ФОНД
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«Мала приватизація»
Інформаційний бюлетень
17 ч е р в н я 2 0 2 0 р о к у

Більше аукціонів на privatization.gov.ua

Державний пакет акцій розміром 75,7% статутного
капіталу ПАТ “Мирогощанський аграрій”

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Рівненська обл., Дубенський р-н., с. Мирогоща Перша,
вул. Шевченка, 1.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 29 722 031
штук, що становить 75,7% статутного капіталу товариства
(виписка з реєстру кодів цінних паперів про реєстрацію випуску
акцій №03/1/2018 від 05.01.2018 Національного депозитарію
України, Депозитарна установа : ПАТ АК “Укргазбанк”). Види
діяльності за КВЕД : вирощування зернових культур (крім рису),
бобових культур і насіння олійних культур (основний); розведення
великої рогатої худоби молочних порід; розведення коней та інших
тварин родини конячих; розведення свиней; допоміжна діяльність
у рослинництві; допоміжна діяльність у тваринництві;
післяурожайна діяльність.

Стартова ціна
₴29 722 031
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
24.06.2020
Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Нежитлова будівля

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Кіровоградська обл., м. Знам`янка,
вул. Героїв Крут (вул. Луначарського), 6

Нежитлова будівля загальною площею 104,3 кв. м
фактично є частиною одноповерхової нежитлової
будівлі. Будівля складається з 11-ти офісних
приміщень. Висота приміщень – 2,8 м.
Фундаменти будівлі бетонні; стіни та перегородки
цегляні; перекриття та покриття дерев’яно-балочне,
оштукатурене; покрівля - шиферна; підлога
дерев’яна; отвори дерев’яні; наявні
електропостачання, водопостачання,
теплопостачання, каналізація.
Рік побудови – 1908.

Стартова ціна
₴187 900
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
24.06.2020
Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Дитячий оздоровчий табір «Лазурний»

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Донецька обл., Мангушський р-н, с. Юр`ївка,
Набережна, буд.74
Об’єкт готельного призначення на березі Азовського моря,
45 км від м. Маріуполь. Земельна ділянка – 4,76 га (постійне
користування). Загальна площа – 5 705 кв.м. 67 одиниць
основних засобів: корпуси житлові, будівля їдальні, будівля
клубу, господарські будівлі та ін. Рік побудови – 1978.
Реєстрація права власності від 27.01.2017р. Об’єкт
приватизації складається із 67 одиниць основних засобів, з
них нерухоме майно – 24 одиниці. Державний акт на право
постійного користування землею від 21.12.2001 року,
зареєстрований в книзі записів державних актів на право
постійного користування землею за №246, на земельну
ділянку площею 4,7612 га в межах згідно з планом
землекористування, наданий дитячому оздоровчому центру
«Лазурний».

Стартова ціна

Дата аукціону

₴6 768 532

26.06.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Незавершене будівництво лабораторії ветеринарної медицини

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Рівненська обл., Володимирецький р-н,
смт. Володимирець, вул. Грушевського, 2 л.
Двохповерхова цегляна будівля лабораторії
ветеринарної медицини загальною площею 551,3
кв.м., будівництво якої розпочато у 1991 році, а
зупинено у 1993 році, стан будівельної готовності-53%.
Об’єкт приватизації розташований у периферійній
частині населеного пункту, комунікації відсутні, під
впливом погодніх умов будівля зазнала значних
руйнувань, стан в цілому задовільний. Земельна
ділянка, на якій розташована будівля не сформована.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴424 000

26.06.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Будівля інституту

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Вишневського, 4
Будівля інституту площею 2457,9 кв. м; паркан (огорожа
металева); замощення площею 929 кв. м; тепловий лічильник
S-430; лічильник 3-х фазний «Дельта 2010-08».
Триповерхова будiвля з пiдвалом введена в експлуатацiю у
1983 роцi, розташована на правому березi рiчки Днiпро на
вiдстанi 1 кiлометр вiд греблi «ДнiпроГЕС» та аркового мосту,
який з’єднує правий берег мiста з островом Хортиця.
Фундамент – залiзобетоннi блоки; стiни – залiзобетоннi панелi;
мiжповерхове перекриття – залiзобетоннi плити; підлога –
паркет, плитка; дах – сумiщений, рулонний; сходи –
залiзобетоннi маршi; пiдвал; опалення – центральне;
електропостачання; водопровiд; каналiзацiя. Будiвля має: два
входи до пiдвалу з вулицi; два основних входи до першого
поверху; на кожному поверсі по двоє сходових маршів.
Земельна ділянка: 0,3061 га.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴2 335 363

30.06.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Приміщення будівлі цеху

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта

Адреса: м. Житомир, вул. Промислова, 1/154
Триповерхова цегляна будівля цеху контрольно вимірювальних приладів і автоматики загальною
площею 860,2 кв.м. розташована на околиці міста
Житомира, в промисловій зоні. Не використовується та
не перебуває в оренді. Стан незадовільний.
Балансоутримувач – Головне управління
Держпродспоживслужби в Житомирській області.
Балансова вартість об’єкта станом на 31.12.2019
становить 4630100,00 грн.

Стартова ціна
₴2 315 050
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
30.06.2020
Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Нежитлова будівля – їдальня

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів,
вул. Свято-Миколаївська, 22
Будівля їдальні побудована у 1979 році. За проектним
функціональним призначенням будівля була побудована як будівля
їдальні, яка функціонувала тільки влітку. За капітальністю будівля
відноситься до ІV групи: спочатку це була споруда з металевими
стінами, потім стіни було обкладено цеглою. Будівля має два окремих
входи до приміщень, розташовані на фронтальному та тильному
фасадах. Інженерні комунікації – електропостачання,
водопостачання. Огородження території виконано залізобетонними
панелями розмірами 2,5х2,9 м. Площа огорожі – 64 кв. м.
Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі
задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴126 708

30.06.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Об’єкт незавершеного будівництва - будинок культури

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Київська обл., Макарівський р-н, смт Кодра,
вул. Шевченка, 4Д
Будівля двоповерхова, цегляна. До складу об’єкта приватизації
входять недобудовані підвал, перший, другий і третій поверхи
будинку культури загальною площею 4655,7 кв.м. Ступінь
будівельної готовності об’єкта – 11%. Будівельні матеріали та
устаткування, не передане до монтажу, на майданчику відсутні.
Роботи з консервації не проводились. Зведені конструкції
зазнали впливу атмосферних опадів, температурних перепадів
та несанкціонованого розбирання населенням, що привело до
часткового пошкодження та руйнування зведених конструкцій.
Територія не огороджена, занедбана. Елементи систем
інженерно- та санітарно-технічного забезпечення відсутні.
Зведені конструктивні елементи будівлі перебувають у
задовільному стані.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴293 300

30.06.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Приміщення третього та четвертого поверхів
адміністративної будівлі

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: м. Черкаси, вул. Одеська, 8
Об’єкт державної власності окреме майно – приміщення
третього та четвертого поверхів адміністративної будівлі
загальною площею 1058,7 кв. м. Вказані приміщення не
використовують понад 13 років. Фізичний стан
задовільний. Поверхи між собою з’єднані сходовими
клітинами, є ліфт (в даний час не працює). В
адміністративному корпусі наявні діючі мережі
водопостачання, водовідведення, електропостачання,
теплопостачання. Рік забудови орієнтовно – 1985.
Поряд з адміністративною будівлею розташовані: швейна
фабрика, сервісні центри, зупинки громадського
транспорту та автозаправки. Земельна ділянка окремо під
об’єкт приватизації не виділена.

Стартова ціна
₴3 708 000
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
30.06.2020
Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Фабрика – пральня та підприємство хімчистки

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Київська обл., м. Славутич,
проїзд Кленовий, 2
Об'єкт незавершеного будівництва. Стіни – цегляні та
частково бетонні плити. Перегородки – цегляні.
Перекриття – залізобетонні панелі. Оздоблення, дах,
віконні та дверні отвори відсутні. Зведені
конструктивні елементи будівель перебувають у
задовільному стані. Територія поруч не впорядкована.
Огорожа відсутня. Земельна ділянка окремо не
виділена, земельно-кадастрова документація на
земельну ділянку не розроблялась. Інформація про
балансоутримувача відсутня.
Рівень будівельної готовності 33%. Реєстраційний
номер: на етапі державної реєстрації.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴372 500

30.06.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Об’єкт незавершеного будівництва - школа

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Київська обл., смт Володарка, вул. Героїв Чорнобиля, 109
До складу об’єкта незавершеного будівництва входять будівля
школи та споруда-майстерня № 1. Рівень будівельної готовності
об’єкта незавершеного будівництва становить 15%. Зовнішні
стіни та внутрішні перегородки об’єкта виконані із цегли.
Фундамент - бетонний. Перекриття - залізобетонне. Покрівля відсутня. Дах - відсутній. Підлога - бетонна, не оздоблена, покриття
відсутнє; цокольний поверх - земляна. Оздоблення віконних та
дверних прорізів відсутнє. Оздоблювальні роботи не
здійснювались. Елементи інженерного забезпечення відсутні
Територія в межах будівельного майданчику не впорядкована,
внутрішні проїзди і пішохідні доріжки не виконані, зовнішнє
освітлення відсутнє. Територія будівництва не огороджена, об'єкт
незавершеного будівництва не охороняється.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴887 625

30.06.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Будівля їдальні

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Рівненська обл., Радивилівський р-н.,
с. Пустоіванне, вул. Першотравнева, 28а
Двоповерхова цегляна будівля їдальні загальною
площею 472,5 кв. м. Об’єкт приватизації
розташований у периферійній частині населеного
пункту. Будівля тривалий час не експлуатується,
комунікації відсутні, стан задовільний. Інформація
щодо не сформованої земельної ділянки, на якій
розташована будівля їдальні відсутня (лист від
07.03.2019 8-17-02-1224/2-19 Головного
управління Держгеокадастру у Рівненській
області).

Стартова ціна

Дата аукціону

₴656 483

30.06.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Об’єкт незавершеного будівництва - середня школа

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Київська обл., смт Ставища, вул. Цимбала Сергія
(Радянська), 103
Об’єкт незавершеного будівництва являє собою триповерхову
каркасну споруду з цокольним поверхом. Будівництво об’єкта було
розпочато наприкінці 1992 року, а припинено у квітні 1995 року.
Зовнішні стіни та внутрішні перегородки виконані із залізобетонних
панелей та цегли. Фундамент – бетонний. Перекриття –
залізобетонні пустотні панелі. Покрівля відсутня. Дах відсутній.
Підлога – бетонна, не оздоблена, покриття відсутнє. Оздоблення
віконних та дверних прорізів – відсутнє. Оздоблювальні роботи
внутрішніх приміщень не здійснювались. Елементи інженерного
забезпечення відсутні. Будівельна готовність об’єкта складає 21%.
Об’єкт розташований на другій лінії забудови, під’їздні шляхи до
споруди грунтові. Прилегла територія не впорядкована, не
охороняється, огорожа відсутня.
Земельна ділянка окремо не виділена, земельно-кадастрова
документація на земельну ділянку не розроблялась.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴2 475 042

30.06.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Громадська будівля (офіс)

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харчовиків, 6
Нежитловий окремо розташований одноповерховий будинок
загальною площею 327,4 кв. м., що складається з приміщень №1-27.
Елементи будівлі: фундамент – стрічковий бетонний, стіни – цегляні,
перегородки – цегляні, покрівля – азбестоцементна (згідно технічного
паспорта – рулонна), перекриття – дерев’яні, підлога – дощата. Вікна –
дерев’яні (частково демонтовані), двері: вхідні – металеві, міжкімнатні –
дерев’яні (частково демонтовані). Інженерні комунікації – відсутні.
Об’єкт розташований в серединній частині міста Полтава на відстані:
06 км – від центру міста, 6,3 км – від міжміського автовокзалу, 2,0 км –
від залізничного вокзалу «Полтава-Київська», 11 км – від аеропорту, 0,6
км – від основних транспортних магістралей (вул. Маршала Бірюзова)
та знаходиться в промисловій зоні, на території Полтавського
м’ясокомбінату.
Будівля має зручну пішохідну та транспортну доступність. Поруч
знаходяться будівлі і споруди м’ясокомбінату, СТО, оптові бази, магазин,
залізничний вокзал, пожежна частина, управління ВДВС, ТОВ
«Демітекс», дитячий садок, АТП тощо.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴261 450

01.07.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Побутовий корпус

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харчовиків, 6
Об’єкт розташований в серединній частині міста в межах Київського
району, в промисловій зоні – безпосередньо на території КП
«Полтавський м’ясокомбінат», на відстані близько 1,0 км від центра
міста. Загальна площа 705,3 кв.м.
В минулому приміщення першого поверху Об’єкта
використовувались під банний комплекс підприємства, а другий – під
спортзал. Будівля має окремий вхід/вихід, під’їзд до будівлі
здійснюється з вулиці Харчовиків по асфальтованій дорозі через
територію м’ясокомбінату.
Елементи будівлі: фундамент – бетонний, стіни – цегляні,
перегородки – цегляні, покрівля – рулонна, перекриття – з/б плити,
сходи – з/б, підлога: бетонна, керамічна плитка, дощата, лінолеум.
Вікна та двері – наявні.
Інженерні комунікації: опалення – водяне (не функціонує), вентиляція
– природна. Електропостачання, водопостачання та водовідведення
– наявні, але не функціонують. Газопостачання – відсутнє. Фактичний
стан об’єкта – задовільний, потребує капітального відновлення.

Стартова ціна
₴694 000
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
01.07.2020
Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Група інвентарних об’єктів

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта

Адреса: Львівська обл., Дрогобицький р-н,
с. Модричі, вул. Курортна, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6
Група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова
будівля водогрязелікування площею 1124,8 кв. м;
нежитлова будівля пансіонату площею 3414,6 кв.м;
нежитлова будівля клубу-їдальні площею 1607,0 кв.м;
будівля спального корпусу площею 3073 кв.м.
Об'єкти розташовані на території земельної ділянки,
яка передана в постійне користування санаторію
“Нафтуся-Прикарпаття”.

Стартова ціна
₴3 067 802
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
03.07.2020
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про об’єкт

ФОНД
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МАЙНА
УКРАЇНИ

Готель «Слов’янський»

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Чернігівська обл., місто Новгород-Сіверський, вул. Монастирська,
буд. 2а
Готель "Слов'янський" розташований на мальовничому березі р. Десна в
безпосередній близькості від Спасо-Преображенського монастиря (XI-XII ст.).
Новгород-Сіверський - місто легендарного князя Ігоря Святославовича, де
збереглася ціла низка історико-культурних пам'яток, є одним з найцікавіших
для туристів міст нашої країни.
Номерний фонд у кількості 30 шт. представлений у чотирьох категоріях:
стандарт, напівлюкс, люкс, апартаменти. Кожен номер обладнаний
кондиціонером, сейфом, і окремою ванною кімнатою з цілодобовим
водопостачанням. Для зручності гостей в усіх номерах передбачені
електронні замки, супутникове телебачення та інтернет-доступ. Конференцзал готелю вміщує до 40 осіб, обладнаний всім необхідним для проведення
конференцій, ділових зустрічей, корпоративних і приватних заходів. На базі
готелю функціонує ресторан на дві зали – велика, на 100 місць та мала, на
30 місць. До комплексу входять: салон краси, тренажерний зал, більярд-клуб,
турецька лазня, сауна з басейном, диско-бар на 75 чол.
Загальна площа об’єкта - 4883,9 м2. Земельна ділянка під будівлею не
сформована. Готель розташований за 2 км від автовокзалу. Відстань до м.
Чернігова – 171 км.

Стартова ціна
₴57 717 486
Взяти участь
в аукціоні
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Лікеро-горілчаний завод

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Коношенка, 74а
Об’єкт незавершеного будівництва “Лікеро-горілчаний завод”,
розташований на земельній ділянці площею 4,8194 га (кадастровий
№6810400000:20:002:0004). Цільове призначення земель – для
обслуговування виробничих баз. Витяг з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (номер витягу
132436436). Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна:
1609194268104.
Будівництво об’єкту здійснювалося з 1994 до 1997 року. До будівель та
споруд заводу відносяться: адмінбудинок загальною площею 1722,3 кв.м,
рівень будівельної готовності 66%; будівля їдальні площею 500,7 кв.м, рівень
будівельної готовності 60%; будівля гаража на п’ять автонавантажувачів,
площею 319,8 кв.м, рівень будівельної готовності 57%; будівля складу готової
продукції площею 1754,5 кв.м, рівень будівельної готовності 72%; будівля
транспортної підстанції площею 50,9 кв.м, рівень будівельної готовності 77%; будівля виробничого корпусу (овочесховище) площею 4864,0 кв.м,
рівень будівельної готовності 33%, залізобетона огорожа довжиною 106 м,
висотою 2,5 м, рівень будівельної готовності 100%; внутрішньо-площадкова
каналізаційна мережа. Балансова вартість об’єкта – 2331831,71 грн.

Стартова ціна

Дата аукціону
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АТ «Хімтекстильмаш»

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: м. Чернігів, вул.Івана Мазепи, 110
Товариство знаходиться на околиці міста Чернігів, у промисловій
зоні, поряд з трасою міжнародного значення Е95, що є частиною
європейського маршруту.
Комплекс будівель загальною площею більше 35 000 кв.м.
переважно виробничого та складського призначення. Частина
нерухомого майна перебуває в оренді. На даний момент діючими є
77 договорів оренди на 12,4 тис. кв.м.
Земельна ділянка: 7,9386 га, в постійному користуванні.
Станом на 01.01.2020 загальна вартість активів становить 9,1
млн. грн. (необоротні активи – 6,2 млн. грн., обігові засоби – 2,9
млн. грн.). Прострочена кредиторська заборгованість підприємства
складає 18,5 млн. грн., (до бюджету – 9,0 млн. грн., ПФУ та ЕСВ –
7,2 млн. грн.). За існуючими боргами з 2009 року Державною
виконавчою службою відкрито зведене виконавче провадження,
залишок, що підлягає стягненню – 4,6 млн.

Стартова ціна
₴994 819
Взяти участь
в аукціоні
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ПрАТ “Готель “Дніпро”

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: місто Київ, вул. Хрещатик, 1/2
Готель “Дніпро” розташований в самому центрі Києва, поруч з
головною площею країни – Майданом Незалежності. Поблизу знаходяться
урядовий квартал та основні культурно-історичні пам’ятки Києва.
Основними перевагами готелю є: відмінна транспортна доступність за
рахунок розташування біля основних транспортних магістралей міста,
зупинок громадського транспорту та метро; унікальні видові
характеристики на паркову зону Києва та річку Дніпро; наявність
великого гостьового паркінгу, загальною місткістю 56 паркомісць.
У розпорядженні гостей готелю 186 номерів, ресторани, бар, SPA
центр та декілька конференц-залів.
Будівля готелю, загальною площею 12829,0 кв.м., складається з 12-ти
наземних та одного технічного поверхів, бельетажу та підвалу. Номерний
фонд розташований з 4 по 12 поверхи.
Готель розташований на земельній ділянці площею 0,2831 га. Окрім
того, перед готелем, на земельній ділянці площею 0,158 га,
розташований паркінг. Обидві ділянки належать підприємству на праві
постійного користування.

Стартова ціна
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