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Готель «Слов’янський»

Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, 

вул. Монастирська, 2а.

Готель “Слов’янський” розташований в
м. Новгород-Сіверський Чернігівської області на

мальовничому березі р. Десна в безпосередній
близькості від Спасо-Преображенського

монастиря (XI-XII ст.).

Номерний фонд у кількості 30 шт. представлений в
чотирьох категоріях: стандарт, напівлюкс, люкс,

апартаменти. Кожен номер обладнаний

кондиціонером, сейфом і окремою ванною
кімнатою з цілодобовим водопостачанням.

23.03.2021

₴26 328 258

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-03-000070-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-komertsijnogo-pidpryyemstva-gotel-slov-yanskyj/


Їдальня

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

Об’єкт являє собою їдальню (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.

25.03.2021

₴366 888

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-28-000011-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-idal-na-no-7-z-majnom-u-kil-kosti-6-odinic/


Під’їзна залізнична колія

Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25.

Під’їзна залізнична колія протяжністю 727,2 м, а
саме: – колія№4 (протяжність 198,1 п. м) від СП№6

до мазутної ями; – колія№5 (протяжність 274,2 п .м)

від СП№3 до корпусу ПрАТ «АК «Богдан Моторс»;

– колія №6 (протяжність 150,9 п. м) від СП №7 до
корпусу ПрАТ «АК «Богдан Моторс»; колія №7

(протяжність 104 п. м) від СП №5 до ливарного

корпусу ПуАТ «Нововолинський ливарний завод».

25.03.2021

₴61 337

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-23-000048-2
https://privatization.gov.ua/product/pid-yizna-zaliznychna-koliya-inv-15611-a-same-koliya-4-protyazhnist-198-1-p-m-koliya-5-protyazhnist-274-2-p-m-koliya-6-protyazhnist-150-9-p-m-koliya-7-protyazhnist-104-p-m-za-adresoyu-volynska-obl/


Комплекс будівель

м. Кропивницький, проїзд Аджамський, 3.

Об’єкт являє собою комплекс загальною площею 3761,8 м²,
до складу якого входять: адміністративна будівля (363,6
м²); будинок охорони (18,4 м²); майстерня (332,3 м²); гараж
(644,7 м²); пожежна водойма; котельня (149,6 м²); склад
(1808,6 м²,); склад (410,4 м²); будівля трансформаторної
підстанції (34,2 м², обладнання: трансформатор ТМГ 160-
10/0,4, висока сторона (10 кВ), комірки КСО-272 – 5 шт.,
низька сторона (380 В), панелі ЩО-70 – 3 шт., лічильник
використання електроенергії – 3 шт.); прожекторна щогла
(висота 24 м); N-N2 – огорожа; замощення (загальна площа
18 195,5 м²); багаторічні насадження – 160 одиниць (сосна – 1,
береза – 1, груша – 1, слива – 8, яблуня – 101, вишня – 15,
абрикоса – 25, горіх – 8). Стан об’єкта задовільний, рік
спорудження – 1990-1991.

25.03.2021

₴ 14 070 000

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-24-000004-2
https://privatization.gov.ua/product/kompleks-m-kropivnytskyj/


Нежитлова будівля

Харківська обл., Харківський р-н, с. Хроли, 

вул. Зорянська (колишня вул. Червоноармійська), 15.

Двоповерхова окремо розташована будівля АТС
загальною площею 692,2 м². Рік побудови 1985.
Фундамент – стрічковий, залізобетонний; стіни –
цегляні, перекриття – залізобетонне; покрівля –
рулонна; підлога – лінолеум, плитка керамічна, плитка
метласька; вікна – дерево, МПК, оздоблено частково
металевими захисними гратами; двері – металеві,
дерев’яні,МДФ.

Можливе використання будівлі – офісне (коридорна
система, зручне розміщення приміщень різних площ
та офісних блоків), обладнання АТС відсутнє. Стан
об’єкта задовільний, але потребує ремонту. Фізичний
знос будівлі складає 33%.

26.03.2021

₴1 389 200

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-26-000001-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-ats-z-vbudovanymy-administratyvnymy-prymishhennyamy-lit-a-2-zagalnoyu-ploshheyu-692-2-kv-m/


Рівненська область, м. Дубровиця,

вул. Гольшанських Улянії та Анастасії, 2.

Нежитлова адміністративна будівля: частка 60/100,

загальною площею 298,6 м². Об’єкт приватизації

перебуває в хорошому стані.

Балансоутримувач: Головне управління статистики у
Рівненській області. Ідентифікаційний код згідно з

ЄДРПОУ – 02362061.

26.03.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Частина адміністративної будівлі

₴6 803

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-26-000003-2
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/


Будівля клубу

Донецька область, Нікольський р-н, с. Малинівка, 

вул. Центральна, 4а.

Об’єкт соціально-культурного призначення – клуб
загальною площею 771,2 м², стіни – цегла,

перекриття залізобетонні, 1972 року побудови з
вбиральнею і замощенням .

Об’єкт зареєстровано. Номер документу про
реєстрацію: 28036497. Дата реєстрації: 18.09.2018.

26.03.2021

₴1 156 200

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-26-000002-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-klub-malinivka/


Нежитлова будівля

Івано-Франківська область, м. Косів, 

вул. Шевченка, 13.

Двоповерхова цегляна будівля загальною площею
696,6 м² 80-х років побудови. Фундамент бетонний,
стіни цегляні, перекриття залізобетонні, покрівля –
шифер. Інженерні комунікації підведені згідно
проекту (опалення, електропостачання,
водопостачання, газ).

Будівля не має огородження, розташована в
центральній зоні м. Косова. Будинок розташований
на земельній ділянці площею 0,1512 га.
Правокористувач – Головне управління статистики в
Івано-Франківській області.

29.03.2021

₴2 967

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-01-000001-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-adminbudynok-zagalnoyu-ploshheyu-696-6-kv-m-za-adresoyu-ivano-frankivska-obl-m-kosiv-vul-shevchenka-13/


Об’єкт незавершеного будівництва

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

Фактично являє собою каркас дев’ятиповерхової будівлі,
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.
Консервація об’єкта не проводилась.

29.03.2021

₴327 800

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-25-000053-2
https://privatization.gov.ua/product/medsanchastyna-poliklinika/


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

Об’єкт - 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. 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.

Інженерне забезпечення: автономне опалення
(відключене), електро-, водопостачання, каналізація.

29.03.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Адміністративні будівлі

₴1 983 500

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-25-000055-2
https://privatization.gov.ua/product/budivli-zagalnoyu-ploshheyu-782-9-kv-m-za-adresoyu-lvivska-oblast-m-pustomyty-vul-zavodska-10/


Взяти участь
в аукціоні

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.
А-2 загальна площа 1680,5 м², складові: ганки а-а(3), льох
А/п, 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 г-г(4); основне літ. З-1, площа 220,5 м²;
основне літ. Д-1, площа 298,6 м², складові: прибудова Д’,
ганок д; основне літ. Ж-1, площа 172 м², складові: ганки ж-
ж(2); основне літ. И-1, 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 літ. М-1, літ. П-1; вбиральня
літ. Н; склади літ. О-1, літ. С-1 складова: ганок о’; сараї літ Р-1,
літ Ф-1; навіси літ.Т, літ.Х, літ.Ч, літ.Ц; насосна літ. У.
Рік побудови – 1978.

29.03.2021

₴5 237 675

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-25-000048-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-ditacij-ozdorovcij-tabir-lazurnij/


Частина нежитлової будівлі

Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, 

вул. Ювілейна, буд. 27.

Частина нежитлової будівлі (приміщення № 13-22)

площею 138,4 м² (рік побудови будівлі – 1958,

фундамент – цегла, стіни – каркасний щит,

обкладений цеглою, покрівля – шифер, підлога–

бетон), цегляний ганок з навісом літ. а (1958 рік
побудови, покрівля шифер, підлога –бетон),

бетонне замощення. До будівлі підведені

електропостачання, водопровід, каналізація.

29.03.2021

₴464 194

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-24-000028-2
https://privatization.gov.ua/product/chastyna-nezhytlovoyi-budivli-lit-a-ploshheyu-138-4-kv-m-ganok-z-navisom-lit-a-zamoshhennya-i/


Луцьке МПД та зберігання спирту

Волинська область, м. Луцьк, вул. Ковельська, 67; 

Волинська область, м. Луцьк, вул. Залізнична, 11.

Окреме майно Луцького місця провадження
діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт.

Перелік складається з 1024 найменувань будівель,

обладнання, рухомого та іншого майна.

30.03.2021

₴20 693 327

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-05-000015-2
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-lutskogo-mistsya-provadzhennya-diyalnosti-ta-zberigannya-spyrtu-dp-ukrspyrt/


Будівля колишньої електростанції

Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Кишинівська, 4Б.

Будівля колишньої електростанції – введена в
експлуатацію у 1947 році, в теперішній час не
використовується внаслідок невідповідності технічної
ефективності сучасним вимогам та потребам.

Одноповерхова цегляна будівля. Висота будівлі: 6,5-9,5 м.
Конструктивна схема будівлі: монолітний цегляний
каркас. Стіни: зовнішні – цегла, фасадна штукатурка;
внутрішні – цегла, штукатурка цегляних стін. Покрівля:
багатоскатна, шиферна зі зовнішнім водовідведенням.
Вікна, двері – дерев’яні. Підлога – залізобетонна, з
покриттям металу. Прокладка виконана в підлозі.
Комунікації – розгалуження холодної води для
охолодження дизель-генераторів з виходом на
градирню.

31.03.2021

₴1 297 600

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-01-000049-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-budivla-kolisn-oi-elektrostancii-z-obladnannam-ta-gradirneu/


м. Чернігів, вул. ІванаМазепи, 110.

Державний пакет акцій АТ «Хімтекстильмаш»
Статутний капітал – 994 819 (дев’ятсот дев’яносто
чотири тисячі вісімсот дев’ятнадцять) грн., поділений
на 3979276 простих іменних акцій; Розмір
корпоративних прав держави – 100 %.

Види продукції: запасні частини для виробничого
обладнання та устаткування для підприємств
агропромислового комплексу та масложирових,
місцевих комунальних підприємств, обладнання для
масложирових підприємств України.

31.03.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Державний пакет акцій
АТ «Хімтекстильмаш»

₴994 819

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-28-000004-2
https://privatization.gov.ua/product/at-himtekstylmash-kod-za-yedrpou-14314311/


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.

01.04.2021

₴1 394 928

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-03-000009-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-nezitlova-budivla-lit-a-4-zagal-nou-ploseu-1849-7-kv-m-z-ogorozeu-ta-zamosennam/


Житомирський експертно-технічний центр
Держпраці

м. Житомир, майдан Путятинський, 2, оф. 521, 522.

Єдиний майновий комплекс державного
підприємства “Житомирський експертно-технічний
центр Держпраці”. Середньооблікова чисельність
працюючих станом на 31.12.2020 – 43 особи.

Основним видом діяльності є технічні випробування
та дослідження. До складу об’єкта входять основні
засоби, у тому числі: автомобільні транспортні засоби
(7 од.), обладнання, інше рухоме майно у кількості 244
шт.; інші необоротні матеріальні активи у кількості 622
шт.; інші нематеріальні активи у кількості 14 шт.; запаси
– 122 позиції. Нерухоме майно: будівлі, споруди або їх
окремі частини, на балансі підприємства відсутні.
Земельна ділянка відсутня.

01.04.2021

₴2 030 000

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-02-000062-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-zhytomyrskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/


Комплекс будівель

Кіровоградська обл., м. Новомиргород, 

вул. Соборності (Леніна), 302.

До складу об`єкта входять: окремо розташована
одноповерхова адміністративна будівля, загальною
площею 251,4 м², фундаменти – стрічкові кам`яні, стіни
глинобитні, облицьовані цеглою, перекриття – дерев`яні
балки, покрівля із азбоцементних листів, підлога
дерев`яна, двері і вікна дерев`яні. Електропостачання
присутнє, опалення та каналізація відсутні, рік побудови –
1952, фізичний стан – незадовільний; гараж – окремо
розташована одноповерхова будівля, яка складається з
трьох боксів загальною внутрішньою площею 83,42 м²,
фундаменти – стрічкові кам`яні, стіни цегляні, перекриття –
дерев`яні балки, покрівля із азбоцементних листів, підлога
бетонна, двері і ворота дерев`яні, електропостачання
відрізане, рік побудови – до 1984, фізичний стан –
задовільний.

02.04.2021

₴534 800

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-03-000008-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-kompleks-budivel-novomyrhorod/


Взяти участь
в аукціоні

Єдиний майновий комплекс дитячого
оздоровчого табору «Голубок»

Донецька область, м. Святогірськ, 

вул. ІванаМазепи, 29.

До складу об’єкта приватизації входить нерухоме
майно (будівлі та споруди), яке зареєстровано за
Фондом державного майна України. Об’єкт малої
приватизації розташований в периферійній зоні міста
Святогірськ, в межах рекреаційної зони. Транспортна
доступність забезпечується автобусними
маршрутами. Під’їзна дорога асфальтована.

Тип табору – позаміський заклад оздоровлення та
відпочинку. Функціональне використання об’єкта: не
використовується.

02.04.2021

₴2 412 000

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-05-000001-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-edinij-majnovij-kompleks-ditacogo-ozdorovcogo-taboru-golubok/



