
СТЕЙКХОЛДЕРИ НАУ 
Галузеві підприємства, установи, організації (іноземні) 

1 Kam Air Limited (Афганістан) 

2 Бишкекский филиал ОАО «Международный аэропорт Манас» () 
3 ГП «Белаэронавигация» (Беларусь) () 

4 Державне підприємство "Белаеронавігація" (Білорусь) 

5 Державне підприємство "Белаеронавігація" (Білорусь) 

6 Державне підприємство «Антонов» (Київ) 

7 Об’єднання авіаційних спеціалістів з Ірану (Іран) 

8 СП «Авіа-центр» (Узбекистан) 

9 ТОО «Airport Management Group» (Казахстан) () 

10 Турецька авіакосмічна корпорація (ТАІ) (Туреччина) 

                                                Галузеві підприємства, установи, організації  (українські) 
1 Військові комісаріати по Україні () 

2 "Серійний завод «АНТОНОВ»" (Київ) 

3 <>ROCKWELL COLLINS (UKRSPUTNIK) 

4 <АВІАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ, ТОВ (Авіаційний транспорт) 

5 «Аеропракт» (Київ) 

6 «Аерос» (Київ) 

7 «Миколаївський міжнародній аеропорт» Комунальне підприємство 

8 «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» Товариство з обмеженою відповідальністю 

9 «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» Державне підприємство 

10 «Міжнародний аеропорт Бориспіль» Державне підприємство 

11 «Міжнародний аеропорт Донецьк імені С.С.Прокоф'єва» Комунальне підприємство 

12 «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» Комунальне підприємство 
13 «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Комунальне підприємство 

14 «Міжнародний аеропорт Одеса»Комунальне підприємство 

15 «Міжнародний аеропорт Рівне» Обласне комунальне підприємство 

16 «Укргазпром» (Суми) 

17 Bravo Airways (Київ) 

18 Cпеціалізована медико-санітарна частина №11 (Київ) 

19 Future Development Agency 

20 Авіакомпанія АЕРОДЖЕТ (Одеса) 

21 Авіакомпанія Роза вітрів (Київ) 

22 Авіакомпанія ХОРС (Київ) 

23 АВІАЦІЙНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ, ТОВ (Авіаційний транспорт) 

24 АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ 

25 Аеропорт - Полтава (Супрунівка)Полтавське обласне комунальне підприємство 

26 Аеропорт «Бельбек» (Севастополь) Товариство з обмеженою відповідальністю 

27 Аеропорт «Вінниця» (Гавришівка) Вінницьке обласне комунальне підприємство 

28 Аеропорт «Маріуполь» ПАТ «Азовзагальмаш» 

29 АНТОНОВ, ДП 
30 АО «ОДК-Авиадвигатель» (Пермь) 

31 АРСЕНАЛ, КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 

32 АРСЕНАЛ-УКРАЇНА ТД, ТОВ 

33 АРТЕМ, ДАХК 

34 АРТЕМ, Державна акціонерна холдингова компанія (ДАХК»Артем») (Київ) 

35 АРТЕМ, МАШИНОБУДІВНА ФІРМА, ДПТранспортні технології (на повітряному транспорті) 

36 АТЗТ «АВІОНІКА» (Київ) 

37 Виробничий підрозділ Київська дирекція залізничних перевезень регіональної філії "Південно-Західна залізниця" (Київ) 

38 Відділ авіаційної медицини Державіаслужби України (Київ) 

39 Військова частина А0799 (Київ) 

40 Військова частина А1789 (Васильків) 

41 Військова частина А2110 (Нікополь) 

42 Військова частина А2215 (Бориспіль) 

43 Військова частина А2363 (Дубно) 

 44 Військова частина А2678 (Львів) 

45 Військова частина А2788 (Київ) 

46 Військова частина А2791 (Біла Церква) 
47 Військова частина А2975 (Лубни) 

48 Військова частина А3476 (Костянтинівка) 

49 Військова частина А4167 (Сміла) 

50 ВП «Южно-Українська АЕС» (Миколаїв) 

51 ВП ЗАПОРІЗЬКА АЕС (Запоріжжя) 

52 ГЕНЕРАТОР, ЗАВОД, ДП 

53 ГО «Східноукраїнський бізнес-інкубатор» 

54 Голосіївський районний у м. Києві військовий комісаріат (Київ) 

55 государственное предприятие "Белгипродор" () 

56 ГУ розвідки МОУ, інститут кібернетики ім. В.Н. Глушкова, ДП "Головний науково-дослідний та проектий інститут 



57 ДАХК «Артем» (Київ) 

58 ДВНЗ "Київський Електромеханічний завод" () 

59  ДЕН ПрАТ «АК «Київводоканал» (Київ) 

60 Департамент авіації, Міністерство транспорту і зв’язку України (Київ) 

61 Державна авіаційна компанія «Херсон-Авіа» (Херсон) 

62 Державна авіаційна служба України (Київ) 
66 Державна авіаційна служба України, сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Київ) 

67 Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" (Закрите акціонерне товариство) 

70 Державна інноваційна фінансово-кредитна установа 

71 Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (Київ) 

72 Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ) (Київ) 

73 Державна науково-виробнича корпорація “Київський інститут автоматики” 

74 Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського 

75 Державна організація “Національний офіс інтелектуальної власності” 

76 Державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав» 

77 Державна установа "Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень" 

78 Державна установа "Лабораторний центр на повітряному транспорті МОЗ України" (Київ) 

79 Державна установа “Державний науково дослідний і проектний інститут основної хімії” 

80 Державна установа “Прозорро.Продажі” 

81 Державна установа “Професійні закупівлі” 

82 Державна установа “Український дім фарфоро-фаянсової промисловості” 

83 Державна установа «Офіс з просування експорту України» 

84 Державне підприємство “Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)” 
85 Державне авіаційне підприємство «Україна» (Бориспіль) 

86 Державне виробниче об¢єднання "Полярон" 

87 Державне госпрозрахункове підприємство – сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання 

88 Державне зовнішньоекономічне підприємство “Укркольорпром” 

89 Державне Київське конструкторське бюро «Луч» (Київ) 

92 ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНСТВО УКРАЇНИ 

95 Державне лісопромислове підприємство "Прикарпатліс" 

96 Державне льотно-випробувальне підприємство "ВЗЛІТ" 

97 Державне навчально- виробниче підприємство “Перспектива” 

98 ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБ’ЄДНАННЯ "КОМУНАР" 

99 Державне науково-виробниче підприємство “Дельта” 

100 Державне науково-виробниче підприємство “Електронмаш” 

101 Державне науково-виробниче підприємство “Радіоізотопне інформаційне устаткування і системи” 

102 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВИЙ ЦЕНТР ТОЧНОГО 

103 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

104 Державне підприємство “Науково- дослідний інститут галургії” 

105 Державне підприємство “Український державний науково-дослідний інститут пластичних мас” (діяльність підприємства 
106 Державне підприємство гідрогеологічного захисту "Шахта 2-біс" (діяльність підприємства припинено 27.11.2014 

відповідно 

107 Державне підприємство "Випробувальний центр "Омега" 

108 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВПРИЛАД" 

109 Державне підприємство "Виробниче об'єднання "КиївПрилад" (Київ) 

110 Державне підприємство "Державна коксохімічна станція" 

111 Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості" 

112 Державне підприємство "Державний міжгалузевий медично-інженерний науковий центр" 

113 Державне підприємство "Державний проектно-конструкторський інститут збагачувального устаткування 

114 Державне підприємство "Державний сертифікаційний центр синтетичних миючих засобів та виробів електронної техніки 

115 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ" 

116 Державне підприємство "Мелітопольський завод "Гідромаш" 

117 Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Бориспіль" () 

118 Державне підприємство "Міжрегіональний науково-інженерний центр з сертифікації систем якості, труб, балонів та іншої 

119 Державне підприємство "Науково-дослідний інститут "Акорд" 

120 Державне підприємство "Науково-дослідний інститут "Гелій" 

121 Державне підприємство "Науково-дослідний інститут радіоелектронних систем "Квант-радіоелектроніка" 
122 Державне підприємство "Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв" 

123 Державне підприємство "Науково-технічний центр "ЗАЗавтотехніка" 

124 Державне підприємство "Новояворівське державне гірничо-хімічне підприємство “Сірка” 

125 Державне підприємство "Орган з сертифікації ОС "Крантест" 

126 Державне підприємство "Орган з сертифікації УкрНДІМет-СЕРТ" 

127 Державне підприємство "Особливе конструкторське бюро "Елміс" 

128 Державне підприємство "Південний державний науково-виробничий центр "Прогрес" 

129 Державне підприємство "Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма "Укроборонекспорт" 

130 Державне підприємство "Тячівський завод “Зеніт” 

131 Державне підприємство "Український інститут по проектуванню металургійних заводів" 

132 Державне підприємство "Український науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут 

133 Державне підприємство "Український науково-технічний і впроваджувальний центр комплексного захисту інформації" 

134 Державне підприємство "Український науково-технічний центр металургійної промисловості “Енергосталь” 



135 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРКОСМОС" 

136 Державне підприємство "Укрчорметгеологія" 

137 Державне підприємство "Часів-Ярська державна геологорозвідувальна партія" 

138 Державне підприємство “Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” 

139 Державне підприємство “Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” 

140 Державне підприємство “Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації 
та 

141 Державне підприємство “Державний проектний інститут “Діпроверф” 

142 Державне підприємство “Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості 

“Кривбаспроект” 

143 Державне підприємство “Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків” 

144 Державне підприємство “Дніпро-ВДМ” 

145 Державне підприємство “Дніпровський електровозобудівний завод” 

146 Державне підприємство “Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології 

та 

147 Державне підприємство “Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” 

148 Державне підприємство “Донська теплова мережа” (ДП “ДТМ”) 

149 Державне підприємство “Еко” 

150 Державне підприємство “ЕКОТРАНСЕНЕРГО” 

151 Державне підприємство “Житомирський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” 

152 Державне підприємство “Завод порошкової металургії” 

153 Державне підприємство “Закарпатський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”, м. Ужгород 

154 Державне підприємство “Запорізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” 
155 Державне підприємство “Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” 

156 Державне підприємство “ІНЖЕКСБУД” 

157 Державне підприємство “Інженерний центр твердих сплавів “Світкермет” 

158 Державне підприємство “Інститут машин і систем” 

159 Державне підприємство “Інститут підготовки кадрів промисловості” 

160 Державне підприємство “Інформсервіс” – центр міжгалузевого спеціального зв’язку 

161 Державне підприємство “Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”, м. 

Біла 

162 Державне підприємство “Кіровоградський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” 

163 Державне підприємство “Кривбасшахтозакриття” 

164 Державне підприємство “Криворізький інститут автоматики” 

165 Державне підприємство “Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” 

166 Державне підприємство “Кримський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” 

167 Державне підприємство “Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” 

168 Державне підприємство “Львівський державний ювелірний завод” 

169 Державне підприємство “Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”  

170 Державне підприємство “Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” 
171 Державне підприємство “Науково- дослідний інститут “Еластик” 

172 Державне підприємство “Науково дослідний інститут приймальних електронно-променевих трубок “Еротрон” 

173 Державне підприємство “Науково-дослідний і проектний інститут хімічних технологій “Хімтехнологія” 

174 Державне підприємство “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем”, м. Львів 

175 Державне підприємство “Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості імені 

Я.Ю. 

176 Державне підприємство “Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки” 

177 Державне підприємство “Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації” 

178 Державне підприємство “Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут” 

179 Державне підприємство “Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної 

180 Державне підприємство “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” 

181 Державне підприємство “Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації” 

182 Державне підприємство “Представництво промислових підприємств в Російській Федерації” 

183 Державне підприємство “Приладобудівний завод “Райдуга” 

184 Державне підприємство “Прозорро” 

185 Державне підприємство “Промислово- металургійний консалтинг” 

186 Державне підприємство “Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” 
187 Державне підприємство “Сумський державний науково-дослідний інститут мінеральних добрив і пігментів ” 

188 Державне підприємство “Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” 

189 Державне підприємство “Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” 

190 Державне підприємство “технологічне бюро електроапаратури” 

191 Державне підприємство “УДВП ІЗОТОП” 

192 Державне підприємство “Українське авіаційно-транспортне підприємство «Хорів-АВІА» (Київ) 

193 Державне підприємство “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та 

якості” 

194 Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут вагонобудування” 

195 Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів” 

196 Державне підприємство “Укрметалургізотоп” 

197 Державне підприємство “Укрхімтрансаміак” 

198 Державне підприємство “Фінмаш” 



199 Державне підприємство “Фінпром” 

200 Державне підприємство “Харківський електромеханічний завод” 

201 Державне підприємство “Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування” 

202 Державне підприємство “Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” 

203 Державне підприємство “Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” 

204 Державне підприємство “Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” 
205 Державне підприємство “Центр з сертифікаці шин і гумотехнічних виробів “СЕПРОшинаГТВ” 

206 Державне підприємство “Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній 

207 Державне підприємство “Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” 

208 Державне підприємство “Чернівецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та 

сертифікації” 

209 Державне підприємство “Чернігівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” 

210 Державне підприємство «Антонов» 

211 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПІВДЕННИЙ 

212 Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та 

213 Державне підприємство «Державна інвестиційна компанія» 

214 Державне підприємство «Жулянський машинобудівний завод «Візар» (Київ) 

215 Державне підприємство «Завод 410 цивільної авіації» (Київ) 

216 Державне підприємство «Інфоресурс» (Київ) 

217 Державне підприємство «Київський експертно-технічний центр Держпраці» (Київ) 

218 Державне підприємство «Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП 

219 Державне підприємство «Лисичанський склозавод» 

220 Державне підприємство «Радіовимірювач» (Київ) 
221 Державне підприємство «Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» 

(ДП 

222 Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» 

223 Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та 

якості» 

224 Державне підприємство Державне центральне бюро технічної інформації з легкої та текстильної промисловості 

225 Державне підприємство завод "Електроважмаш" 

226 Державне підприємство науково-дослідний інститут «Оріон» (Київ) 

227 Державне підприємство Науково-технічний центр "Станкосерт" 

228 Державне підприємство промислового спеціального зв’язку “Промспецзв’язок” 

229 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВОДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

230 Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" (Київ) 

231 Державний архів Київської області (Київ) 

232 Державний заклад "Металургійний державний музей України" 

233 Державний заклад "Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України" 

234 Державний консерн "Укроборонпром" () 

235 ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ПРИРОДА" 
236 Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України () 

258 Державний науково-дослідний інститут авіації () 

259 Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки 

260 ДержНДІ Спецзв’язку (Київ) 

261 Деснянський районний у м. Києві військовий комісаріат (Київ) 

262 еснянський районний у м. Києві військовий комісаріат (Київ) 

263 ДК «Укртрансгаз» (Київ) 

264 ДНІПРОВСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ЗАМОВНИКА - ДКАУ 

265 Дніпровський районний у м. Києві військовий комісаріат (Київ) 

266 ДНУ УкрІНТЕІ 

267 Донецьке Державне науково-дослідний інститут чорної металургії (“Донндічормет“) 

268 Донецький державний науково- дослідний та проектний інститут кольорових металів 

269 Донецький державний науково-дослідний інститут чорної металургії (діяльність підприємства припинено 27.11.2014 

270 ДП "45 експериментальний механічний завод " (Вінниця) 

271 ДП "ВСП Центр авіаційної підготовки та сертифікації Украероруху" (Київ) 

272 ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "ПРОГРЕС" ім. О.Г.Івченка" (Запоріжжя) 

273 ДП "КБ Південне" (Дніпро) 
274 ДП "Київський екпертно- технічний центр Держпраці" (Київ) 

275 ДП "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" () 

279 ДП "МЕДБУД" ПАТ "ХК Київміськбуд" (Київ) 

280 ДП "Науково-дослідний інститут "Гелій" (Вінниця) 

281 ДП "Науково-дослідний інститут "Еластик" () 

282 ДП "Науково-технічний центр Вуглеінновація Міненерговугілля 

283 ДП "НДІ Квант" (Київ) 

284 ДП "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз України" () 

285 ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" (Київ) 

286 ДП "УкрНДНЦ" () 

287 ДП "Укрпромзовнішекспертиза" 

288 ДП “Красилівський агрегатний завод” (Хмельницький) 

289 ДП «Житомирстандартметрологія» (Житомир) 



290 ДП «Завод «Арсенал» (Київ) 

291 ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» (Івано-Франковськ) 

292 ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон»» () 

293 ДП «НДПІ містобудування» (Київ) 

294 ДП «Новатор» (Хмельницький) 

295 ДП «Одеський авіаційний завод» () 
296 ДП «Радіовимірювач» (Київ) 

297 ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) (Київ) 

298 ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (Київ) 

299 ДП «Харківстандартметрологія» (Харків) 

300 ДП «Черкасистандартметрологія» (Черкаси) 

301 ДП «Чернігівстандартметрологія» (Чернігів) 

302 ДП Асоціація УРАН «Мережевий оператор УРАН» (Київ) 

303 ДП Луцький ремонтний завод "Мотор" (Луцьк) 

304 ДП Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Бориспіль) 

305 ДП Міжнародний аеропорт «Київ (Жуляни)» (Київ) 

306 ДП обслуговування повітряного руху України (Украерорух) (Бориспіль) 

307 ДУ "Лабораторний центр на повітряному транспорті МОЗ України" (Київ) 

308 ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі», Інститут геологічних наук НАН України (Київ) 

309 ЕЛЕКТРОНПРИЛАД, НТК, ПАТ 

310 Жулянський машинобудівний завод «Візар» (Київ) 

311 ЗАВОД 410 ЦА, ДП 

312 Інститут математики/Київський академічний університет 
313 КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ "АРСЕНАЛ" 

314 Казенне підприємство спецприладобудування «Арсенал» (Київ) 

315 КБ «Південне» (Дніпро) 

316 КИЇВСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ЗАМОВНИКА - ДКАУ 

317 Київське центральне конструкторське бюро арматуро будування (ПрАТ КЦКБА) (Київ) 

318 КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ, ПрАТ 

319 Київський державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості 

320 Комунальне підприємство міжнародний аеропорт «Київ(Жуляни)» (Київ) 

321 КП "Київблагоустрій" (Київ) 

322 ЛУЧ, ДЕРЖАВНЕ КИЇВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО, ДП 

323 Львівське державне спеціальне конструкторське бюро “Топаз” 

324 Льотна академія НАУ (Кропівницький) 

325 Медико-санітарна частина РСП "Київцентраеро" (Бориспіль) 

326 МЕРИДІАН ІМ.С.П. КОРОЛЬОВА, ВАТ 

327 Міжнарожні авіалінії України (Київ) 

344 Міський військовий комісаріат (Київ) 

345 Н/Р-М «АВІАТОР» (Харків) 
346 Науковий комітет національної ради з питань науки і технологій 

347 Науково-виробнича корпорація ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» (Харків) 

348 Науково-технічне співтовариство машинобудівельників Болгарії (Болгарія) 

349 Національне агентство з акредитації України 

350 Національний науковий центр “Інститут метрології” 

351 Національний центр управління та випробувань космічних засобів (Київ) 

352 НДІ інтелектуальної власності НАПрНУкраїни 

353 НСК «Олімпійський» (Київ) 

354 Оболонський районний у м. Києві військовий комісаріат (Київ) 

355 ООО «УкрЭйр Лтд.» (Київ) 

356 ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя) 

357 ПАТ "Укрпошта" 

358 ПАТ «КИЙ-АВІА» (Київ) 

359 ПАТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (ПАТ УкрНДІАТ) (Київ) 

360 ПАТ Київський завод «РАДАР» (Київ) 

361 Печерський районний у м. Києві військовий комісаріат (Київ) 

362 Подільський районний у м. Києві військовий комісаріат (Київ) 
363 ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (Київ) 

364 ПрАТ "Авіакомпанія"Українські вертольоти" (Київ) 

365 ПрАТ «АК «Київводоканал» (Київ) 

382 ПрАТ «Донецьксталь-МЗ» (Донецьк) 

383 ПрАТ «Міжнародні авіалінії України» 

384 ПрАТ «Фармак» (Київ) 

385 Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Україна-АероАльянс» (Київ) 

386 Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія Константа» (Київ) 

387 Приватне підприємство «ПолтавАвіа» (Полтава) 

388 Приватне підприємство «Споруди авіаційні, громадські, інновація, дослідження» (Київ) 

389 ПРОМОБОРОНЕКСПОРТ, ДЕРЖАВНЕ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНЕ ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДОЧІРНЄ 

390 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД" 

391 Публічне акціонерне товариство "Державний науково-дослідний та проектний інститут титану" 



392 Публічне акціонерне товариство "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" 

393 Публічне акціонерне товариство “Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничорудного 

394 РАДАР, КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД, ПАТ 

395 Роздільське державне гірничо-хімічне підприємство “Сірка” 

396 Святошинський районний у м. Києві військовий комісаріат (Київ) 

397 Сєвєродонецьке державне підприємство “Стіновик” 
398 Служба пального КПС ЗС України (Вінниця) 

399 Солом’янський районний у м. Києві військовий комісаріат (Київ) 

400 СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ, ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ДчП 

401 ТВО «Авіаційна виробнича компанія Степури і Гапановича, СКАЕТОН» (Київ) 

402 ТОВ "Авіакомпанія "Вулкан Ейр" (Київ) 

403 ТОВ "АНДА ЕЙР" (Київ) 

404 ТОВ "АТЛАСДЖЕТ Україна" (Київ) 

405 ТОВ "ДЦ"Радіоекологія" (Київ) 

406 ТОВ "ЄВРОПА ЕЙР" (Київ) 

407 ТОВ "Льотна школа "Кондор" () 

410 ТОВ "Льотна школа "Форсаж" () 

411 ТОВ "Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" () 

412 ТОВ "Облгазсервіс" (Херсон) 

413 ТОВ “Кавок Ейр” Limited Liability Company “CAVOK AIR” (Київ) 

414 ТОВ „Інтеравіа” (Київ) 

415 ТОВ «Авіакомпанія «Мерідіан» () 

416 ТОВ «Авіа-Союз» (Дніпро) 
417 ТОВ «Авіаційна компанія «Роза ветрів»» (Київ) 

418 ТОВ «Авіаційний центр «СКАЙ» () 

419 ТОВ «АероВіз» (Київ) 

420 ТОВ «Аероскан сервіс» () 

421 ТОВ «Вінницький авіаційний Завод» 

422 ТОВ «Запорізька хендлінгова компанія» Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» (Запоріжжя) 

423 ТОВ «ЗетАвіа» (Київ) 

424 ТОВ «КБ Аеровотекс» (Харків) 

425 ТОВ «Міжнародний Аеропорт Одеса» (Одеса) 

426 ТОВ «Національні інформаційні системи» (Київ) 

427 ТОВ «Роза Вітрів» (Київ) 

428 ТОВ «ТК «Екстрім Тур» (Київ) 

429 ТОВ «Украгроавіа» (Київ) 

430 ТОВ компанія "Аттіс-авіа" (Київ) 

431 Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія АероВіз"" (Київ) 

432 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕРОН АВІА" (Київ) 

433 Товариство з обмеженою відповідальністю "МАСТЕР-АВІА" (Київ) 
434 Товариство з обмеженою відповідальністю “Авіакомпанія «ХОРС» (Київ) 

435 Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіакомпанія «Азур Ейр Україна» (Тячів) 

436 Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіакомпанія Промінтерсервіс (Київ) 

437 Товариство з обмеженою відповідальністю «ВУЛКАН ЕЙР» (Київ) 

438 Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Ейр Компані» (Львів) 

439 Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПА ЕЙР» (Київ) 

440 Товариство з обмеженою відповідальністю «КАВОК ЕЙР» (Київ) 

441 Товариство з обмеженою відповідальністю «Максімус Еірлайнс» (Київ) 

442 Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаїв-Аеро» (Миколаїв) 

443  Товариство з обмеженою відповідальністю «СКАЙАВІА-ТРАНС» (Київ) 

444 Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська авіаційна компанія «АЕРОСТАР» (Київ) 

445 Товариство з обмеженою відповідальністю «Челендж Аеро Юкрейн» (Київ) 

446 Товариство з обмеженою відповідальністю"КИЇВСЬКА АВІАЦІЙНА ШКОЛА" (Київ) 

447 Товариство з обмеженою відповідальністю Авіакомпанія «Росьавіа» (Київ) 

448 Торгово-промислова палата України 

449 Українська авіаційна компанія "Аерстар" (Київ) 

450 Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова 
451 УкрІНТЕІ 

452 УКРОБОРОНПРОМ, ДК 

453 УКРСПЕЦЕКСПОРТ, ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО  ТА 

454 Федерація профспілок України 

455 Філія «Міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ»Товариство з обмеженої відповідальністю «Скорзонера» 

456 Харківське ДАВП (ХДАВП) (Харків) 

457 ХАРКІВСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ЗАМОВНИКА - ДКАУ 

458 Центральне управління забезпечення пально-мастильними матеріалами ЗС України (Київ) 

459 Центральний комітет профспілки авіабудівників України (Київ) 

460 Шевченківський районний у м. Києві військовий комісаріат (Київ) 
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