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«Мала приватизація»
Інформаційний бюлетень
29 липня 2020 року

Більше аукціонів на privatization.gov.ua

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, земельнокадастрова документація на земельну ділянку не
розроблялась. Інформація про балансоутримувача
відсутня.
Рівень будівельної готовності - 33%. Реєстраційний
номер: на етапі державної реєстрації.

Стартова ціна
₴745 000
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
06.08.2020
Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

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’єкта здійснювалося з 1994 по 1997 рік. 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
₴1 165 916
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
07.08.2020
Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

ЄМК ДП “Тульчинське виробниче підприємство
по племінній справі в тваринництві”

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Нестерварка,
вул. Леонтовича, 81
Основні види діяльності підприємства: розведення великої
рогатої худоби, свиней, допоміжна діяльність у тваринництві, а
також вирощування зернових культур, овочів, тощо. До складу
ЄМК входять: транспортні засоби (6 автомобілів, 1 трактор),
обладнання, інвентар, інструменти, прилади, матеріали, поточні
біологічні активи тваринництва, нерухоме майно (будівлі та
споруди загальною площею біля 4 456,6 кв.м).
Середньооблікова чисельність працівників станом на
30.06.2019 – 11 осіб. Обсяг виробництва продукції за 9 міс.
2019 року складає 381,8 тис. грн.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴2 287 959

07.08.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Група нежитлових будівель

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський,
вул. Поштова, 13

Група нежитлових будівель у складі: нежитлова будівля
загальною площею 282,3 кв.м – одноповерхова,
фундамент цегляний, стіни дерев’яні, обкладені цеглою,
покрівля з азб.хв.листів, наявні газопостачання,
електропостачання, водовідведення; гараж загальною
площею 35,9 кв.м – одноповерховий, фундамент, стіни
– цегляні, покрівля з азб.хв.листів, наявне
електропостачання; вбиральня загальною площею 3
кв.м – фундамент, стіни – цегляні, покрівля з
азб.хв.листів.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴543 292

07.08.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Група інвентарних об’єктів

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Стрийська,
258-Б
Група інвентарних об’єктів у складі: асфальтні площадки,
вага автомобільна, заглиблений склад, конторалабораторія, мехмайстерня, огорожа, повітряна
електросилова лінія, пожежне депо і баня, пожежне депо,
прохідна, робоча башта, склад № 1, склад № 2, склад № 3,
склад № 4, склад № 5, склад № 6, склад № 8.
Загальна площа земельної ділянки 2,4983 га.
Інформація про кадастровий номер на земельну ділянку
відсутня.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴6 724 687

10.08.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Комплекс будівель

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Хмельницька обл., с. Лісові Гринівці, вул. Лісова, 46
Об’єкт незавершеного будівництва – комплекс будівель
(адмінбудинок, котельня, гараж). Площа забудови складає
380,8 кв.м (котельня та гараж одноповерхові,
адмінбудинок двоповерховий). Всі будівлі цегляні,
перекриття – з/бетонні панелі. Об’єкт обліковується на
балансі ДП “Хмельницьке лісомисливське господарство”.
Процент будівельної готовності складає 40%. Балансова
вартість об’єкта – 644 тис.грн.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴644 374

11.08.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Будівництво ферми на 200 голів ВРХ

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Житомирська обл, Радомишльський р-н,
с. Дітинець, вул. Центральна, 19а
Об’єкт незавершеного будівництва – будівництво ферми
на 200 голів ВРХ за адресою: Житомирська обл.,
Радомишльський р-н, с. Дітинець, вул. Центральна, 19а,
складається із 2 об’єктів та 7 об’єктів незавершеного
будівництва середньою будівельною готовністю 48% та
загальною площею 5436,1 кв.м.
Об’єкти розташовані на околиці населеного пункту,
неподалік малоповерхового житлового сектору. Поруч
знаходяться будівлі колишнього сільськогосподарського
підприємства. Територія об’єкта не огорожена, об’єкт під
охороною не перебуває, має вільний доступ.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴1 751 469

12.08.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Приміщення першого поверху будівлі

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Черкаська обл., м. Умань, вул. Європейська, 65
Приміщення першого поверху будівлі загальною площею
107,9 кв. м. Нежитлові приміщення (6-кімнат)
знаходяться на першому поверсі двоповерхової
адміністративної будівлі. Приміщення давно не
використовуються, фізичний стан – не задовільний.
Будівля розташована на околиці міста; комунікаційні
мережі до будівлі підведені. Земельна ділянка, на якій
розміщена адмінбудівля, обліковується за
Білоцерківською КЕВ та відноситься до земель
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони
та іншого призначення; форма власності –державна;
кадастровий номер відсутній.

Стартова ціна
₴128 750
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
12.08.2020
Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Об’єкт незавершеного будівництва
«Магазин і оздоровчий центр»

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н,
с. Довжок, вул. Унявко, 1

Об'єкт незавершеного будівництва «Магазин і
оздоровчий центр», відсоток готовності будівництва
становить 41%. Фундамент залізобетонний, стіни
цегляні, перегородки цегляні, перекриття
залізобетонне, підлога цементна. Балансова вартість
станом на 31.12.2019 становить 172 864,68 грн.
Земельна ділянка окремо під об’єкт незавершеного
будівництва не виділена.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴86 432

12.08.2020

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

₴4 950 084

13.08.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Малоповерхова житлова забудова

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Запорізька область, м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 8
Об`єкт розташований в районі котеджної забудови першої черги
міста Енергодар у кварталі, який обмежений вулицями Молодіжна
(стара назва – Комсомольська), Козацька та пров. Таврійський.
Рівень будівельної готовності – 46%. Фізичний знос – 40%.
Об`єкт представляє собою двоповерховий цегляний житловий блокбудинок. Фундаменти – стрічкові із блоків ФС; у підвальній частині й
гаражному приміщенні – стіни із блоків ФС. Підлога у підвалі - бетонна
підготовка. На першому та другому поверхах виконані: стіни із
шлакоблоку, облицьовані червоною цеглою, перегородки зі
шлакоблоку і червоної цегли. Перекриття – залізобетонні пустотні
плити. Ганок із цегли й бетонних щаблів. Двері та вікна відсутні.
Монтаж інженерних мереж та комунікацій, гарячий та холодний
водопровід, каналізація, вентиляція, телефонізація та інші мережі не
виконувались. Роботи з консервації об`єкта не проводились.
Площа земельної ділянки під будівництвом 247,9 кв.м. Земельна
ділянка – 0,0752 га.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴546 263

13.08.2020

Взяти участь
в аукціоні

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
₴13 537 063
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
14.08.2020
Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Готель на 274 номери

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Київська обл., м. Славутич,
Привокзальна площа
Об`єкт незавершеного будівництва –
“Готель на 274 номери”. Це недобудована
8-ми поверхова будівля з підвальним
приміщенням. За даними технічної
інвентаризації, загальний відсоток
готовності об’єкта становить близько
42,0 %. Об’єкт розташований на земельній
ділянці розміром 0,8118 га. Балансова
вартість об’єкта 5515,86 тис. грн. Площа
об’єкта 14393,9 кв. м.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴5 444 334

14.08.2020

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 санітарнотехнічного забезпечення відсутні. Зведені конструктивні
елементи будівлі перебувають у задовільному стані.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴586 600

14.08.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Магазин площею 540,2 кв. м

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт
Солоницівка, вул. Заводська, 1

Магазин розташовано в периферійній частині смт
Солоницівка, на межі з селами Подвірки та Надточій.
Основний характер забудови району розташування
об’єкту – індивідуальна житлова забудова,
промислова зона - поруч розташована залізнична
станція.
Будівля магазину одноповерхова, розташована
вздовж проїжджої частини вулиці Заводська.
Стан об’єкта – задовільний. Матеріал зовнішніх стін –
цегла, перекриття – залізобетон.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴503 500

14.08.2020

Взяти участь
в аукціоні
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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, розташованих 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
₴253 415
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
14.08.2020
Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Господарчий блок з градирнею

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 42
Об’єкт незавершеного будівництва – господарчий блок з
градирнею – одноповерхова будівля з підвалом у
неповному каркасі із зовнішніми бетонними стінами.
Будівля має прямокутну форму.
ОНБ розташований на земельній ділянці площею 1495,32
кв. м. Дата будівництва приблизно кінець 80-х років.
Фундаменти та цоколь – збірний залізобетонний; стіни –
блочні, цегляні; перегородки – залізобетонні блоки;
перекриття – монолітний залізобетон, панелі; покрівля –
відсутня; підлога – бетонна; вікна, двері відсутні.
Під’їзд до об’єкту здійснюється з боку проспекта
Академіка Глушкова по фасадному проїзду з твердим
(асфальтованим покриттям).

Стартова ціна
₴1 344 220
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
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МАЙНА
УКРАЇНИ

ДП «Олександрійський шовкорадгосп»

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н,
с. Рожеве

Основний вид діяльності підприємства: вирощування
зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння
олійних культур, розведення інших тварин. Номенклатура
вирощеної сільськогосподарської продукції: озима пшениця,
озимий ячмінь, соняшник. До складу єдиного майнового
комплексу входять: транспортні засоби – 7 одиниць, машини
та обладнання – 14 одиниць; інструменти, прилади, інвентар;
багаторічні насадження (шовковиця чорна, яблуня, черешня);
малоцінні необортні активи; нерухоме майно: адмінбудівля,
вимощення, каналізація, нежитлова будівля, сарай, автоваги,
склад ПММ. Середньооблікова чисельність працівників – 5
осіб. Обсяг реалізації продукції за 2019 рік – 1372,0 тис грн.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴9 226 900

18.08.2020
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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
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ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Будівельна, 1
ПрАТ “Укрзахідвуглебуд” є шахтобудівельним підприємством,
яке спеціалізується на веденні робіт по будівництву та ремонту
вугледобувних підприємств, об’єктів і комунікацій
промислового, житлового та іншого призначення, будівництва
та ремонту доріг, надання транспортних послуг.
З 1999 року товариство виступає генпідрядником по
будівництву єдиної в Україні шахти-новобудови №10
“Нововолинська”, яке здійснюється виключно за рахунок
коштів Державного бюджету України, головним
розпорядником коштів по будівництву якої є Міністерство
енергетики України. На сьогодні будівництво шахти є одним з
основних джерел існування шахтобудівельного підприємства
ПрАТ “Укрзахідвуглебуд”.
Пропонується до продажу: державний пакет акцій ПрАТ
«Укрзахідвуглебуд» у кількості 44 637 304 штук, що становить
99,6667% статутного капіталу товариства.

Стартова ціна
₴11 159 326
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в аукціоні
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