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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/


Будівлі та споруди ветеринарної лабораторії

Рівненська область, Радивилівський район, 

м. Радивилів, вул. Тиха, 86

Будівлі та споруди ветеринарної лабораторії
загальною площею 260,9 м². Згідно тех. паспорту
фундамент та цоколь – бетон, стіни – цегляні, 
перегородки – цегляні, міжповерхні перекриття –

дерев’яні балки, підлога – дерев’яні дошки, кафель
плитка; сходи – бетонні; опалення – автономне, 

водяне; сантехобладнання – водопровід, каналізація, 

вентиляція. Гараж – цегляний, дах – шифер. Об’єкт
розташований на земельній ділянці площею 0,2775 га.

03.02.2021

₴635 360

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-01-000002-2
https://privatization.gov.ua/product/budivli-ta-sporudy-veterynarnoyi-laboratoriyi-zagalnoyu-ploshheyu-260-9-kv-m-a-1-veterynarna-laboratoriya-b-1-saraj-v-1-garazh-v-vbyralnya-1-ogorozha/


Бокс на території автотранспортного
виробничого об’єднання

Донецька область, Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, 

вул. Енергетиків, буд. 101

Бокс на території автотранспортного

виробничого об’єднання загальною площею 1440,0 м². 

Висота будівлі 5,05 м; рік побудови 2001; фундамент
бетонний, стіни, перегородки цегляні, перекриття –

залізобетонні плити, стальна ферма, підлога – бетон. 

Технічний стан конструктивних елементів об`єкта
приватизації задовільний.

05.02.2021

₴427 500

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-08-000006-2
https://privatization.gov.ua/product/boks-1-p-1-na-terytoriyi-avtotransportnogo-vyrobnychogo-ob-yednannya-zagalnoyu-ploshheyu-1440-0-kv-m-2/


Єдиний майновий комплекс дитячого
оздоровчого табору «Голубок»

Донецька область, м. Святогірськ, вул. ІванаМазепи, 

29

Об’єкт знаходиться на периферії міста, в межах
рекреаційної зони Національного природного парку

«Святі Гори». Транспортна доступність
забезпечується автобусними маршрутами, під’їзна

дорога асфальтована.

Загальна площа будівель та споруд – 4 484,7 м² і

включає: спальні корпуси, спортивні майданчики, 

їдальню, пральню, медпункт, склади тощо. Комплекс

оснащений електромережею, наявне
водопостачання та каналізація.

05.02.2021

₴2 412 000

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-08-000007-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-edinij-majnovij-kompleks-ditacogo-ozdorovcogo-taboru-golubok/


Об’єкт незавершеного будівництва
–житловий будинок

Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 

37-А

Об’єкт являє собою окремо розташований
недобудований багатоквартирний двоповерховий
житловий будинок. Стіни будинку зведені, матеріал
стін – цегла. Дах змонтований, покрівля – шифер. 

Оздоблення віконних та дверних отворів не
здійснювалося. Внутрішні та зовнішні
оздоблювальні роботи не проводились. Комунікації
та відповідне інженерне обладнання відсутні. 
Територія поруч не впорядкована. Рівень
будівельної готовності: 59%.

09.02.2021

₴747 200

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-13-000038-2
https://privatization.gov.ua/product/ob-yekt-nezavershenogo-budivnytstva-zhytlovyj-budynok-po-vul-geroyiv-dnipra-37-a-u-m-pereyaslav-kyyivskoyi-oblasti/


Нежитлові будівлі

Житомирська обл., Ємільчинський р-н, смт Яблунець, 

вул. Героїв Майдану, 80

Двоповерхова цегляна адміністративна будівля
загальною площею 149,0 м², одноповерхова цегляна
будівля гаража загальною площею 141,5 м², 
одноповерхова цегляна будівля сараю загальною
площею 29,7 м² та уборна. Фундамент – кам’яний, 
стіни та перегородки – цегляні, перекриття дерев’яні, 
дах – азбофанера, віконні та дверні пройоми –
дерев’яні, частково відсутні. Об’єкт за призначенням
не використовується, знаходиться на околиці смт
Ємільчине. Поруч розташованамалоповерхова
житлова забудова. Інженерні комунікації: 
електропостачання, опалення пічне. Фізичний стан
задовільний.

12.02.2021

₴102 124

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-13-000027-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlovi-budivli-yemilchynskogo-upravlinnya-vodnogo-gospodarstva-za-adresoyu-zhytomyrska-obl-yemilchynskyj-r-n-smt-yablunets-vul-geroyiv-ukrayiny-80/


Адміністративна будівля

м. Київ, пров. Руслана Лужевського, 3

Адміністративна будівля знаходиться у
Голосіївському районі міста Києва. Загальна площа
1730, 2 м². Будівля представляє собою п’ятиповерхову
будівлю, яка була побудована 1938 році. Дана
адміністративна будівля перебуває в оренді на
підставі договору оренди від 26 липня 2017 року №209.

15.02.2021

₴73 476 310

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-17-000007-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvna-budivlya-litera-a-ploshheyu-1730-2-kv-m/


Адміністративна будівля

м. Київ, пров. Руслана Лужевського, 3

Адміністративна будівля літера В знаходиться у
Голосіївському районі міста Києва. Загальна площа
429,7 м². Адміністративна будівля представляє собою
триповерхову будівлю, яка побудована у 1971 році. 
Дана будівля перебуває в оренді на підставі договору
оренди від 26.07.2017 № 209. 

15.02.2021

₴7 350 320

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-17-000009-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvna-budivlya-litera-v-ploshheyu-429-7-kv-m/


Лабораторний корпус

м. Київ, вул. Антоновича, 180

Лабораторний корпус (виробнича будівля) 

знаходиться у Голосіївському районі міста Києва. 

Загальна площа 74,6 м². Лабораторний корпус
представляє собою двохповерхову будівлю, яка
побудована у 1971 році. Дана будівля перебуває в
оренді на підставі договору оренди від 26.07.2017 

№ 209.

15.02.2021

₴673 960

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-17-000008-2
https://privatization.gov.ua/product/laboratornyj-korpus-litera-b-vyrobnycha-budivlya-ploshheyu-74-6-kv-m/



