
Перелік об’єктів соціально-культурного призначення, 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 

включено до переліку 

об'єктів, що підлягають 

приватизації (назва, дата, 

номер) 

1 2 3 4 5 

                                                                                              Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області      

Їдальня-магазин з 

обладнанням (7 

одиниць) 

Вінницька обл., Козятинський р-н,  

с. Садове, 

 вул. Центральна, 6 

ТОВ «Агромир і Ко», 

код за ЄДРПОУ 5527692 

Регіональне відділення 

Фонду по Вінницькій 

області 

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     

Клуб школяра 

Дніпропетровська обл.,  

м. Павлоград,  

вул. Можайського, 8Б 

ПрАТ «ДТЕК 

Павлоградвугілля»,  

код за ЄДРПОУ 00178353 

Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018  

№ 1637 «Про затвердження 

переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають 

приватизації в 2019 році»  

Їдальня № 7 

з майном у кількості 

6 одиниць  

Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, 

вул. Переяслівська  

ПАТ «Південний гірничо-

збагачувальний комбінат», 

код за ЄДРПОУ 00191000 

Регіональне відділення 

Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській областях 

Наказ Фонду від 27.12.2018  

№ 1637 «Про затвердження 

переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають 

приватизації в 2019 році»  

Їдальня № 11 

з майном у кількості 

4 одиниці 

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг, проммайданчик  

ПАТ «Південний гірничо-

збагачувальний комбінат»  

ПАТ «Південний гірничо-

збагачувальний комбінат», 

код за ЄДРПОУ 00191000 

Регіональне відділення 

Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській областях 

Наказ Фонду від 27.12.2018 

 № 1637 «Про затвердження 

переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають 

приватизації в 2019 році»  

Їдальня № 14 

з майном у кількості 

1 одиниці 

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг, проммайданчик  

ПАТ «Південний гірничо-

збагачувальний комбінат»  

ПАТ «Південний гірничо-

збагачувальний комбінат», 

код за ЄДРПОУ 00191000 

Регіональне відділення 

Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській областях 

Наказ Фонду від 27.12.2018  

№ 1637 «Про затвердження 

переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають 

приватизації в 2019 році»  

Їдальня № 23 на 200 

посадочних місць  

з майном у кількості 

16 одиниць  

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг 

ПАТ «Південний гірничо-

збагачувальний комбінат», 

код за ЄДРПОУ 00191000 

Регіональне відділення 

Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській 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 Донецькій області      

Дитячий оздоровчий 

табір «Лазурний»  

Донецька область, Мангушський 

р-н, с. Юр`ївка,  

вул. Набережна, 74 

Державне комерційне торгове 

підприємство «Комбінат 

шкільного харчування»,  

код за ЄДРПОУ 20314278 - 

Регіональне відділення 

Фонду по Донецькій області 

Наказ Фонду від 27.12.2018  

№ 1637 «Про затвердження 

переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають 



зберігач приватизації в 2019 році»  

Клуб 

Донецька область,  

Нікольський р-н,  

с. Малинівка,  

вул. Центральна, 4а 

ПрАТ «Племінний завод 

«Малинівка»,  

код за ЄДРПОУ 00483501 

Регіональне відділення 

Фонду по Донецькій області 

Наказ Фонду від 27.12.2018  

№ 1637 «Про затвердження 

переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають 

приватизації в 2019 році»  

                                Регіональне відділення Ф онду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях   

Комплекс будівель і 

споруд бази відпочинку 

у складі: 

- спальний корпус № 1 

загальною площею  

52,7 кв. м; 

- спальний корпус № 2 

загальною площею  

50,5 кв. м; 

- спальний корпус № 3 

загальною площею  

52,5 кв. м; 

- спальний корпус № 4 -

модуль загальною 

площею 252,7 кв. м; 

- адм іністративно-

побутовий корпус № 5 

загальною площею  

294,1 кв. м; 

- гараж-прохідна  

загальною площею  

104,9 кв. м; 

- господарське 

приміщення № 6 

загальною площею  

51,5 кв. м; 

- артезіанська 

свердловина з насосною 

станцією № 8 

загальною площею  

4,8 кв. м;  

- водонапірна башня № 9 

загальною площею  

1,8 кв. м;  

- овочесховище № 10 

загальною площею  

29,9 кв. м; 

- вбиральня № 11 

загальною площею  

7,2 кв. м  

Волинська обл., Старовижівський 

р-н, с. Буцинь,  

Пісочне урочище,76 

Національний банк України, код 

за ЄДРПОУ 00032106 
Національний банк України  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Полтавській та Сумській областях 

    

Cпальний корпус (№ 2, 

№ 6) в дитячому 

оздоровчому таборі 

«Енергетик»  

Полтавська  обл., Кременчуцький 

р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20 

ПАТ «Полтаваобленерго», код 

за ЄДРПОУ 00131819 

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»  

Лазня  

Полтавська  обл., Семенівський  

 р-н, с. Крива Руда,  

вул. Миру, 37 

ПСП «Селянська  спілка 

"Криворудська»,  

код за ЄДРПОУ 05423120 

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»  

Їдальня  

Полтавська  обл., Шишацький р-н,  

с. Яреськи,  

вул. Новаторів, 24 

ТОВ «Агропромислове 

об’єднання «Цукровик 

Полтавщини», 

код за ЄДРПОУ 30811110 

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»  

Будинок культури № 1 

Сумська обл., Охтирський район,      

с. Стара Іванівка,  

вул. Решітька, 3а  

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»  

Літній будинок 

відпочинку  

Сумська обл., Конотопський р-н,  

с. Жолдаки, вул. Лісова, 38А 
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»  

               Регіональне відділення  Фонду по м. Києву 

Будинок культури 

загальною площею 960,8 

кв.м  

м. Київ, вул. Виборзька, 82 (літ. А) 

ДП «Виробниче об'єднання 

«Київприлад», код за ЄДРПОУ 

14309669 

Державне космічне 

агентство України  

Наказ Фонду від 01.03.2019  

№ 214 «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»  

     

 


