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Адміністративні приміщення

Рівненська область м. Березне, вул. Київська, 9.

Двохповерхове адміністративне приміщення,

загальною площею 496,5 м². Матеріал стін – цегла.

Об’єкт приватизації перебуває в хорошому стані.

Балансоутримувач – Головне управління статистики у
Рівненській області.

05.05.2021

₴1 289

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-02-000006-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvni-prymishhennya-zagalnoyu-ploshheyu-496-5-kv-m/


Комплекс будівель

Кіровоградська обл., м. Новомиргород, 

вул. Соборності 302.

До складу об`єкта входять: окремо розташована
одноповерхова адміністративна будівля, яка складається з
п`ятнадцяти нежитлових приміщень (згідно з планом
будівлі) загальною площею 251,4 м², фундаменти – стрічкові
кам`яні, стіни глинобитні, облицьовані цеглою, перекриття –
дерев`яні балки, покрівля із азбоцементних листів, підлога
дерев`яна, двері і вікна дерев`яні. Електропостачання
відрізане, опалення та каналізація відсутні, рік побудови –
1952, фізичний стан – незадовільний; гараж – окремо
розташована одноповерхова будівля, яка складається з
трьох боксів загальною внутрішньою площею 83,42 м²,
фундаменти – стрічкові кам`яні, стіни цегляні, перекриття –
дерев`яні балки, покрівля із азбоцементних листів, підлога
бетонна, двері і ворота дерев`яні, електропостачання
присутнє, рік побудови – до 1952, фізичний стан –
задовільний.

05.05.2021

₴267 400

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-01-000072-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-kompleks-budivel-novomyrhorod/


Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Коломойцівська, 25.

Єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ
державного підприємства «Управління справами

Фонду державного майна України»

(Дніпропетровська філія), який утворений шляхом

взяття на баланс майна єдиного майнового
комплексу колишнього державного підприємства
«Трансмаш», яке здійснювало виробництво

залізничного рухомого складу.

05.05.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Колишнє ДП «Трансмаш»

₴37 806 422

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-06-000080-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-strukturnyj-pidrozdil-derzhavnogo-pidpryyemstva-upravlinnya-spravamy-fondu-derzhavnogo-majna-ukrayiny-dnipropetrovska-filiya-shho-roztashovanyj-za-adresoyu-dnipropetrovska-ob/


Адміністративна будівля

Херсонська область, м. Берислав, Бериславський
район, вул. Конотопської перемоги , 68а.

До складу об’єкта входить адміністративна будівля:
фундамент – бетон, стіни та перегородки – бетоні блоки,
перекриття – з/бетон, підлоги – бетон, дощаті, покриття –
шифер, прорізи: віконні та міжкімнатні двері – дерев’яні,
вхідні двері – металеві, внутрішнє оздоблення – стіни
поштукатурено, поклеєні шпалери; інженерне
оснащення – електропостачання; гараж: фундамент –
бетон, стіни та перегородки – бетоні блоки, перекриття –
з/бетон, підлоги – бетон, покрівля –шифер, в’їзні ворота–
металеві; туалет: фундамент – бетон, стіни – цегла,
підлога – бетон, покрівля – шифер, двері – дерев’яні,
електропостачання – відсуне; огорожа № 1 – металеві
ворота на металевих стовпах; огорожа№ 2 – бетонна на
бетонних стовпах.

05.05.2021

₴219 327

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-11-000011-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvna-budivlya-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-103-kv-m-garazh-lit-b-zagalnoyu-ploshheyu-32-kv-m-tualet-lit-v-ogorozha-1-2/


Волинська обл., м. Валодимир-Волинський, 

вул. Старицького, 35.

Будівля, рік побудови – 1968, фундамент бетон, стіни
цегла, перегородка цегла, перекриття дерев’яне,

підлога дощана, покрівля шифер. Наявне
електропостачання, опалення газове, водопровід

центральний. Гараж, рік побудови – 1969, фундамент
цегла, стіни цегла, перекриття дерев’яне, покрівля
шифер. Об’єкти зареєстровано. Номер документу про

реєстрацію: 530740207102; 1496821007102. Дата реєстрації:
08.02.2018.

06.05.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Група інвентарних об’єктів

₴202 528

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-07-000014-2
https://privatization.gov.ua/product/grupa-inventarnyh-ob-yektiv-u-skladi-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-53-9-kv-m-garazh-zagalnoyu-ploshheyu-33-4-kv-m-za-adresoyu-volynska-obl-m-volodymyr-volynskyj-vul-starytskogo-mayakovskogo-35/


Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Білоусова, 4

приміщення 3.

Нежитлове приміщення знаходиться на першому
поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Рік

побудови будівлі – 1975. Матеріал конструктивних
елементів – залізобетонні плити. Приміщення

загальною площею 42,3 м² має окрему вхідну групу,

обладнану металевим пандусом і складається з
чотирьох приміщень, коридору та санвузла.

Приміщення знаходиться в задовільному стані, не
використовується. Укладені договори оренди на

оплату комунальних послуг (теплопостачання,

електропостачання та цілодобову технічну охорону).

06.05.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Нежитлове приміщення

₴389 910

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-09-000001-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlove-prymishhennya-zagalnoyu-ploshheyu-42-3-kv-m/


Тернопільська обл., Теребовлянський р-н.,

с. Кобиловолоки, вул. Центральна, буд. 2.

Тваринницьке приміщення загальною площею 4367,3

м². Балансоутримувач: ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ

37199618). Земельна ділянка площею 0.6 га. Згідно з
довідкою ДП “Укрспирт” щодо даного Об’єкта

приватизації – станом на 02.02.2021 договора оренди
відсутні.

06.05.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Тваринницьке приміщення

₴1 517 113

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-10-000004-2
https://privatization.gov.ua/product/tvarynnytske-prymishhennya/


Нежитлова будівля

Тернопільська обл., Теребовлянський р-н., 

с. Кобиловолоки, вул. Центральна, буд. 163.

Нежитлова будівля (свинарник) загальною площею
491,1 м². Балансоутримувач: ДП «Укрспирт» (код за

ЄДРПОУ 37199618).

Функціональне використання - 1271.1 будівлі для
тваринництва. Земельна ділянка площею 2.2 га.

07.05.2021

₴221 925

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-10-000003-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-svynarnyk/


Полтавська обл., м. Лубни, пров. Верстатобудівників, 19.

Частина нежилої двоповерхової будівлі, загальною
площею 123,9 м², знаходиться на першому поверсі

двоповерхової будівлі. Нежитлова будівля збудована
в 1972 році, знаходиться в центральній частині міста

Лубни. Нежитлова будівля збудована з цегли,

фундамент – бутобетон, покрівля – рулонобітум,

перекриття – з/б плити, підлога – лінолеум. В будівлі є

газове опалення (котел) електрика та водопровід,

каналізація відсутня. Приміщення потребує ремонту.

07.05.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Частина нежитлової будівлі

₴583 100

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-07-000001-2
https://privatization.gov.ua/product/chastyna-nezhytlovoyi-budivli-a-2-zagalnoyu-ploshheyu-123-9-kv-m/


ЄМК ДП “Спеціалене конструкторсько-технологічне бюро Інституту
проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної
академії наук України”

Житомирська обл., м. Житомир, 

вул. Пушкінська, 44.

До складу ЄМК ДП “Спеціалене конструкторсько-
технологічне бюро Інституту проблем моделювання в
енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук
України” входить частина трьохповерхової
адміністративної будівлі загальною площею 1282,7 м²
обладнана тепловодолічильником з датчиками в
коплекті, яка розташована в центрі населеного пункту
поруч із молоповерховою житловою забудовою та
закладами освіти. Трохповерхова цегляна будівля 1966
року будівництва з залізобетонним перекритям,
азбестоцементною покрівлею, обладнана електро-
освітленням, водопостачанням каналізацією,
центральним опаленням, стан задовільний.

07.05.2021

₴6 003 000

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-14-000034-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-spetsialene-konstruktorsko-tehnologichne-byuro-instytutu-problem-modelyuvannya-v-energetytsi-im-g-ye-puhova-natsionalnoyi-akademiyi-nauk-ukrayiny/


м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24 А.

Єдиний майновий комплекс державного
підприємства “Центр з сертифікації шин і

гумотехнічних виробів “СЕПРОШИНАГТВ”.

Середньооблікова чисельність працівників станом на
31.12.2020 - 4 особи.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є

регулювання та сприяння ефективному веденню
економічної діяльності.

07.05.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Центр з сертифікації шин і гумотехнічних
виробів «СЕПРОШИНАГТВ»

₴26 169

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-12-000036-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-tsentr-z-sertyfikatsiyi-shyn-i-gumotehnichnyh-vyrobiv-seproshynagtv/


Львівська обл., м. Стрий, вул. Лесіва Я., 10.

Група інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок,
площею 641,5 м²; хата-читальня, площею 117,0 м²; прохідна,
площею 8,0 м²; адмінбудинок № 2, площею 227,0 м²;
центральний склад, площею 247,0 м²; перфораційна
лабораторія, столярний цех, площею 336,6 м²; приміщення
намагнічення кабелів, площею 41,1 м²; ремонтні цехи,
площею 740,9 м²; лабораторія, площею 118,3 м²; камера
високого тиску, площею 62,4 м²; цех для випробування
пластів на трубах, площею 93,0 м²; котельня, площею 70,4
м²; кладови-склади, площею 108,3 м²; контрольно-
технічний пункт, площею 4,9 м²; вбиральня; автозаправка,
площею 3,8 м²; склад масел, площею 39,0 м².

07.05.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Група інвентарних об’єктів

₴5 719 600

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-16-000018-2
https://privatization.gov.ua/product/grupa-inventarnyh-ob-yektiv-u-skladi-adminbudynok-b-ploshheyu-641-5-kv-m-hata-chytalnya-v-ploshheyu-117-0-kv-m-prohidna-g-ploshheyu-8-0-kv-m-adminbudynok-2-d-ploshheyu-227-0-kv-m-tsentralnyj-sklad/


Приміщення ветлікарні

Івано-Франківська область, Тисменицький р-н, смт. 

Єзупіль, вул. Хвильового, 2.

Приміщення лікарні ветеринарної медицини у
складі: ветлікарня, загальною площею 74,5 м²; гараж,

площею 39,4 м². Одноповерхова будівля ветлікарні
загальною площею 74,5 м², побудована до 1939 року.

Фундамент – бетон, стіни – дерево, покрівля –

оцинковане залізо. Опалення пічне. Будівля гаража
площею 39,4 м², рік побудови – 1972. Фундамент –

бетон, стіни – цегла, покрівля –шифер.

11.05.2021

₴79 551

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-14-000090-2
https://privatization.gov.ua/product/prymishhennya-likarni-veterynarnoyi-medytsyny-u-skladi-vetlikarnya-a-zagalnoyu-ploshheyu-74-5-kv-m-garazh-b-ploshheyu-39-4-kv-m/


Нежитлова будівля

Київська область, Васильківський район, 

с. Плесецьке, вул. Варовицька, 20-б.

Об’єкт розташований в серединній частині села
Плесецьке, неподалік від межі закінчення села.
Неподалік розташовані приватні житлові будинки,
будівлі торгівельного призначення та поля
сільськогосподарського призначення. Під’їзд до
об’єкту здійснюється по асфальтованій дорозі. Об’єкт
являє собою окремо розташовану нежитлову
будівлю (їдальню). Будівля одноповерхова,
капітальна, прямокутної конфігурації в плані. Є
типовою для подібного типу приміщень їдалень.
Має 4 окремі входи, що умовно формують окремі
групи приміщень.

11.05.2021

₴652 950

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-21-000082-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-yidalnya-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-474-30-kv-m-shho-ne-uvijshla-do-statutnogo-kapitalu-vat-pleminnyj-zavod-dzvinkove-kod-za-yedrpou-00857404/


Івано-Франківська обл., м. Надвірна,

вул. Котляревського, 3а.

Одноповерхова цегляна будівля ветлікарні загальною
площею 126,5 м², побудована у 1939 році. Фундамент –
бутобетонний, стіни цегляні, покрівля – залізо,
опалення – пічне. Підведений газ, є водопровід,
каналізація. Дощата будівля віварію площею 72 м²,
побудована у 1980 році, фундамент – бутобетонний,
покрівля – шифер, опалення пічне, підведений газ.
Цегляна будівля вскривочної площею 5,3 м²,
побудована у 1970 році, фундамент – бутобетонний,
покрівля – шифер, опалення пічне, підведений газ.
Дощата вбиральня площею 1 кв.м. Ворота металеві
площею 7,8 м². Колодязь бутовий.

11.05.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Приміщення лікарні

₴231 100

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-12-000019-2
https://privatization.gov.ua/product/prymishhennya-likarni-u-skladi-prymishhennya-laboratoriyi-a-zagalnoyu-ploshheyu-126-5-kv-m-vivarij-b-ploshheyu-72kv-m-vskryvochna-v-ploshheyu-5-3kv-m-vbyralnya-d-ploshheyu-1kv-m-vorota-1-ploshheyu-7-8/


ЄМК ДП «Дунаєвецький комбінат
хлібопродуктів»

Хмельницька обл., смт Дунаївці, 
вул. Лермонтова, 1.

Комбінат здійснює заготівлю, переробку, обробку і
зберігання зернових культур, займається виробництвом
продуктів борошномельно-круп'яної промисловості і
комбікормів для тварин, що утримуються на фермах.
Маючи у своєму розпорядженні 7 земельних ділянок
загальною площею 36,9 га, а також нерухоме майно
загальною площею понад 79 тис м² , «Дунаєвецький КХП»
навіть в сьогоднішніх непростих умовах успішно та
ефективно працює. Найкращим свідченням цього є
прибуткова діяльність підприємства - за 2020 рік розмір
прибутку склав 2 260 тис грн. Комбінат добре забезпечений
необхідними основними засобами, серед яких варто
відзначити: елеватор лінійного типу, бетонні силоси,
склади, зерносушарку, автопарк та залізничні під’їзні колії
тощо.

13.05.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

₴187 637 810

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-09-000027-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-dunayevetskyj-kombinat-hliboproduktiv-2/


Нежитлова будівля

Київська область, м. Васильків, 

вул. Грушевського, 1.

Об’єкт малої приватизації являє собою окремо
розташовану одноповерхову нежитлову будівлю
загальною площею 262,3 м². Рік побудови – 1973. Будівля
капітальна, складної конфігурації у плані. Має 2 окремі
входи, що формують окремі групи приміщень, які
з’єднуються між собою. З фасадної частини по усій
довжині натягнутий великий банер. Основні
конструктивні елементи будівлі: фундамент – бетонний;
стіни – дерев’яні обкладені цеглою; покрівля – шифер;
отвори – дерев’яні (оздоблення отворів відсутнє).
Інженерне обладнання відсутнє (наявні сліди
демонтажу). Будівля розташована в центральній частині
міста Васильків на розі проїзду вул.Соборної та
вул.Грушевського.

14.05.2021

₴1 203 400

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-31-000008-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-262-3-kv-m/


Об’єкт незавершеного будівництва

Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, 

с. Довжок, вул. Унявко, 1.

Об’єкт незавершеного будівництва «Солодове
відділення» обліковується на балансі Державного
підприємства спиртової та лікеро-горілчаної
промисловості “УКРСПИРТ”. Процент готовності
будівництва становить 79%. Фундамент – залізобетонні
фундаментні блоки, стіни – цегляні, частково
поштукатурені, облицьовані, перегородки – цегляні,
частково поштукатурені, облицьовані, перекриття –
залізобетонні плити перекриття, підлога цементна,
покрівля – сумісна з перекриттям, вікна – подвійні,
створчаті, двері – однопільні, частково відсутні,
інженерне обладнання – частково електрифіковано,
більшість відсутня, оздоблення зовнішнє –
поштукатурено, облицьовано.

14.05.2021

₴1 743 642

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-07-000076-2
https://privatization.gov.ua/product/ob-yekt-nezavershenogo-budivnytstva-solodove-viddilennya-lit-g/


ЄМК ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та
молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром»

Полтавська обл., м. Полтава, вул. Сапіго, 1.

ЄМК ДП “Державний інститут по проектуванню
підприємств м’ясної та молочної промисловості

“Полтавадіпром’ясомолпром”. Основним видом
діяльності, відповідно до Статуту є: діяльність у сфері

архітектури. До складу інвентарних об’єктів ЄМК
входять: двоповерхова цегляна будівля з підвалом,

загальною площею 2427,3 м², огорожа, огорожа,

ворота, один транспортний засіб, обладнання,

устаткування, інвентар та інше рухоме майно – 913

одиниць.

14.05.2021

₴18 441 832

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-14-000005-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-edinij-majnovij-kompleks-derzavnogo-pidpriemstva-derzavnij-institut-po-proektuvannu-pidpriemstv-m-asnoi-ta-molocnoi-promislovosti-poltavadiprom-asomolprom/



