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«Мала приватизація»
Інформаційний бюлетень
12 серпня 2020 року

Більше аукціонів на privatization.gov.ua

Cпальний корпус № 6

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Полтавська обл, Кременчуцький р-н,
с. Потоки, вул. Лісова, 20 Б
Спальний корпус №6 у дитячому оздоровчому таборі
“Енергетик” загальною площею 229,6 кв.м. Фундамент
– цегляний, стіни – цегляні, перекриття- з/б плити,
покрівля – рубероїд, підлога-дерево, прорізи –
металевопластикові, дерев’яні, внутрішнє і зовнішнє
опорядження – пофарбування водяними та масляними
сумішами, шпалери, плитка, інженерні комунікації –
електропостачання, водопостачання, каналізація.
Зареєстровано право власності від 30.10.2019 р.

Стартова ціна
₴795 500
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
20.08.2020
Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Cпальний корпус № 2

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта

Адреса: Полтавська обл, Кременчуцький р-н, с.
Потоки, вул. Лісова, 20 А
Спальний корпус №2 у дитячому оздоровчому таборі
“Енергетик” загальною площею 222,8 кв.м.
Фундамент – цегляний, стіни – цегляні, перекриття з/б плити, покрівля – рубероїд, підлога - дерево,
прорізи – металевопластикові, дерев’яні, внутрішнє і
зовнішнє опорядження - пофарбування водяними та
масляними сумішами, шпалери, плитка, інженерні
комунікації – електропостачання.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴770 500

20.08.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

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

21.08.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

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
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
21.08.2020
Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

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 20172019 – 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
₴97 153 500
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
25.08.2020
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
25.08.2020
Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Частина нежитлової будівлі

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київській шлях, 10
Об’єкт являє собою дві групи вбудованих нежитлових
приміщень (№ 15 та № 16). Приміщення № 15 складаються з
чотирьох суміжних приміщень, приміщення № 16 – з одного.
Кожна група приміщень має окремий вхід з бетонним ганком.
Будівля, в якій розташовані приміщення, побудована у 60-ті
роки минулого століття. За архітектурним рішенням будівля є
одноповерховою, прямокутною у плані. Конструктивні
елементи: фундамент і цоколь – стрічковий бетонний; стіни та
перегородки – цегляні; перекриття – залізобетонні; покрівля
та дах – шифер; підлога – плитка, цемент; вікна, двері –
металопластикові. Інженерні комунікації – електропостачання,
опалення відключено. Загальний і технічний стан основних
конструктивних елементів будівлі задовільний.
Об’єкт зареєстровано. Номер документу про реєстрацію:
1018937632105. Дата реєстрації: 06.09.2016.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴736 133

25.08.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

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 загальною
площею 251,4 кв. м; гараж, окремо розташована
одноповерхова будівля загальною внутрішньою площею
83,42 кв. м. Об’єкт розташований на земельній ділянці,
площею 1311,30 кв.м, наданій у постійне користування
Головному управлінню статистики у Кіровоградській
області

Стартова ціна

Дата аукціону

₴237 447

25.08.2020

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

25.08.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Будівля магазину

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Київська обл., Баришівський р-н, с. Григорівка, вул.
Леніна, 16/1
Об’єкт являє собою окремо розташовану будівлю загальною
площею 186,8 кв.м. Рік побудови – 1977. За проектним
функціональним призначенням будівля була побудована як
споруда торгового павільйону. Будівля має один окремий вхід
до приміщень, розташований на фронтальному фасаді.
Конструктивні елементи: фундамент і цоколь – стрічковий
цегляний; стіни – металеві листи частково обшиті цеглою,
шлакоблоки; перегородки – цегляні; покрівля та дах – шифер;
підлога – плитка, цемент; вікна, двері – металеві рами;
зовнішнє оздоблення – масляне фарбування; внутрішнє
оздоблення – масляне фарбування; інженерні комунікації –
електропостачання. Рівень сукупного зносу будівлі становить
67%.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴307 466

25.08.2020

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 у 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.
У 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

Дата аукціону

₴694 000

25.08.2020

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

₴328 242

26.08.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

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 (Г1) 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

Дата аукціону

₴1 438 148

27.08.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
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

Дата аукціону

₴57 717 486

27.08.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Окреме майно

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта

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

₴900 146

27.08.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Металевий модуль

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Сумська обл., м.Конотоп, вул.Ярківська, 2
Будівництво будівлі, частина якої є металевим модулем, частина –
капітальна цегляна будівля. Каркас металевого модуля – металеві
ферми (6 шт.). Фундамент цегляної частини стовпчастий з
монолітного бетону. Стіни та перегородки цегляні. Перекриття із
збірних залізобетонних плит. Вікна, двері дерев’яні. Покрівля
металева. Дах двоскатний. Висота будівлі – 5,0 м. Площа забудови
– 565,0 м2. Частково оштукатурені офісні приміщення. Інженерні
мережі – водопостачання, водовідведення, перебувають у
неробочому стані. Роботи щодо опалення не виконувалися. Ступінь
будівельної готовності об’єкта – 62,0 %. Об’єкт не охороняється.
Робота з консервації об’єкта не проводилась. Земельна ділянка під
об’єктом юридично не оформлена, її межі та розміри не визначені,
кадастровий номер не присвоєно.

Стартова ціна
₴448 535
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
28.08.2020
Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Будівля клубу

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське,
вул. Заводська, 2
Об’єкт являє собою двоповерхову будівлю клубу загальною
площею 757,5 кв. м; (фундамент шлакобетонний, стіни
шлакоблочні, підлога – ½ металеві плити, ½ – дощаті,
покрівля шиферна), прибудова (фундамент шлакобетонний,
стіни шлакоблочні, підлога бетонна, покрівля шиферна) та
шлакобетонні ганки. Будівля клубу містить фойє, залу,
кабінети, комори декорацій та інше.
Державна реєстрація права власності від 04.05.2017,
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна –
1242246312104.

Стартова ціна
₴287 355
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
28.08.2020
Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

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
₴799 400
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
28.08.2020
Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Ливневий колектор

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Розівка,
вул. Трудова, 2б
До складу об’єкта незавершеного будівництва входять:
будівля каналізаційно – насосної станції загальною
площею 127,4 кв.м, водойма колектора загальною
площею 13590,0 кв.м, розподільча камера площею 43,6
кв.м, приймальна камера площею 16,8 кв.м, піскові
площадки (резервуари) загальною площею 3402,0 кв.м,
розподільчий пункт площею 67,2 кв.м, насосна станція
побутових стоків, вимощення площею 594,0 кв.м. Об’єкт
розташований в промисловій зоні на земельній ділянці
площею 3,64 га. Рівень будівельної готовності – 75%.
Технічний стан об’єкта – незадовільний.

Стартова ціна
₴3 526 383
Взяти участь
в аукціоні

Дата аукціону
31.08.2020
Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Нежитлове приміщення їдальні

Мала приватизація

Основні характеристики об’єкта
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

₴370 200

31.08.2020

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

