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Херсонська область, Каланчацький район, 

смт Каланчак, вул. Українська, 4

Об’єкт складається з одноповерхової адміністративної
будівлі та гаража. Матеріали фундаменту – бутобетон,

стіни – камінь черепашник, поштукатурено. Підлога –

дерев’яна, дах – дошки, шифер. Вікна та міжкімнатні

двері – дерев’яні, вхідні двері – металеві.

Наявне електропостачання, водопостачання, газове

опалення. Об’єкт приватизації розташований на
земельній ділянці площею 0.0419 га.

22.02.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Адміністративна будівля з гаражем

₴185 536

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-31-000009-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvna-budivlya-a-zagalnoyu-ploshheyu-110-8-kv-m-garazh-b-zagalnoyu-ploshheyu-20-4-kv-m/


Адміністративна будівля

Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, 

смт Добровеличківка, вул. Шевченка, 124

Об`єкт являє собою одноповерхову нежитлову будівлю
загальною площею приміщень 201,5 м² з вбиральнею на
території. Рік побудови – 1903. Фундаменти – бутові; стіни
та перегородки – дерев`яно-мазані, облицьовані
цеглою; перекриття та покриття – дерев`яно – балочне;
покрівля – металева. Опалення – пічне. Водопостачання,
каналізація, газопостачання – відсутні. Підведено
електропостачання. Будівля не використовується.
Загальний стан приміщень – незадовільний, потребує
проведення ремонтних робіт. Вбиральня: стіни – дощаті,
покрівля – азбоцементні листи.

Об’єкт зареєстровано. Номер документу про
реєстрацію: 23124310. Дата реєстрації: 30.10.2017.

23.02.2021

₴435 720

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-27-000011-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvna-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-201-5-kv-m/


Об’єкт незавершеного будівництва

Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, 

вул. Зарічна, 13

Об’єкт незавершеного будівництва являє собою
одноповерхову будівлю житлового будинку розміром
9,05х11,90 з верандою 5,9х2,40. Будівельний майданчик
розташований вздовж дороги з асфальтовим покриттям, на
відстані 20 м від дороги.
По будівлі житлового будинку виконано: фундамент із
бетонних блоків; зовнішні стіни і внутрішні стіни із
керамічної і силікатної цегли; міжповерхове перекриття із
збірних залізобетонних плит; покрівля – шифер; підлога –
відсутня. Сходи, столярні та оздоблювальні роботи не
виконувались. Наявні віконні блоки (на фронтонах горища)
не засклені, мають значні пошкодження у вигляді тріщин,
деформації.
По веранді виконано: фундамент – бетонні блоки;
покрівля – шифер, підлога – відсутня. Веранда має дверний
отвір.

24.02.2021

₴206 398

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-03-000046-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-zitlovij-budinok-nezaversenogo-budivnictva-lit-a-1-veranda-lit-a-1-gospodarca-budivla-nezaversenogo-budivnictva-lit-b-pidval-lit-b/


Нежитлова будівля

Харківська область, Сахновщинський р-н, 

с. Сугарівське, вул. Центральна, 7

Одноповерхова окремо розташована будівля
загальною площею 84,27 м². Рік побудови – 1954. Стан
об’єкта: задовільний; не використовується. Розмір
земельної ділянки не визначено. Об’єкт
розташований в центральній частині села. На
відстані 1,5 км розташоване смт Сахновщина. Поруч
проходять автомобільна дорога і залізниця,
найближча станція «Платформа 136» за 3 км.
Фундамент бутовий, стіни цегляні, покрівля шифер,
перекриття дерев'яні балки, підлога – плити дощаті.
Об’єкт зареєстровано. Номер документу про
реєстрацію: 88. Дата реєстрації: 10.12.2009.

24.02.2021

₴46 300

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-29-000024-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-nezitlova-budivla-magazinu-lit-a-zagal-nou-ploseu-84-27-kv-m/


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 В-1
площею 21,9 кв.м, з них будівля ветмедицини та гараж –
цегляні, сарай дерев’яний, всі будівлі перекриті
шифером, розташовані на земельній ділянці площею –
0,68 га.
Право власності на об’єкт зареєстровано за
Державною службою України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів. Індексний
номер Витягу 171467654, реєстраційний номер
1857949568247.

24.02.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Комплекс будівель

₴52 084

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-25-000051-2
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/


Група інвентарних об’єктів

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

Нежитлова будівля, площею 318,5 м², рік побудови –
1915. Фундамент – цегла, стіни – цегла, покрівля –
шифер, перекриття – дерево, підлога – дошка.
Вбиральня, площею 3,4 м². Фундамент – вигріб
цегляний, стіни – цегла, покрівля -шифер, підлога –
бетон. інженерне обладнання – відсутнє. Земельна
ділянка площею 0,1556 га належить на праві
постійного користування Головному Управлінню
Пенсійного Фонду України в Полтавській області.
Цільове призначення – для будівництва та
обслуговування будівель органів державної влади
та місцевого самоврядування.

25.02.2021

₴161 792

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-26-000045-2
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/


Адміністративна будівля

Полтавська обл., Глобинський р-н, м. Глобине, 

вул. Виноградна, 13

Адміністративна будівля, загальною площею 571,8 м²,

Балансоутримувач – Головне управління статистики
у Полтавській області. Нежитлова будівля збудована
в 1973 році, знаходиться на центральній вулиці м.

Глобине. Двоповерхова будівля, цегляна, фундамент
– бетонні блоки, покрівля – азбест, перекриття –

з/бетонні плити, підлога – дошки. Опалення –

індивідуальний газовий котел, водопровід та
каналізація відсутні.Приміщення потребує ремонту.

25.02.2021

₴2 105 900

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-27-000006-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvna-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-571-8-kv-m/


Будівля гаражів

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

Будівля гаражів загальною площею 287,1 м², з
оглядовою ямою, які не увійшли до статутного
капіталу ВАТ “Ладижинське електромонтажне
підприємство№9 “ЕПЗМ”,

Балансоутримувач відсутній. Об`єкт розташований
на околиці міста Ладижин в промисловій зоні.

25.02.2021

₴129 482

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-26-000055-2
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

Чернівецька обл., м. Сокиряни,

вул. Центральна,41-А

Нежитлова будівля, гараж, загальною площею 459,4

м².

Об’єкт зареєстровано. Номер документу про
реєстрацію: 213716420. Дата реєстрації: 08.11.2017.

Перебуває на балансі Головного Управління
статистики у Чернівецькій області (код за ЄДРПОУ
02363066). Об’єкт розташований у серединній зоні
міста.

Об’єкт характеризується наявністю інтенсивних
транспортних потоків та середньоінтенсивних
пішохідних потоків.

26.02.2021

₴521 718

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-26-000044-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-lit-a-garazh-lit-b-garazh-lit-v-zagalnoyu-ploshheyu-459-4-kv-m/


Дитячий оздоровчий табір «Лазурний»

Донецька область, Мангушський район, с. Юр’ївка, 

вул. Набережна, 74

Об’єкт приватизації складається із 67 одиниць
основних засобів, з них нерухоме майно – 24 одиниці:
основне літ. загальна площа 1680,5 м², складові: ганки
а-а(3), льох, площа 104,7 м²; основне літ. Б-2, площа 704,3
м², складова: ганок б; основне літ. В-2, площа 704,3 м²,
складова: ганок в; основне літ.Г-2, площа 1290,5 м²,
складові: ганки; основне, площа 220,5 м²; основне,
площа 298,6 м², складові: прибудова Д’, ганок д;
основне, площа 172 м², складові: ганки; основне,
площа 144,2 м²; основне літ. К-1, площа 306,6 м²; основне
літ. Л-1, площа 22,8 м²; огорожа, 1; замощення, 1;
трансформаторні,; вбиральня; склади, складова:
ганок о’; сараї,; навіси; насосна. Рік побудови – 1978.

26.02.2021

₴10 475 350

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-29-000015-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-ditacij-ozdorovcij-tabir-lazurnij/


Об’єкт незавершеного будівництва

Донецька обл., м. Маріуполь, вул. РадінаМ.В., 2.

Фактично являє собою каркас дев’ятиповерхової будівлі
медсанчастини-поліклініки, дах відсутній. Дата початку
будівництва (згідно з технічним паспортом) – 1987. Площа
основи об’єкта – 1436,3 м2, висота цокольного поверху – 2,0

м, висота будівлі – 27,0 м, підвал висотою 2,06 м.

Комунікації (вода, електроенергія, опалення, каналізація)

відсутні. Фундамент виконано з залізобетонних блоків,

перекриття – залізобетонні плити. Стінові панелі –

залізобетонні плити, зовнішнє та внутрішнє оздоблення
– відсутнє, багаточисельні сколи бетону, тріщини,

оголена залізна арматура зі слідами корозії. Котлован по
периметру виконаний з залізобетонних блоків, має
часткове перекриття залізобетонними плитами.

26.02.2021

₴655 600

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-29-000012-2
https://privatization.gov.ua/product/medsanchastyna-poliklinika/


м.Львів, вул. Базарна, 20

Пакет акцій розміром 72,6920% статутного капіталу
ПрАТ “Проектно-конструкторський інститут
конвеєробудування” (ЄДРПОУ 04601819) в кількості
944560 штук акцій загальною номінальною вартістю
236140,00 грн. Середньооблікова чисельність
працівників станом на 01.10.2020 – 22 чол.
ПрАТ "ПКІ конвеєробудування" є єдиним в Україні
спеціалізованим проектно-конструкторським
інститутом по розробці та проектуванню
транспортних систем, підіймально-транспортного
обладнання неперервної дії.

26.02.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Пакет акцій ПрАТ “Проектно-конструкторський
інститут конвеєробудування”

₴236 140

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-29-000023-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-prat-proektno-konstruktors-kij-institut-konveerobuduvanna/


Пакет акцій ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»

Львівська область, м. Червоноград, 

вул. Будівельна, 1

Державний пакет акцій розміром 99.6667 %

статутного капіталу ПрАТ “Укрзахідвуглебуд”, що
становить 44637304 штуки акцій (код за ЄДРПОУ
00177158, Львівська обл., м. Червоноград, вул.

Будівельна, 1а).

Номінальна вартість пакета акцій – 11159326,00

гривень.

26.02.2021

₴5 579 663 

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-24-000004-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-prat-ukrzahidvuglebud/


Львівська область, м. Пустомити, вул. Заводська, 10

Будівлі загальною площею 782,9 м², а саме: адмінбудівля
загальною площею – 698,3 м² триповерхова, котельня-
склад загальною площею 37.7 м² одноповерхова, склад-
гараж загальною площею 47,2 м² одноповерховий. Об’єкт
зареєстровано.
Номер документу про реєстрацію: 145107008.
Дата реєстрації: 13.11.2018.
Земельна ділянка площею 0,1997 га. Побудова 70-х років
ХХ ст. Технічний стан опорядження адмінбудівлі
задовільний, але потребує косметичного ремонту;
технічний стан котельні – складу та складу – гаражу
класифікується як незадовільний.

26.02.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Адміністративні будівлі

₴3 967 000

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-29-000013-2
https://privatization.gov.ua/product/budivli-zagalnoyu-ploshheyu-782-9-kv-m-za-adresoyu-lvivska-oblast-m-pustomyty-vul-zavodska-10/


Група інвентарних об’єктів

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

вул. Рибальська, 29а

Будівля колишнього будинку ветеранів, загальною площею
192,5 м²: фундамент – цегла, щебінь, бетон; стіни – ракушняк,
цегла; покрівля – шифер; перекриття – дерево; підлога –
дерево; інженерне обладнання відсутнє, крім водяного
опалення. Кухня, загальною площею 37,8 м²: фундамент –
цегла, щебін; стіни – ракушняк; покрівля – шифер;
перекриття – дерево; підлога – дерево; інженерне
обладнання відсутнє, крім пічного опалення. Сарай,
загальною площею 8,6 м²: фундамент – цегла, щебінь; стіни –
ракушняк; покрівля – шифер; перекриття – дерево; підлога –
дерево; інженерне обладнання відсутнє. Погріб, загальною
площею 8,5 м²: фундамент – цегла, щебінь; стіни – ракушняк;
покрівля – шифер; перекриття – з/б; інженерне обладнання
відсутнє. Колодязь№ 1: фундамент – з/б кільця.

26.02.2021

₴74 485

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-27-000071-2
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/


Львівська обл., Золочівський р-н., м. Золочів, 

вул. І. Труша, 2

Адміністративний будинок загальною площею 486,4

м². Двоповерхова будівля. Фундамент - бутовий, стіни
– цегляні, перекриття – залізобетонне, покрівля – толь,

підлога – дощата, вікна, двері – дерев'яні.
Обладнано: водопроводом, каналізацією, опаленням
центральним, електроенергією, газифікацією.

Балансоутримувач: Головне управління статистики у
Львівській області. Код ЄДРПОУ 02361400

26.02.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Адміністративний будинок

₴2 371 827

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-29-000010-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvnyj-budynok-zagalnoyu-ploshheyu-486-4-kv-m-za-adresoyu-lvivska-oblast-zolochivskyj-rajon-m-zolochiv-vul-trusha-i-2/


Пакет акцій АТ “Черкаський приладобудівний завод”

м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, буд 5/1

Державний пакет акцій розміром 99,4554% у
статутному капіталі акціонерного товариства
Черкаський приладобудівний завод” у кількості 57 811

292,00 штуки номінальною вартістю 14 452 823 гривні.
Майно товариства складають основні засоби та
фонди, обігові кошти, цінні папери, а також інші
оборотні та необоротні активи і цінності, вартість
яких обліковується та відображається в балансі
товариства або враховуються в інших, передбачених
законодавством, формах обліку майна товариства.

01.03.2021

₴14 452 823

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-03-000010-2
https://privatization.gov.ua/product/derzhavnyj-paket-aktsij-rozmirom-99-4554-u-statutnomu-kapitali-aktsionernogo-tovarystva-cherkaskyj-pryladobudivnyj-zavod-kod-za-yedrpou-14309572/


Приміщення їдальні

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Переяславська, 24а

Об’єкт являє собою їдальню № 7 (у складі: будівля
їдальні№7 з прибудовою загальною площею 464,9 м²

та ганками; сараї; погріб) з майном у кількості 6

одиниць (інв. №№4212950, 4212952, 4212953, 4213457,

4213508,4213527).

Балансоутримувач – ПАТ “Південний гірничо-

збагачувальний комбінат”.

Право власності зареєстровано 08.10.2019.

Реєстраційний номер об’єкта 1936956112110.

01.03.2021

₴733 775

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-03-000004-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-idal-na-no-7-z-majnom-u-kil-kosti-6-odinic/


Адміністративна будівля

Херсонська область, м. Берислав, Бериславський
район, вул. Конотопської перемоги
(Червоноармійська), 68а

До складу об’єкта входять: одноповерхова будівля
1980 року побудови, гараж, туалет, залізобетонна
огорожа. Фундамент – бутобетон, стіни – бетонні,
перекриття дерев’яне. Підлога - дерев’яна, дах –

шифер. Вікна металопласт, двері з дерева.

01.03.2021

₴219 327

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-07-000002-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvna-budivlya-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-103-kv-m-garazh-lit-b-zagalnoyu-ploshheyu-32-kv-m-tualet-lit-v-ogorozha-1-2/



