.2020, № 214 від 17.03.2021, № 350 від 14.04.2021, № 412 від 28.04.2021} 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 4 березня 2015 р. № 83 

ПЕРЕЛІК 

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили 

чинність 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1734 "Про 

затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і 

безпеки держави" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 52, ст. 3443). 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 р. № 272 "Про внесення 

змін до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки 

держави" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 15, ст. 762). 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1696 "Про внесення 

змін до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки 

держави" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3320). 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 244 "Про внесення 

змін до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки 

держави" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 25, ст. 766). 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 744 "Про внесення 

змін до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки 

держави" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 65, ст. 2185). 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 1 "Про внесення змін до 

переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави" 

(Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 19). 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 2010 р. № 332 "Про доповнення 

переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави" 

(Офіційний вісник України, 2010 р., № 33, ст. 1186). 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010 р. № 413 "Про внесення 

змін до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки 

держави" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 43, ст. 1412). 

9. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 23 грудня 

2004 р. № 1734 і від 3 листопада 2010 р. № 999, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 162 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 15, 

ст. 622). 

 


