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Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Об’єкт незавершеного будівництва

м. Одеса, вул. Житомирська, 6.

До складу об’єкта входять дві недобудовані будівлі:
виробничо-адміністративний корпус (являє собою
зблоковані цехи та приміщення різного
призначення, різної поверховості, без підвалу) –
рівень готовності 24,86%; адміністративно-
побутовий корпус (3-поверхова будівля без
підвалу) – рівень готовності 22,3%. Конструктивна
схема будівель – каркаси з залізобетонних
елементів колон, балок, ферм, плит перекриття та
покриття. Загальна площа будівель та споруд:
18098,8 м². Земельна ділянка під об’єктом
приватизації окремо не виділена.

08.10.2021

₴ 10 501 514

https://privatization.gov.ua/product/privatization-rozsirenna-majdanciku-no-3-omvo-orion-po-vipusku-1-mln-kompresoriv-do-pobutovih-holodil-nikiv/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-11-000013-2


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Бюро з стандартизації та нормативного 
забезпечення на залізничному транспорті»

м. Вінниця, пров. Цегельний, 12.

Провідне підприємство в галузі надання послуг з
питань охорони праці та промислової безпеки по
Вінницькій області.

Середньооблікова чисельність працівників станом
на 30.06.2021р.: 23 особи. Основний вид діяльності,
відповідно до Статуту: технічні випробування та
дослідження. Обсяг реалізації продукції (робіт,
послуг) за період 2018 – 1 півріччя 2021: 30932,0
тис. грн. ДП «Вінницький експертно-технічний
центр Держпраці» розташоване в орендованому
приміщенні площею 389,92 м² на четвертому
поверсі чотириповерхової будівлі поштамту. До
складу ЄМК входять 5 автомобілів.

08.10.2021

₴ 3 454 024

https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-vinnytskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-02-000016-2


Сумська область, м. Суми, вул. 1-ша Замостянська, 92.

Об’єкт приватизації - нежитлове приміщення загальною
площею 710 м² (другий поверх), яке складається з двох
частин. Нежитлове приміщення 2-го поверху
надбудовано в 2009 році, частина приміщення площею
325,17 м² перебуває в аварійному стані, на іншій частині
приміщення площею 384,83 м² відсутні стіни та
перекриття. Друга частина будівлі має надбудовану
дерев’яну конструкцію даху з покриттям із
металочерепиці по дерев’яній обрешітці. Приміщення
має окремий вхід на другий поверх, влаштований по
відкритих металевих сходах. Інженерні мережі
(електроосвітлення, холодне водопостачання, міська
(центральна) каналізація, вентиляція та засоби зв’язку)
підведені до 1-го поверху будівлі.

08.10.2021
Взяти участь

в аукціоні

Інформація 
про об’єкт

Нежитлове приміщення

₴ 5 982 044

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-09-000050-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlove-prymishhennya-zagalnoyu-ploshheyu-710-kv-m-drugyj-poverh/


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Харківський науково-дослідний інститут комплексної
автоматизації»

м. Харків, пров. Кузнечний, 2.

Основним видом діяльності підприємства є
дослідження й експериментальні розробки у сфері
інших природних і технічних наук. Основна
номенклатура продукції: розробка та
впровадження автоматичних та автоматизованих
систем керування на нових, реконструйованих або
модернізованих об’єктах, енергетичної галузі з
метою впровадження прогресивних технологій
удосконалення та впровадження програмного
забезпечення автоматичних та автоматизованих
об’єктів енергетичної галузі тощо.
Загальна площа земельних ділянок: 0,9062 га.
Загальна площа будівель та споруд: 3469,7 м².
Кількість працівників (на 30.06.2021 р.): 26 осіб.

08.10.2021

₴ 34 475 450

https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-harkivskyj-naukovo-doslidnyj-instytut-kompleksnoyi-avtomatyzatsiyi/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-10-000017-2


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Адміністративна нежитлова будівля

Херсонська обл., смт. Чаплинка,  
вул. Грушевського, 12-б

Об’єкт являє собою одноповерхову
адміністративну нежитлову будівлю 1965 року

побудови. Біля входу в будівлю – цегляний ганок
на дві сходинки та асфальтове мостіння.

Матеріал стін – цегла, дах – шифер по
дерев’яних балках, підлога – з дерева, вікна –
дерев’янні, вхідні двері – металеві.

Загальна площа будівель та споруд: 455,5 м².

Загальна площа земельних ділянок: 0,2565 га.

08.10.2021

₴654 843

https://privatization.gov.ua/product/administratyvna-nezhytlova-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-455-5-kv-m/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-10-000005-2


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля побутового комбінату

Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, 
вул. Кооперативна, 3.

Двоповерхова нежитлова будівля побутового
комбінату, загальною площею 384,0 м². Рік

введення в експлуатацію – 1963. Фундамент –
бетон, стіни – цегляні, покрівля – шифер,

перекриття – залізобетонні плити. Вікна та двері
відсутні. Об’єкт тривалий час не експлуатується,
знаходиться у незадовільному стані. Земельна

ділянка окремо не виділена. Договори оренди
відсутні.

08.10.2021

₴90 400

https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-pobutovogo-kombinatu-lit-a-2-inv-2-53-zagalnoyu-ploshheyu-384-0-kv-m/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-10-000036-2


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Об’єкт незавершеного будівництва

Київська обл., смт Згурівка, вул. Українська, 7.

Об’єкт незавершеного будівництва 24-квартирний
житловий будинок розташований у центральній
частині селища. Майдан будівництва межує з трьох
сторін із житловими будинками. Загальна площа –
49,7 м². Рівень будівельної готовності: 5 %:
фундамент – блоки ФБС (100% готовності); стіни –
цегляні (3 % готовності); перегородки – цегляні (3 %
готовності); перекриття відсутнє; підлога відсутня;
вікна, двері – відсутні; інженерне обладнання –
відсутнє; оздоблення внутрішнє та зовнішнє –
відсутні. Об’єкт не огороджений та не
охороняється.

08.10.2021

₴121 058

https://privatization.gov.ua/product/privatization-24-kvartirnij-zitlovij-budinok/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-08-000032-2


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Нежитлове приміщення

Рівненська обл., Зарічненський р-н, смт Зарічне, 
вул. Лесі Українки, 6.

Нежитлове адміністративне приміщення,
загальною площею 79,4 м². Об’єкт знаходиться в

задовільному технічному стані. Фундамент –
бутовий камінь; стіни та перегородки – цегляні,

дерев’яні; перекриття – дерев’яні; покрівля –
металочерепиця; оздоблення – у задовільному
стані. Інформація про земельну ділянку відсутня.

Балансоутримувач: Управління Західного офісу
Держаудитслужби у Рівненській області.

08.10.2021

₴267 360

https://privatization.gov.ua/product/nezhytlove-prymishhennya-adminprymishhennya-zagalnoyu-ploshheyu-79-4-kv-m/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-10-000054-2


Сумська область, м. Кролевець, вул. Лесі Українки,
147.

До складу об’єкта приватизації входять: лабораторія
ветеринарної медицини загальною площею 298,5 м²,

гараж, віварій, тамбур, сарай, вбиральня, огорожі,
колодязь.

Об’єкт з 2017 року не використовуються. Земельна

ділянка: окремо не виділена. Об’єкт приватизації не
перебуває в оренді.

08.10.2021
Взяти участь

в аукціоні

Інформація 
про об’єкт

Лабораторія ветеринарної 
медицини

₴910 330

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-09-000055-2
https://privatization.gov.ua/product/laboratoriya-veterynarnoyi-medytsyny-za-adresoyu-sumska-obl-m-krolevets-vul-lesi-ukrayinky-147/


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Ковальовське МПД та зберігання спирту 
ДП «Укрспирт»

Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Тупичів, вул. 
Миру, 92, с. Вокзал-Городня, пров. Вокзальний, 10.

Окреме майно Ковальовського місця
провадження діяльності та зберігання спирту
ДП “Укрспирт”. Підприємство засноване у 1841
році, модернізовано в 2019. Вид продукції: спирт
етиловий ректифікований. Стан основного
технологічного обладнання задовільний.
Перелік майна, що входить до об’єкта
приватизації складається з 272 найменувань
будівель, обладнання, рухомого та іншого майна
Загальна площа будівель та споруд: 8284 м².
Площа земельної ділянки: 61,1473 га.

11.10.2021

₴ 14 812 450

https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-kovalovskogo-mistsya-provadzhennya-diyalnosti-ta-zberigannya-spyrtu-dp-ukrspyrt/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-15-000113-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Обухівське будівельно-монтажне управління»

Київська область, м. Обухів, вул. Малишка, 54.

Основний вид економічної діяльності
державного підприємства за КВЕД: 41.20
Будівництво житлових і нежитлових будівель
(основний). До складу єдиного майнового
комлексу входять такі об’єкти нерухомого
майна: будівля прохідної площею 13,3 м²;
будівля котельної площею 151,3 м².
Підприємство недіюче: діяльність на базі майна
єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Обухівське будівельно-монтажне
управління» не здійснюється з 2008 року.

12.10.2021

₴303 139

https://privatization.gov.ua/product/privatization-edinij-majnovij-kompleks-derzavnogo-pidpriemstva-obuhivs-ke-budivel-no-montazne-upravlinna/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-08-000030-2


Тернопільська область, м. Борщів, пров. Січових
Стрільців, 2 та м. Борщів, вул. Степана Бандери, 140.

Підприємтсво було засноване у 1907 році та
модернізовано у 2016.

Вид продукції: спирт етиловий, ректифікований.
Перелік майна, що входить до складу об’єкта
приватизації складається з 812 найменувань
будівель, обладнання, рухомого та іншого майна.

Загальна площа будівель та споруд: 13 295,1 м²,
площа земельної ділянки: 7,4071 га.

Договори оренди на об’єкт приватизації або його
частини станом на 01.09.2021 року відсутні.

12.10.2021
Взяти участь

в аукціоні

Інформація 
про об’єкт

Окреме майно Борщівського місця 
провадження діяльності та 
зберігання спирту ДП «Укрспирт»

₴ 28 105 130

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-17-000025-1
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-borshhivskogo-mistsya-provadzhennya-diyalnosti-ta-zberigannya-spyrtu-dp-ukrspyrt/


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Липницьке МПД та зберігання спирту ДП 
«Укрспирт»

Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Липники, 
вул. Заводська, 1; вул. М. Жука, 127; с. Ігнатпіль, 
вул. Залізнична, буд. 21-а.

Окреме майно Липницького місця провадження
діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт”.
Підприємство засноване у 1880 році,
модернізовано в 2019. Вид продукції: спирт
етиловий ректифікований. Стан основного
технологічного обладнання задовільний.
Перелік майна, що входить до об’єкта
приватизації складається з 653 найменувань
будівель, обладнання, рухомого та іншого майна
Загальна площа будівель та споруд: 16617,62 м².
Площа земельної ділянки: 47,9480 га.

13.10.2021

₴ 21 627 384

https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-lypnytskogo-mistsya-provadzhennya-diyalnosti-ta-zberigannya-spyrtu-dp-ukrspyrt/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-15-000117-1


м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 68, корп. 9.

Основними напрямками діяльності підприємства є дії,
пов’язані з забезпеченням промислової безпеки, охорони
праці та підвищення якості будівництва, ремонту,
реконструкції та експлуатації об’єктів нафтогазового
комплексу України. Основна номенклатура продукції:
експертиза технічної документації будівництва,
реконструкції, технічного переоснащення підприємств і
виробничих об’єктів; експертиза для отримання дозволів
суб’єктів господарської діяльності, що виконують роботи
підвищеної небезпеки; оцінка відповідності стану безпеки
промислових виробництв, технологій і об’єктів
підвищеної небезпеки тощо. До складу об’єкта
входить: автотранспорт, технічне обладнання, меблі та
інвентар.

18.10.2021
Взяти участь

в аукціоні

Інформація 
про об’єкт

ЄМК ДП «Центр сертифікації і 
контролю якості будівництва об’єктів 
нафтогазового комплексу Держпраці»

₴ 2 028 208

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-15-000081-1
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-tsentr-sertyfikatsiyi-i-kontrolyu-yakosti-budivnytstva-ob-yektiv-naftogazovogo-kompleksu-derzhpratsi/


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

ЦМК Дитячого оздоровчого табору 
«Сонячний»

Одеська область, м. Білгород-Дністровський,
смт. Сергіївка, пров. Тірас, 3.

Об’єкт приватизації розміщується на березі
лиману Шаболат. Діяльність на базі майна ЦМК
фактично не здійснюється з 2006 року. Актив
включає 11 одиниць нерухомого майна
(залишки конструкцій) загальною площею
5318 м², серед яких: будівлі спальних корпусів,
їдальні, кінотеатру, медичного пункту,
приймального відділення тощо. Розмір
земельної ділянки під забудовою – 2 га.
Відстань від Сергіївки до Білгород-
Дністровського та Затоки – близько 20 км, до
Одеси – 80 км.

18.10.2021

₴ 6 047 922

https://privatization.gov.ua/product/tsmk-dytyachogo-ozdorovchogo-taboru-sonyachnyj/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-17-000071-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

ЦМК державного підприємства «Бучацький 
мальтозний завод»

Тернопільська область, м.Бучач, 
вул. Степана Бандери, 2.

Основним видом діяльності підприємства є
дистиляція, ректифікація та змішування
спиртних напоїв. Основна номенклатура
продукції: спирт етиловий ректифікований,
послуги по зберіганню та здачі в оренду
майна, в тому числі експортної – фракція
головна етилового спирту.

Загальна площа земельних ділянок: 58,8048 га.
Загальна площа будівель та споруд: 8112,1 м².
Середньооблікова чисельність працівників
станом на 30.06.2021: 155 осіб.

18.10.2021

₴ 6 047 922

https://privatization.gov.ua/product/tsilisnyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-buchatskyj-maltoznyj-zavod/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-24-000007-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

ПАТ «Херсонський завод «Судмаш»

м. Херсон, Карантинний острів, 1.

Підприємство розробляє та виготовляє суднові
пристрої, кнехти, суднові водогазонепроникні
двері, спеціалізовані гідравлічні вироби тощо.
Завод також займається розробкою
конструкторської документації та
виготовленням телескопічних підйомників для
потреб комунальних підприємств і пожежно-
рятувальних частин ДСНС України, капітальним
ремонтом пожежних автопідйомників відомих
світових виробників, модернізацією пожежних
автодрабин. "Судмаш” має у своєму розпорядженні
11 об’єктів нерухомості загальною площею майже
33 тис м² та земельну ділянку площею 6,5201 га.

18.10.2021

₴67 235 000

https://privatization.gov.ua/product/privatization-pat-hersons-kij-zavod-sudmas/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-17-000040-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Тернопільський експертно-технічний центр 
Держпраці

Тернопільська область, м. Тернопіль, 
вул. Шпитальна, 7.

Основним видом діяльності підприємства,
відповідно до статуту, є технічні випробування
та дослідження. Серед інших видів діяльності –
діяльність у сфері інжинірингу, геології та
геодезії, освіта, діяльність у сфері охорони
здоров’я та інші. Потенційним інвесторам
пропонується вже працюючий бізнес із базою
клієнтів та досвідом роботи на ринку.

Господарська діяльність підприємства
проводиться в орендованих приміщеннях
загальною площею 340,56 м².

19.10.2021

₴ 3 054 789

https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-ternopilskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-17-000059-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Вінницький лікеро-горілчаний 
завод»

м. Вінниця, вул. Нансена, 7.

Єдиний майновий комплекс розташований у
виробничому комплексі з прибудовами на 1-му та
2-му поверсі, загальна площа приміщень 626,2 м²,
кількість основних засобів – 132 од., Основний вид
діяльності: дистиляція, ректифікація та змішування
спиртних напоїв; виробництво інших
недистильованих напоїв із зброджуваних
продуктів; виробництво інших основних органічних
хімічних речовин. Термін дії ліцензії завершено.
Доходи підприємства формуються за рахунок
надання в оренду державного майна, що
знаходиться на балансі підприємства.

20.10.2021

₴ 7 715 491

https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-vinnytskyj-likero-gorilchanyj-zavod-2/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-25-000002-1
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