
Перелік об’єктів незавершеного будівництва, законсервованих об’єктів, що підлягають приватизації в 2019 році  

 

Назва об’єкта, код за 

ЄДРПОУ  
Адреса об’єкта 

Назва балансоутримувача або 

зберігача, код за ЄДРПОУ  
Орган управління  

Наказ Фонду, яким об'єкт включе но 

до переліку об'єктів, що підлягають 

приватизації (назва, дата, номер)  

1 2 3 4 5 

Регіональне відділення  Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях     

Cадиба № 13 квартал 14 

Вінницька обл., Немирівський 

р-н, с. Нові Обиходи, 

вул. Мельника, 62 

Департамент будівництва, 

містобудування та арітектури 

Вінницької обласної державної 

адміністрації,  

код за ЄДРПОУ 39578073 

Вінницька обласна 

державна адміністрація  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів 

малої приватизації, що підлягають 

приватизації в 2019 році»  

Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях     

Водно -спортивна база 

«Локомотив» 

м. Дніпро, вул. Набережна 

Перемоги, 1К 
відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях 

Наказ Фонду від 05.04.2019 № 332 

«Про внесення змін до наказу Фонду 

державного майна України  від 

27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 

переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2019 

році» 

                                                                             Регіональне відділення  Фонду по Рівненській та Житомирській областях     

Клуб 

Житомирська обл., 

Бердичівський р-н,                              

с. Андріяшівка,                    

вул. Павла Ящука, 10-А 

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Рівненській та 

Житомирській областях 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів 

малої приватизації, що підлягають 

приватизації в 2019 році»  

Торговий центр   

Житомирська обл.,                            

Брусилівський р-н, 

с. Лазарівка,  

вул. Набережна, 7 

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Рівненській та 

Житомирській областях 

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 

«Про внесення змін до наказу Фонду 

державного майна України  від 

27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 

переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2019 

році» (із змінами) 

Будівництво ферми на 200 

голів ВРХ 

Житомирська обл., 

Радомишльський р -н,  

с. Дітинець,  

вул. Центральна, 19а  

Управління капітального 

будівництва Департаменту 

регіонального розвитку 

Житомирської обласної 

державної адм іністрації 

Житомирська обласна 

державна адміністрація  

Наказ Фонду від 23.07.2019 № 728 

«Про внесення змін до наказу Фонду 

державного майна України  від 

27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 

переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2019 

році» (із змінами) 



Незавершене будівництво, 

лабораторія ветеринарної 

медицини загальною 

площею 551,3 кв. м у складі: 

лабораторія ветеринарної 

медицини А-2, А-1; ґанок а 

площею 7,2 кв. м; ґанок а1 

площею 13,6 кв. м; балкон  а2 

площею 2,2 кв. м  

Рівненська обл., 

Володимирецький р-н,  

смт. Володимирець,  

вул. Грушевського, 2л 

Володимирецька районна 

державна лікарня ветеринарної 

медицини,  

код за ЄДРПОУ 00703954 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 

«Про внесення змін до наказу Фонду 

державного майна України  від 

27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 

переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2019 

році» (із змінами) 

Регіональне відділення  Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 

Незавершене будівництво 

школи  

Київська обл.,  

Вишгородський р-н,  

с. Любимівка  

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 

«Про внесення змін до наказу Фонду 

державного майна України  від 

27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 

переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2019 

році» (із змінами) 

Фабрика – пральня та 

підприємство хімчистки  

Київська обл., 

м. Славутич, проїзд  

Кленовий, 2 

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 

«Про внесення змін до наказу Фонду 

державного майна України  від 

27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 

переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2019 

році» (із змінами) 

68-квартирний  житловий 

будинок 

Черкаська обл,  

 Золотоніський р -н, 

с. Піщане , вул. Шеремета Руслана , 

100Г  

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській областях 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів 

малої приватизації, що підлягають 

приватизації в 2019 році»  

Незавершене будівництво 

школи  

Чернігівська область,                           

Срібнянський р-н,  

с. Сокиринці,  

вул. Галаганівська, 55 

Управління капітального 

будівництва Чернігівської 

обласної державної адміністрації, 

код за ЄДРПОУ 04014246 

Чернігівська обласна 

державна адміністрація  

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 

«Про внесення змін до наказу Фонду 

державного майна України  від 

27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 

переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2019 

році» (із змінами) 

                                                         Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях      

Головний виробничий 

корпус 

Львівська обл.,  Самбірський 

р-н, с. Рудня,  

вул. Торгова, 3 

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Львівській, 

Закарпатській та 

Волинській областях 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів 

малої приватизації, що підлягають 

приватизації в 2019 році»  



 Очисні споруди  
 м. Львів,                                         

вул. Персенківка , 19 
відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Львівській, 

Закарпатській та 

Волинській областях 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів 

малої приватизації, що підлягають 

приватизації в 2019 році»  

Житловий будинок 

Воловецької райради  

Закарпатська обл., 

смт. Воловець ,  

вул. Пушкіна, 9 

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Львівській, 

Закарпатській та 

Волинській областях 

Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 

«Про внесення змін до наказу Фонду 

державного майна України  від 

27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 

переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2019 

році» (із змінами) 

                                                                                    Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській області     

Розширення майданчику 

№ 3 ОМВО «Оріон» по 

випуску  

1 млн компресорів до 

побутових холодильників  

м. Одеса,  

вул. Гаркавого, 6 

ПАТ «МВО «Оріон»,  

код за ЄДРПОУ 14309913 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів 

малої приватизації, що підлягають 

приватизації в 2019 році»  

Регіональне відділення  Фонду по Полтавській та Сумській областях     

Спортивний комплекс  

Полтавська  обл., 

Пирятинський  р-н,                             

с. Вікторія,  

вул. Центральна, 15А                                                                                                                                                                                                  

ЗАТ «Пирятинська 

птахофабрика» - ліквідовано                                                                                                                                                                                                                                                 

Регіональне відділення 

Фонду по Полтавській 

та Сумській областях 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів 

малої приватизації, що підлягають 

приватизації в 2019 році»  

Спортивний комплекс  

Полтавська  обл., 

Миргородський р-н,                             

с. Петрівці,  

вул. Центральна, 1-А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ТОВ Агрофірма 

«Миргородська»,  

код за ЄДРПОУ 36805165                                                    

Регіональне відділення 

Фонду по Полтавській 

та Сумській областях 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів 

малої приватизації, що підлягають 

приватизації в 2019 році»  

Мікроцентр  

Полтавська обл.,  

Глобинський р-н, с. Сіренки,  

пров. Чкалова, 2а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ТОВ ІПК 

«Полтавазернопродукт»,  

код за ЄДРПОУ 31059651 

Регіональне відділення 

Фонду по Полтавській 

та Сумській областях 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів 

малої приватизації, що підлягають 

приватизації в 2019 році»  

Житловий будинок № 1 

Сумська область, 

Недригайлівський район,  

с. Березняки, вул. Новоселівка, 

3 

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Полтавській 

та Сумській областях 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів 

малої приватизації, що підлягають 

приватизації в 2019 році»  

Житловий будинок № 2 

Сумська область, 

Недригайлівський район,  

с. Березняки, вул. Новоселівка, 

5 

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Полтавській 

та Сумській областях 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів 

малої приватизації, що підлягають 

приватизації в 2019 році»  

Житловий будинок № 3 

Сумська область, 

Недригайлівський район,  

 с. Березняки, вул. 

Новоселівка, 11 

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Полтавській 

та Сумській областях 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів 

малої приватизації, що підлягають 

приватизації в 2019 році»  



Виробнича база 

(адмінбудівля, майстерня)  

м. Суми,  

вул. Черкаська, 15/2 

ПАТ «Укртелеком»,  

код за ЄДРПОУ 21560766 

Регіональне відділення 

Фонду по Полтавській 

та Сумській областях 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів 

малої приватизації, що підлягають 

приватизації в 2019 році»  

                                                               Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській  областях     

Їдальня на 150 місць          

літ. А-2 

Донецька обл.,  

Нікольський р-н,   

с. Зоря, вул. Афінська, 5в  

відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по Харківській, 

Донецькій та Луганській 

областях 

Наказ Фонду від 16.09.2019 № 929 

«Про внесення змін до наказу Фонду 

державного майна України  від 

27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 

переліків об'єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2019 

році» (із змінами) 

                                                                              Регіональне відділення Фонду по м. Києву     

Енергоцех 
м. Київ,  

вул. Виборзька , 5-17 
відсутній  

Регіональне відділення 

Фонду по м. Києву  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів 

малої приватизації, що підлягають 

приватизації в 2019 році»  

     

 


