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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/


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/


Адміністративна будівля

Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Гольшанських
Улянії та Анастасії, 2

Нежитлова будівля, адміністративна будівля: 

частка 60/100, загальною площею 298,6 м². Об’єкт

приватизації перебуває в хорошому стані. Об’єкт
розташований на земельній ділянці площею

0,0666 га.

21.01.2021

₴4 565

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-22-000001-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-administratyvna-budivlya-chastka-60-100-zagalnoyu-ploshheyu-298-6-kv-m-za-adresoyu-rivnenska-oblast-m-dubrovytsya-vul-golshanskyh-ulyaniyi-ta-anastasiyi-2/


Нежитлові будівлі і споруди

Київська область, Іванківський район, смт Іванків, 

вул. Поліська, 20

Об’єкт являє собою нежитлові будівлі і споруди у
складі: адмінбудинок загальною площею 92,1 м²; 

сарай загальною площею 61,7 м²; вбиральня
загальною площею 5,0 м². Адмінбудинок: нежитлова
окремо розташована одноповерхова будівля 1965 

року побудови. Інженерне забезпечення: електрика, 

опалення (пічне і водяне), газопостачання. Земельна
ділянка окремо не виділена.

21.01.2021

₴159 558

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-23-000012-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlovi-budivli-i-sporudy-u-skladi-adminbudynok-pid-literoyu-a-zagalnoyu-ploshheyu-92-1-kv-m-saraj-pid-literoyu-b-zagalnoyu-ploshheyu-61-7-kv-m-vbyralnya-zagalnoyu-ploshheyu-5-0-kv-m/


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/


Вбудовані приміщення

Закарпатська область, м. Іршава, вул. Білецька, 4/2

Вбудовані приміщення літ.А загальною площею 212,6 

м², фундамент – стрічковий, бутобетонний, стіни та

перегородки – цегляні, шлакоблочні; перекриття –

балки дерев`яні з підшивкою; підлоги дощаті, 

бетонні; інженерні комунікації – електроосвітлення. 

Об’єкт розташований на земельній ділянці площею
0,0302 га.

25.01.2021

₴5 583

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-30-000045-2
https://privatization.gov.ua/product/vbudovani-prymishhennya-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-212-6-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/


Лабораторно-експериментальний корпус

м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8

Об’єкт незавершеного будівництва розташований на
земельній ділянці 0,2847 га та складається з 9-ти
поверхової залізобетонної будівлі лабораторного
корпусу та прибудованого до неї одноповерхового
експериментального цеху. Доступ на будівельний
майданчик передбачений через прохідну заводу по
асфальтобетонній дорозі. Площа забудови – 1 894,3 м², 
розмір земельної ділянки, на якій розташований
об’єкт – 0,46 га. Щільність забудови – 40%. Загальна
корисна площа приміщень – 5 769,58 м². Загальний
будівельний об’єм будівлі – 32 540,40 м².

26.01.2021

₴18 637 200

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-06-000026-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-laboratorno-eksperimental-nij-korpus/


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

₴258 964

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/


Нежитлова будівля

Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Промислова, 9 В

МайстерняМЗМ загальною площею 432,5 м² зі
сходами з них: 1-й поверх: приміщення (1) площею

27,6 м², приміщення (2) – площею 21,6 м², приміщення
(3) – площею 292,8 м², приміщення (4) – площею 21,4 

м²; 2-й поверх: коридор (5) – площею 5,3 м², 

приміщення (6) – площею 41,8 м², приміщення (7) –

площею 22,0 м², в задовільному стані, за

призначенням не використовується, 1975 року
введення в експлуатацію.

27.01.2021

₴355 083

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-31-000027-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-majsterna-mzm-lit-d-zagal-nou-ploseu-363-4-kv-m-aka-ne-uvijsla-do-statutnogo-kapitalu-vat-ladizins-ke-empz-no-9-kod-za-edrpou-00121790/


Нежитлова будівля

Чернівецька обл., м. Сокиряни, вул. Центральна,41-А

Нежитлова будівля, два гаражі загальною площею
459,4 м². Під’їзд зручний, асфальтований. Нежитлова

будівля – адмінбудинок, кам’яна, одноповерхова з
підвалом, (підвал не обліковується і не належить

балансоутримувачу), Г-подібна у плані, обладнана
системами енергопостачання, пічного опалення, 

газопостачання (системи відключені з січня 2020р.). 

Вхід до будівлі здійснюється з головного фасаду. 

Будівля не використовується з січня 2020р. Об’єкт

розташований на земельній ділянці площею 0,1105 га.

27.01.2021

₴521 718

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-27-000003-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-lit-a-garazh-lit-b-garazh-lit-v-zagalnoyu-ploshheyu-459-4-kv-m/


Група інвентарних об’єктів

Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвицька, 6

Група інвентарних об’єктів 47/50 частини у складі: 
одноповерхова нежитлова будівля та вбиральня.

Знаходиться в серединній зоні міста Гадяч. Площа
будівлі – 318,5 м², висота – 3,75, площа вбиральні – 3,4 м², 

висота 3,4 м. Об’єкт розташований на земельній ділянці

площею 0,1556 га.

27.01.2021

₴323 583

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-29-000002-2
https://privatization.gov.ua/product/grupa-inventarnyh-ob-yektiv-47-50-chastyny-u-skladi-nezhytlova-budivlya-a1-ploshheyu-318-5-kv-m-ta-vbyralnya-b1-ploshheyu-3-4-kv-m/


Група інвентарних об’єктів

Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Вергуни, 

вул. Рибальська, 29а

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля
колишнього будинку ветеранів загальною площею
192,5 м²; кухня загальною площею 37,8 м²; сарай
загальною площею 8,6 кв. м; погріб загальною
площею 8,5 м²; колодязь. Земельна ділянка, на якій
розташований об’єкт державної власності, не
відводилася

28.01.2021

₴148 970

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-29-000020-2
https://privatization.gov.ua/product/grupa-inventarnyh-ob-yektiv-u-skladi-budivlya-kolyshnogo-budynku-veteraniv-lit-a-1-a-a1-zagalnoyu-ploshheyu-192-5-kv-m-kuhnya-lit-b-1-zagalnoyu-ploshheyu-37-8-kv-m-saraj-lit-v-1-zagalnoyu-ploshhe/



