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Громадський будинок

Полтавська обл., м. Хорол, вул. Незалежності, 21а

Трьохповерхова будівля, рік побудови – 1978, 

загальною площею 911,7 м2, знаходиться на 

центральній вулиці м. Хорол. Збудована з цегли, 

фундамент – бетон, покрівля- шифер, перкриття

з/бетонні плити, підлога бетонна вкрита 

лінолеумом. Електрика, водопровід, каналізація –

наявні.

12.01.2021

₴59 677

Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-09-000006-2
https://privatization.gov.ua/product/gromadskyj-budynok-zagalnoyu-ploshheyu-911-7-kv-m-za-adresoyu-poltavska-obl-m-horol-vul-nezalezhnosti-21a/


Нежитлова будівля

Київська область, м. Бровари, вул. Ярослава 

Мудрого, 32

Об’єкт являє собою нежитлову будівлю загальною
площею 275,8 м². Рік побудови 1948. Будівельний
об’єм – 1 511 куб.м. Висота поверху близько 4,05 м. 
Площа основи –383,3 кв.м (з ганками). Будівля в плані
прямокутна, має три окремих входи, розташовані на 
лівому фасаді. Стіни та фундамент будівлі виконані з 
цегли. Внутрішні перегородки – цегляні. Перекриття
будівлі - залізобетонні плити. Покрівля з 
азбоцементних листів. Підлога дощата. Ганки бетонні. 
З інженерних мереж присутні електрика, водопровід, 
каналізація, опалення централізоване.

14.01.2021

₴2 198 000

Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-16-000025-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-275-8-kv-m/


Державний пакет акцій, що належить державі

у статутному капіталі ПрАТ “Іста-Центр”

Дніпропетровська обл., м. Дніпро,                         

вул. Курсантська, 30

Пакет акцій у розмірі 21,5524 % статутного капіталу
ПрАТ “Іста-центр”. Статутний капітал ПрАТ “Іста-
центр”складає 128171 тис. грн. Номінальна вартість
пакета акцій –27 623 900, 0 грн. Основними
напрямками та предметом діяльності підприємства є 
виробництво батарей і акумуляторів. Заводи ISTA 
мають можливість виробляти близько 5-5,5 
мільйонів батарей, що дозволяє займати лідируючі
позиції на ринку акумуляторів. Таке положення на 
ринку забезпечується високою якістю продукції, яке 
відповідає як українським, так і міжнародним
стандартам.

14.01.2021

₴18 850 000

Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-20-000010-2
https://privatization.gov.ua/product/derzhavnyj-paket-aktsij-shho-nalezhyt-derzhavi-u-statutnomu-kapitali-prat-ista-tsentr/


Нежитлова будівля

Харківська обл., м. Первомайський,                     

вул. Соборна, 7

Нежитлова 2-х поверхова будівля загальною

площею 440,3 м² з прибудовою. Рік побудови

будівлі – 1960, прибудови – 1983. Загальний

технічний стан – задовільний. В будівлі відключені

опалення, енергопостачання, водовідведення. 

Потребує ремонту. Об’єкт раніше використовувався

Головним управлінням статистики у Харківській

області як адміністративна будівля. На сьогодні за 

призначенням не використовується.

15.01.2021

₴738 000

Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-18-000011-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-pid-lit-a-2-zagalnoyu-ploshheyu-440-3-kv-m/


Об’єкт незавершеного будівництва 

Піонерський табір

Миколаївська обл., Березанський р-н, 

с. Рибаківка, квартал П’ятий, буд. 31

ОНБ Піонерський табір: двоповерховий мед 

корпус, клуб-їдальня, котельня, туалет.

Двоповерхова будівля медичного корпусу, 

частково зруйнована (400 м²), двоповерхова

будівля клубу-їдальні, частково зруйнована (1880 

кв. м), будівля котельні, зруйнована, наружний

туалет (6,5 м²). Всі будівлі із силікатної цегли.

18.01.2021

₴435 290

Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-17-000056-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-pioners-kij-tabir/


Частина адміністративної будівлі

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект 

Героїв-підпільників, 1а

Об’єкт являє собою частину триповерхової

адміністративної будівлі загальною площею

889,7 м², що включає в себе: приміщення на 

першому поверсі площею 341,0 м²; 

приміщення на другому поверсі площею 349,2 

м²; підвал площею 199,5 м². Фундамент –

залізобетон, стіни – цегла, міжповерхові

перекриття – залізобетонні плити. Підведені: 

електропостачання, водопостачання, 

каналізація, водяне опалення.

18.01.2021

₴1 649 463

Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-16-000008-2
https://privatization.gov.ua/product/chastyna-administratyvnoyi-budivli-ploshheyu-889-7-kv-m-za-adresoyu-dnipropetrovska-obl-m-kryvyj-rig-prospekt-geroyiv-pidpilnykiv-1a/


Комплекс будівель та споруд

Івано-Франківська область, м. Рогатин, 

вул.Кудрика, 10

Двоповерхова цегляна адміністративна будівля з 
підвалом загальною площею 752,6 м². Фундамент –
бетон, стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття –
залізобетон. Підлога – паркет. Інженерне
обладнання – електрика, газопровід, опалення
водяне. Технічний стан приміщень задовільний. 
Будівля використовується. Будівля котельні
загальною площею 79 м², цегляна, покрівля –
шифер, інженерне обладнання – електрика. 
Вбиральня площею 4,3 м² цегляна. Ворота металеві
площею 6 м². Огорожа бетонна решіткова площею
37 кв.м. Земельна ділянка площею 0,2276 га.

19.01.2021

₴13 675

Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-23-000037-2
https://privatization.gov.ua/product/kompleks-budivel-ta-sporud-u-skladi-adminbudynok-a-zagalnoyu-ploshheyu-752-6-kv-m-kotelnya-b-zagalnoyu-ploshheyu-79-kv-m-vbyralnya-v-zagalnoyu-ploshheyu-4-3-kv-m-vorota-1-ploshheyu-6-kv-m-ogorozha-2-p/


Об’єкт незавершеного будівництва –

будівля харчоблоку

м. Київ, вул. Волинська, 66-а

Площа забудови – 517,70 м². Будівля каркасна, 
триповерхова з мансардою, яка з’єднується з будівлею 
лікарні переходом. Відстань від будівлі харчоблоку до 
центру міста (Головпоштамту) – 7 км, до залізничного 
вокзалу – 5 км, до центрального автовокзалу – 6 км, до 
аеропорту «Жуляни» – 1 км, річкового порту – 9 км.
За даними технічного паспорту розміри будівлі 
харчоблоку, складають 31,49х16,48 метрів при висоті 
13,48 метрів. Згідно експлікації, загальна площа 1-го 
поверху – 429,10 м², 2-го поверху – 459,00 м², 3-го 
поверху – 469,90 м², мансардного поверху – 429,70 м², 
надбудови – 33,30 м².
Загальна площа будівлі складає 1821,00 м², при цьому 
основна площа – 1078,10 м², допоміжна – 742,90 м², 
загальний будівельний об’єм – 6979 куб.м. Ступінь 
готовності об’єкта незавершеного будівництва – 50%.

20.01.2021

₴10 359 280

Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-25-000004-2
https://privatization.gov.ua/product/ob-yekt-nezavershenogo-budivnytstva-budivlya-harchobloku/


Нежитлові приміщення

Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Піщане, вул. 

Шевченка, 62

Приміщення залізничної станції та контори
тривалий час не використовується, в тому числі за 
призначенням. Під впливом зовнішніх факторів
нежитлові приміщення руйнуються. Об’єкт
розташований за межами населеного пункту. Будівлі
перебувають у незадовільному стані, комунікаційні
системи – відсутні. Фундаменти, стіни, перегородки 
– цегляні, міжповерхові перекриття – залізобетонні, 
підлога – цемент, дах – руберойд у 2 шари.
Земельна ділянка окремо під об’єктом приватизації
не виділена.

21.01.2021

₴13 675

Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-25-000001-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlovi-prymishhennya-zaliznychna-stantsiya-a-1-ploshheyu-149-1-kv-m-kontora-b-1-ploshheyu-94-9-kv-m/


Адміністративна будівля

Волинська обл., м. Ківерці,                                          

вул. Незалежності, 18

Об’єкт побудовано у 1960 році. Фундамент 

бетонний, стіни дерев’яні, обкладені цеглою, 

перегородки дерев’яні, утеплені, покрівля

шиферна. З інженерного обладнання в 

адміністративній будівлі наявні водопровід, 

каналізація, електроенергія, опалюється

газовим котлом. Об’єкт розташований на 

земельній ділянці площею 0,1086 га.

20.01.2021

₴890 021

Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-23-000047-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvna-budivlya-a-1-zagalnoyu-ploshheyu-346-9-kv-m-za-adresoyu-volynska-obl-m-kivertsi-vul-nezalezhnosti-18/


Нежитлова будівля

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,  

вул. Бірюзова, 2А

Об’єкт являє собою окремо розташовану
нежитлову чотириповерхову будівлю
колишнього наркологічного диспансеру з 
підвалом, прибудовою, загальною площею
1849,7 м², ганками, огорожею, замощенням. 
Фундамент – кам’яний, стіни – шлакоблок, 
перегородки – цегляні, міжповерхові перекриття
– залізобетонні плити, підлога – лінолеум, дошки, 
керамічна плитка, покрівля даху – м’який рулон, 
сумісний з перекриттям.
Рік побудови – 1962.

22.01.2021

₴1 394 928

Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-23-000021-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-nezitlova-budivla-lit-a-4-zagal-nou-ploseu-1849-7-kv-m-z-ogorozeu-ta-zamosennam/


Єдиний майновий комплекс 

ДП «Літинський автобусний парк»

Вінницька обл., смт. Літин,                                 

вул. Сосонське шосе, 86

Нежитлові будівлі та споруди загальною 

площею 2906,8 м². Будівля адміністрації, ганок, 

підвал, ремонтна зона, склад, медпункт, 

диспетчерська, ремонтний цех, вбиральня, 

естакада з навісом, огорожі, ворота, криниця, 

паливно заправочиий пункт, контейнерний 

майданчик, дві площадки. Транспортні засоби 

відсутні, МШП – 122 од., запасні частини –

16009 од., обладнання та інші засоби – 38 од. 

Земельні ділянки площею 0,1629 га та 1,9016 га.

22.01.2021

₴3 354 250

Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-23-000032-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-litynskyj-avtobusnyj-park-2/


ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»

Львівська область, 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.

Пропонується до продажу: державний пакет акцій

розміром 99,6667 % статутного капіталу ПрАТ

“Укрзахідвуглебуд”, що становить 44637304 штуки 

акцій. Номінальна вартість пакета акцій –

11159326,00 гривень.

25.01.2021

₴11 159 326

Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-24-000080-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-prat-ukrzahidvuglebud/


База будівельно-монтажного управління

Дніпропетровська обл.,                                                       

м. Кам’янське, вул. Горобця, 24А

Об’єкт являє собою незавершене будівництво, 

яке складається з: виробничого корпусу 

(будівельна готовність 80%) та адміністративно-

побутового корпусу (будівельна готовність

60%).

Загальна площа об’єкта складає 4386,4 м². 

Земельна ділянка розміром 1,5627 га 

кадастровий номер 1210400000:03:031:0086 

знаходиться в оренді АТ «ДНІПРОАЗОТ»  

25.01.2021

₴2 396 352

Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-29-000024-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-baza-budivel-no-montaznogo-upravlinna-lit-a-1-a-3/


Адміністративні приміщення

Рівненська область м. Березне, 

вул. Київська, 9

Адміністративні приміщення, загальною площею

496,5 м², перебувають в хорошому стані та 

обліковуються на балансі Головного управління 

статистики у Рівненській області. Матеріал стін –

цегла, двері та вікна дерев’яні, наявні

комунікації електро та водовідведення, опалення

централізоване. Об’єкт розташований на 

земельній ділянці площею 0,094 га.

25.01.2021

₴2 578

Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-25-000003-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvni-prymishhennya-zagalnoyu-ploshheyu-496-5-kv-m/


Нежитлова будівля

Дніпропетровська обл.,                                             

м. Кам’янське, Прохідний тупик, 6

Об’єкт являє собою одноповерхову нежитлову

будівлю з підвалом та прибудовою загальною

площею 178,5 м², склад та бетонний ганок. 

Об’єкт розташований на земельній ділянці

площею 0,0377 га, яка перебуває в оренді.

25.01.2021

₴173 046

Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-29-000025-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-nezitlova-budivla-lit-a-1-ploseu-178-5-kv-m-u-skladi-pribudova-lit-a-1-ganok-lit-a-sklad-lit-b/


Комплекс будівель

Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Гурівка, 

вул. Центральна, 7

Комплекс будівель загальною площею 82,6 м² у 
складі: ветлікарня, прибудова, сарай, погріб, 
паркан, замощення.
Ветлікарня: одноповерхова будівля загальною
площею 64,4 м²; фундаменти бутові; стіни та 
перегородки цегляні; підлога дерев`яна; дах і 
покрівля – шифер; вікна та двері деревяні; 
опалення пічне. Сарай: одноповерхова будівля
загальною площею 18,2 м²; фундаменти бутові; 
стіни цегляні; підлога земляна; дах і покрівля –
шифер; двері дощаті. Замощенн - асфальтоване. 
Рік побудови – 1987.

26.01.2021

₴70 740

Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-23-000007-2
https://privatization.gov.ua/product/kompleks-budivel-zagalnoyu-ploshheyu-82-6-kv-m-u-skladi-vetlikarnya-a-prybudova-a-saraj-b-pogrib-b-parkan-1-zamoshhennya-1/


Комплекс будівель

Хмельницька обл., Теофіпольський р-н,                                

с. Єлизаветпіль, вул. Двірська, 2

Комплекс будівель у складі: будівля

ветмедицини площею 80,5 м², сарай площею

48,3 м², гараж площею 21,9 м², з них будівля

ветмедицини та гараж – цегляні,  сарай 

дерев’яний, всі будівлі перекриті шифером. 

Об’єкт розташований на земельній ділянці

площею 0,68 га. 

26.01.2021

₴104 167

Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-30-000004-2
https://privatization.gov.ua/product/kompleks-budivel-u-skladi-budivlya-vetmedytsyny-a-1-ploshheyu-80-5-kv-m-saraj-b-1-ploshheyu-48-3-kv-m-garazh-v-1-ploshheyu-21-9-kv-m/


Будівля гаражів з оглядовою ямою

Вінницька обл., м. Ладижин, 

вул. Промислова, 9 А

Будівля гаражів загальною площею 287,1 м² з 

оглядовою ямою, з них: приміщення (1)- площею

21,7 м², приміщення (2) – площею 9,9 м², бокс (3) –

площею 49,5 м², бокс (4) – площею 50,6 м², бокс 

(5) площею 50,0 м², приміщення (6) – площею 75,6 

м², приміщення (7) – площею 17,9 м², приміщення

(8) – площею 11,9 м², в задовільному стані, за 

призначенням не використовуються, 1975 року 

введення в експлуатацію.

27.01.2021

₴70 740

Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-31-000023-2
https://privatization.gov.ua/product/budivlya-garazhiv-lit-g-zagalnoyu-ploshheyu-287-1-kv-m-z-oglyadovoyu-yamoyu-lit-g-ya-yaki-ne-uvijshly-do-statutnogo-kapitalu-vat-ladyzhynske-empz-9-kod-za-yedrpou-0012179/



