
Донецька область,  

Нікольський р-н, с. Малинівка,  

вул. Центральна, 4а 

Об’єкт соціально-культурного призначення – клуб загальною 
площею 771,2 кв. м. 
 

Балансоутримувач : ПрАТ «Племінний завод «Малинівка»   
(ЄДРПОУ 00483501), адреса: Донецька область, Нікольський  
р-н, с. Малинівка, вул. Центральна, 4а,   тел.  (06246) 2-34-16. 
 

Опис  об’єкта: в складі об’єкта:  
 будівля клубу, літ. А-1,  
 вбиральня, літ. Б-1,  
 замощення, літ. І.  
Будівля клубу  одноповерхова. Рік вводу в експлуатацію  - 
1972.  
 

Характеристика конструктиву та наявних комунікацій: 
фундамент будівлі клубу -  бутовий, стіни – цегляні, перекриття 
– з/бетонне, покрівля – толь, вікна, двері – дерев’яні, металеві 
вітражі, підлога – бетонна, лінолеум.  
З комунікацій є тільки електрика. Водопостачання, 
каналізація, опалювання підведені, але в теперішній час 
вимкнуті.  
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Донецька область, Нікольський р-н, с. Малинівка, 
вул. Центральна, 4а: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функціональне призначення: 483501.21 Клуб. 
 

Функціональне використання об’єкта: не використовується. 
 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або 
його частини: договори оренди відсутні.  

Загальна площа земельних ділянок: 

0,2275 га 

Загальна площа будівель та споруд: 

771,2 кв. м. 

 

02.08.2021  

Клуб (с. Малинівка) 

Загальні характеристики 

Вид майна: об’єкт соціально-
культурного призначення  

Назва Загаль-
на 

площа 
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення права 
власності 

Форма 
власності та 

власник 

Клуб 771,2 

1
6

4
9

9
55

2
14

2
17

 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права 
власності  
Індексний номер витягу 
138686492 від 21.09.2018р.; 
Витяг з Єдиного реєстру 
об’єктів державної власності 
щодо державного майна, серія 
та номер: 10-15-11208, виданий 
06.06.2018, видавник: ФОНД 
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ    

Державна 
ФОНД 
ДЕРЖАВНОГО 
МАЙНА 
УКРАЇНИ 



https://bit.ly/3dMXevM 

Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних  цілей у 
відповідності до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". Фонд не несе відповідальності за рішення  покупців, потенційних 
покупців або інших осіб та їх наслідки, які ґрунтуватимуться на інформації, опублікованій у цьому матеріалі. 

Контакти Детальна інформація  
про об'єкт: Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46 

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua 

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Донецька область,  Володарський р-н, с. Малинівка,  
вул. Леніна, 4а: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умови приватизації: 

 можливо перепрофілювання об’єкта; 
 покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з 

моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу компенсувати Регіональному відділенню 
Фонду державного майна України по Донецькій та 
Луганській областях витрати, понесені на оплату послуг 
суб’єкта оціночної діяльності, залученого для 
проведення оцінки об’єкта малої приватизації, у розмірі 
4299 гривень (без ПДВ). 

 

Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9-00 до 15-00 
(крім вихідних) за місцем розташування  об’єкта:  
Донецька область, Нікольський р-н, с. Малинівка,  
вул. Центральна, 4а. 
 

Відповідальна особа:  
 головний бухгалтер ПрАТ «Племінний завод 

«Малинівка» Полуденна Марина Вікторівна;  
 телефон: 066 592 67 85. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по  Донецькій та Луганській  областях;  
 адреса: 61057, Україна,  Харківська область, м. Харків, 

майдан Театральний, 1,  
 адреса вебсайту: www.spfu.gov.ua; 
 тел. (057) 700-03-14. 
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Для іншого 
сільськогоспо-
дарського 
призначення 
А 01.13 

Державна,  
Витяг з Державного 
земельного кадастру про 
земельну ділянку, номер 
витягу НВ-1401465872014, дата 
формування 11.12.2014р. 

mailto:privatization@spfu.gov.ua
http://www.spfu.gov.ua/

