
Перелік об’єктів соціально-культурного призначення, що підлягають приватизації в 2020 році 
 

Назва об’єкта, код за 

ЄДРПОУ 
Адреса об’єкта 

Назва 

балансоутримувача або 

зберігача, код за 

ЄДРПОУ  

Орган управління 

Наказ Фонду, яким об'єкт включено до 

переліку об'єктів, що підлягають 

приватизації (назва, дата, номер) 

1 2 3 4 5 

Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях     

Фізкультурно – оздоровчий 

комплекс, А-2 загальною 

площею 1 288,5 кв. м 

Дніпропетровська обл., 

м. Кам’янське, 

вул. Васильєвська, 124 

АТ «Дніпровська ТЕЦ», 

код за ЄДРПОУ 00130820 

Міністерство енергетики 

та захисту довкілля 

України 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації 

в 2020 році» 

Піонерський табір з 

господарськими 

(допоміжними) будівлями та 

спорудами 

Дніпропетровська обл., 

Верхньодніпровський р-н, 

с. Бородаївка,  

вул. Зарічна, 4 

АТ «Дніпровська ТЕЦ», 

код за ЄДРПОУ 00130820 

Міністерство енергетики 

та захисту довкілля 

України 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації 

в 2020 році» 

Клуб металургів  

літ. А-1, навіс літ. а-1, сарай 

літ. Б-1, ганки №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, загальною площею 

1230,0 кв. м, тротуар літ. І 

Дніпропетровська обл., 

м. Кам’янське, 

вул. Тритузна, 189 

ПАТ «Дніпровський 

металургійний комбінат», 

код за ЄДРПОУ 05393043 

Регіональне відділення 

Фонду по 

Дніпропетровській, 

Запорізькій та 

Кіровоградській областях 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації 

в 2020 році» 

Регіональне відділення Фонду Одеській та Миколаївській областях     

Готель 

Миколаївська обл.,  

Миколаївський р-н, 

селище Радісний Сад,  

вул. Миру, 9Б 

АТ «Радсад»,  

код за ЄДРПОУ 00413989 

Регіональне відділення 

Фонду по Одеській та 

Миколаївській областях 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації 

в 2020 році» 

Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
    

Нежитлова будівля (їдальня) 

з майном 

Харківська обл., 

Нововодолазький р-н, 

с. Новоселівка, 

вул. Піщана, 2  

ПрАТ «Новоселівський 

гірничо-збагачувальний 

комбінат»,  

код за ЄДРПОУ 30773938 

Регіональне відділення 

Фонду по Харківській, 

Донецькій та Луганській 

областях 

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 «Про 

внесення змін до наказу Фонду від 

28.12.2019 № 1574 «Про затвердження 

переліків об'єктів малої приватизації, що 

підлягають приватизації в 2020 році» (із 

змінами) 

Кінотеатр «Електрон» на 

580 місць загальною 

площею 832,3 кв. м 

Донецька обл.,  

Мар'їнський р-н,  

м. Курахове,  

вул. Мечникова, 12 

ПАТ «Донбасенерго»,  

код за ЄДРПОУ 23343582 

Міністерство енергетики 

та захисту довкілля 

України 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації 

в 2020 році» 

 
 

Голова Фонду                                                                                                                     Дмитро СЕННИЧЕНКО 

   

 


