ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
У К РА Ї Н И

«Мала приватизація»
Інформаційний бюлетень
16 липня 2020 року

Більше аукціонів на privatization.gov.ua

ДП «Завод «Радіореле»

Мала
приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: м. Харків, просп. Гагаріна, 181
Державне підприємство «Завод «Радіореле» є одним
із найбільших підприємств в Україні та ближнього
зарубіжжя, що спеціалізується на виготовленні
електророзподільної та контрольної апаратури.
Загальна площа всіх будівель та споруд підприємства
складає 49 027,2 кв. м.
Земельна ділянка загальною площею 4,096 га, на якій
знаходиться підприємство, перебуває в постійному
користуванні.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період
2017-2019 – 77 076 тис. грн, в тому числі, експортної –
48 429 тис. грн, за I квартал 2020 – 2 672 тис. грн, в
тому числі, експортної – 863 тис. грн.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴194 307 000

21.07.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
У К РА Ї Н И

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

Дата аукціону

₴14 861 016

23.07.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
У К РА Ї Н И

Приміщення контори

Мала
приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: м. Львів, вул. Лемківська, 9
Одноповерхова будівля площею 180,3 кв.м,
висота приміщення – 3,05 м.
Матеріал зовнішніх стін – цегла, матеріал
перекриття - дерев'яне. Комунікації – відсутні.
Об’єкт розташований на земельній ділянці
площею 0,0701 га, що перебуває в постійному
користуванні Львівської обласної державної
хлібної інспекції (статус юридичної особи припинено). Кадастровий номер земельної
ділянки: 4610137500:03:001:0008. Окремо
земельна ділянка не виділена.

Стартова ціна
₴17 827
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
23.07.2020
Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
У К РА Ї Н И

Побутові приміщення

Мала
приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: м. Львів, вул. Лемківська, 9
Двохповерхова будівля площею 105,9
кв.м, прибудована до житлового будинку.
Висота приміщень першого поверху – 2.70
м; висота приміщень другого поверху 3.40 м. Матеріал зовнішніх стін – цегла,
матеріал перекриття - дерево. Комунікації
– відсутні.
Окремо земельна ділянка не виділена.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴7 764

23.07.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
У К РА Ї Н И

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. Нежитлова будівля загальною площею 104,3
кв.м складається з 11-ти офісних приміщень. Висота
приміщень – 2,8 м. Фундаменти будівлі бетонні; стіни та
перегородки цегляні; перекриття та покриття - дерев’янобалочне, оштукатурене; покрівля - шиферна; підлога
дерев’яна; отвори дерев’яні; наявні електропостачання,
водопостачання, теплопостачання, каналізація. Рік
побудови – 1908. Об’єкт розташований на земельній
ділянці площею 0,0509 га, наданій у постійне
користування Головному управлінню статистики у
Кіровоградській області. Цільове призначення земельної
ділянки - для обслуговування адміністративного
приміщення.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴93 950

23.07.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
У К РА Ї Н И

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

Дата аукціону

₴1 854 000

24.07.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
У К РА Ї Н И

Окреме майно
Основні характеристики об’єкта

Мала
приватизація

Адреса: м. Чернівці, вул. Крижанівського
Б, 23-А
Предметом продажу є окреме майно у
складі: лабораторний корпус площею 859,50
кв.м, склад площею 351,20 кв.м, гараж
площею 209,20 кв.м, огорожа №1.
Об’єкт зареєстровано.
Номер документу про реєстрацію:
183327688. Дата реєстрації: 08.12.2015.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴1 800 291

24.07.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
У К РА Ї Н И

Частина триповерхової будівлі

Мала
приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. Карла Маркса, 151
Частина триповерхової нежитлової
будівлі з гаражем та спорудами
загальною площею 1739,1 кв.м,
розташована в промисловій зоні міста
Лисичанськ Луганської області, рік
побудови – 1972. Складові частини
об’єкта – гараж, сарай, вбиральня та
огорожа. Будівля потребує капітального
ремонту.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴21 549

24.07.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
У К РА Ї Н И

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
₴328 242
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
28.07.2020
Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
У К РА Ї Н И

Група нежитлових будівель та приналежного до них майна

Мала
приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Вокзал-Городня,
вул. Вокзальна, 45-Б
Група нежитлових будівель та приналежного до них майна у складі:
гаражі з побутовою кімнатою (О-1) загальною площею 394,9 кв.м;
склад-гараж (Л-1) загальною площею 475,6 кв.м; склад з навісом (К1) загальною площею 70,7 кв.м; розливна (З-1) загальною площею
55,9 кв.м; склад бочкотари (М-1) загальною площею 212,8 кв.м;
водонапірна металева башта системи Рожновського, об`єм бака 15
куб.м, без утеплення, діаметр башти – 1 м, не функціонує; дизельна
(Г-1) загальною площею 35,9 кв.м; трансформаторна підстанція (Д-1)
загальною площею 30,4 кв.м; колодязь (Т-1) – споруда заглиблена,
круглий, діаметром 1 м з залізобетонних кілець, не функціонує;
естакада (Ф-1) (оглядова вишка); під’їзна залізнична колія –
однопутна, має протяжність 90 м; резервуари наземні металеві (23
од.); огорожа території – металева та з залізобетонних плит;
асфальтобетонне покриття.
Об’єкт знаходиться в околичній частині населеного пункту, є
частиною колишньої нафтобази. Відомості про земельну ділянку
відсутні.

Стартова ціна
₴2 876 296
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
29.07.2020
Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
У К РА Ї Н И

Шестиповерхова адміністративна будівля

Мала
приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Сумська обл., м. Суми, вул. Березовий гай, 9

Незавершене будівництво громадського будинку
загальною площею приміщень 3450,5 м2. Конструктивні
елементи забудови представлені залізобетонними
блоками стін підвалу, цегляними стінами,
залізобетонними плитами перекриття та покриттям із
рулонних матеріалів. Ступінь будівельної готовності
об’єкта незавершеного будівництва – шестиповерхова
адміністративна будівля з двоповерховою прибудовою
становить 70 – 80 %. Об’єкт не охороняється. Робота з
консервації об’єкта не проводилась.
Об’єкт розташований на земельній ділянці загальною
площею 1709,0 м2. Земельна ділянка під об’єктом
юридично не оформлена, її межі та розміри не визначені,
кадастровий номер відсутній.

Стартова ціна
₴1 598 800
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
30.07.2020
Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
У К РА Ї Н И

Комплекс будівель

Мала
приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н,
м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 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 кв.м., 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 – до 1984, фізичний стан –
незадовільний; гараж - окремо розташована одноповерхова
будівля, яка складається з трьох боксів загальною внутрішньою
площею 83,42 кв.м., фундаменти – стрічкові кам`яні, стіни
цегляні, перекриття – дерев`яні балки, покрівля із
азбоцементних листів, підлога бетонна, двері і ворота
дерев`яні, електропостачання відрізане, рік побудови – до 1984,
фізичний стан – задовільний.

Стартова ціна
₴474 894
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
31.07.2020
Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
У К РА Ї Н И

Нежитлове приміщення їдальні
Основні характеристики об’єкта

Мала
приватизація

Адреса: Київська обл.,Таращанський р-н,
с. Лука, вул. Заводська, 6
Приміщення їдальні загальною площею
430,1 кв. м, що не увійшло до статутного
капіталу ВАТ «Лучанський цукровий завод».
Рік побудови 1924. Будівля одноповерхова.
Основні конструктивні елементи: фундамент
– бутовий; стіни – шлакові, обкладені
цеглою; перегородки – дошки; покриття –
дерев’яні балки, накат з дощок; підлога –
дошки; дах – чотирьохскатний, дерев’яний;
покрівля – азбофанера; отвори – дерев’яні;
елементи інженерної інфраструктури:
опалення – водяне; електропостачання;
газопостачання.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴740 400

31.07.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
У К РА Ї Н И

Нежитлова будівля майстерні

Мала
приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Вінницька обл., м.МогилівПодільський, вул.Острівська, 38
Одноповерхова цегляна будівля
майстерні 1967 року побудови загальною
площею 125,4 кв.м, за призначенням не
використовується. Земельна ділянка
окремо не виділена. Інформація про
кадастровий номер, площу, цільове
призначення земельної ділянки, наявність
обтяжень відсутня.
Стартова ціна

Дата аукціону

₴463 228

30.07.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
У К РА Ї Н И

Об’єкт незавершеного будівництва
(лабораторія ветеринарної медицини)

Мала
приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Рівненська область, 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 готовності53%.Об’єкт приватизації розташований в
периферійній частині населеного пункту,
комунікації відсутні, під впливом погодніх умов
будівля зазнала значних руйнувань, стан в цілому
задовільний. Земельна ділянка, на якій
розташована будівля лабораторії ветеринарної
медицини загальною площею 551,3 кв.м, не
сформована.

Стартова ціна
₴212 000
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
27.07.2020
Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
У К РА Ї Н И

Приміщення їдальні
Основні характеристики об’єкта

Мала
приватизація

Адреса: Вінницька обл., Тростянецький р-н,
с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 24д
Приміщення їдальні загальною площею 391,4
кв. м знаходиться в двоповерховій будівлі
торгового комплексу літ. А, 1977 року побудови.
Перебуває в задовільному стані, за
призначенням не використовується. Земельна
ділянка окремо не виділена. Інформація про
кадастровий номер, площу, цільове призначення
земельної ділянки, наявність обтяжень відсутня.
Право власності на земельну ділянку не
зареєстроване.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴164 975

31.07.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
У К РА Ї Н И

Приміщення побуткомбінату

Мала
приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Вінницька обл., Тростянецький р-н,
с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 24д

Приміщення побуткомбінату загальною
площею 261,4 кв.м знаходиться в
двоповерховій будівлі торгового комплексу
1977 року побудови. Перебуває в задовільному
стані, за призначенням не використовується.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Інформація про кадастровий номер, площу,
цільове призначення земельної ділянки,
наявність обтяжень відсутня. Право власності
на земельну ділянку не зареєстроване.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴108 743

31.07.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
У К РА Ї Н И

Комплекс нежитлових приміщень

Мала
приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт
Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а

До складу об`єкта входять: одноповерхове приміщення
адмінбудівлі з добудовою загальною площею 121,7 кв.м,
фундаменти – стрічкові великоблочні, стіни - цегляні,
перекриття – залізобетонні плити, в прибудові - дерев`яні
балки, покрівля із азбоцементних листів, підлога дерев`яна,
двері і вікна дерев`яні. Водопостачання та каналізація
відсутні, система опалення та електропостачання – в
неробочому стані, газопостачання – підведене на ділянці, рік
побудови –1987, стан будівлі – задовільний; сарай стіни та
перегородки – цегляні, покрівля із азбоцементних листів, рік
побудови –1987, стан будівлі – задовільний; гараж, стіни та
перегородки – цегляні, покрівля із азбоцементних листів,
ворота – дерев`яні, рік побудови –1987, стан будівлі –
задовільний; вбиральня: стіни – дощаті, покрівля із
азбоцементних листів, рік побудови –1987, стан будівлі –
задовільний; колодязь: стан споруди– задовільний.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴264 300

31.07.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
У К РА Ї Н И

Клуб школяра

Мала
приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Павлоград,
вул. Можайського, 8Б

Об’єкт являє собою цегляну двоповерхову будівлю з
напівпідвалом, стіни побудовано з силікатної цегли. Рік
вводу в експлуатацію 1999, загальна площа будівлі
730,8 кв. м. Будівлю прибудовано до
дев’ятиповерхового житлового будинку. Будівля
знаходиться в незадовільному стані, вікна та двері
відсутні, внутрішня розводка електроосвітлення,
водопровід гарячої та холодної води, водоканалізаційні мережі відсутні, дах та перекриття
потребують ремонту.
Об’єкт не використовується за призначенням більше
10 років.
Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1838210112124.

Стартова ціна
₴75 667
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
31.07.2020
Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
У К РА Ї Н И

Приміщення магазину

Мала
приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Черкаська обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 16
Частина приміщень (№№ 1-4) загальною площею 62,4
кв. м, знаходяться в одноповерховій будівлі з окремим
входом. До складу об’єкта входять: веранда № 1 площею
2,3 кв. м, приміщення № 2 площею 39,0 кв. м, приміщення
№ 3 площею 11,7 кв. м, приміщення № 4 площею 9,4 кв.
м. Рік побудови − 1960. Фундамент – бутовий, стіни –
цегла, покрівля – азбестоцементні листи, підлога –
цементна плитка. За призначенням не використовується.
Потребує капітального ремонту.
Земельна ділянка під об’єкт приватизації окремо не
виділена.
Об’єкт зареєстровано. Номер документу про реєстрацію:
1933555071240. Дата реєстрації: 27.09.2019.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴86 700

31.07.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
У К РА Ї Н И

