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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/


Полтавська обл., Лохвицький р-н, м. Лохвиця,

вул. Незалежності, 1.

Гараж, загальною площею 26,8 м². Будівля збудована у
1983 році. Площа нежитлової будівлі – 26,8 м², висота

2,45 м, одноповерхова.

Стіни цегляні, фундамент із з/б блоків, покрівля –

шифер, підлога цементна. Потребує капітального

ремонту.

02.04.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Гараж

₴13 494

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-03-000074-2
https://privatization.gov.ua/product/garazh-zagalnoyu-ploshheyu-26-8-kv-m/


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/


Об’єкт незавершеного будівництва

Донецька обл., м. Покровськ, м-нШахтарський, 28а.

Об’єкт незавершеного будівництва –

двоповерхова цегляна будівля (кінотеатр на 500

місць) площею 1246,9 м². з ганком площею 31,7 м² та
тамбурами площею 8,0 м², 4,6 м², 4,5 м²; фундамент

– залізобетонні блоки, зовнішні стіни – цегла, вікна,

двері – відсутні.

Початок будівництва – 1986 рік. Відсоток
будівельної готовності – 53%.

05.04.2021

₴567 000

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-04-000100-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-kinoteatr-na-500-misc/


Адміністративна будівля

Херсонська область, Каланчацький район, 

смт Каланчак, вул. Українська, 4.

Адміністративна будівля, А, загальною площею 110,8

м², гараж, Б, загальною площею 20,4 м².

Об’єкт складається з одноповерхової
адміністративної будівлі та гаража. Матеріали

фундаменту – бутобетон, стіни – камінь
черепашник, поштукатурено. Підлога – дерев’яна,

дах – дошки, шифер. Вікна та двері з з дерева.

05.04.2021

₴371 071

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-19-000080-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvna-budivlya-a-zagalnoyu-ploshheyu-110-8-kv-m-garazh-b-zagalnoyu-ploshheyu-20-4-kv-m/


Приміщення ветлікарні

Івано-Франківська обл., Надвірнянський р., с. Зелена, 

присілок Хрипелів, будинок 938а.

Приміщення лікарні ветеринарної медицини у
складі: приміщення ветлікарні, А загальною

площею 83,9 м²; вбиральня, Б площею 1 м².

Одноповерхова дерев’яна будівля ветлікарні
загальною площею 83,9 м², побудована у 1985 році.

Фундамент – бутобетонний, стіни дерев’яні,
покрівля – шифер, опалення – пічне. Дощата
вбиральня площею 1 м².

06.04.2021

₴101 480

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-10-000069-2
https://privatization.gov.ua/product/prymishhennya-likarni-veterynarnoyi-medytsyny-u-skladi-prymishhennya-vetlikarni-a-zagalnoyu-ploshheyu-83-9-kv-m-vbyralnya-b-ploshheyu-1-kv-m/


Нежитлова будівля

Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м. Деражня, 

вул. Миру, 89.

Нежитлова одноповерхова будівля загальною площею
712,9 м² з підвальним приміщенням та прибудованою
котельнею. Рік побудови – 1917. Фундамент камінний,
стіни цегляні, покрівля шиферна, перекриття дерев’яне,
підлога дерев’яна, сходи дерев’яні, наявна
електрифікація. Право власності на нерухоме майно
зареєстроване за державою в особі Міністерства юстиції
України 22.07.2014. Відомості про земельну ділянку
відсутні. Наказом Управління культури, національностей
та релігій Хмельницької ОДА від 28.02.2013 № 65н об’єкт
включений до Переліку щойно виявлених об’єктів
культурної спадщини Хмельницької області за видом
“архітектура” та “містобудування”, як житловий особняк
приватного адвоката Периторіна.

07.04.2021

₴319 379

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-11-000006-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-712-9-kv-m/


Колишнє державне підприємство «Трансмаш» 

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Коломойцівська, 25.

Єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ
державного підприємства «Управління справами Фонду
державного майна України» (Дніпропетровська філія),
що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м.
Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25.

Структурний підрозділ державного підприємства
«Управління справами Фонду державного майна
України» (Дніпропетровська філія), який утворений
шляхом взяття на баланс майна єдиного майнового
комплексу колишнього державного підприємства
«Трансмаш», яке здійснювало виробництво залізничного
рухомого складу.

07.04.2021

₴75 612 843

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-17-000024-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-strukturnyj-pidrozdil-derzhavnogo-pidpryyemstva-upravlinnya-spravamy-fondu-derzhavnogo-majna-ukrayiny-dnipropetrovska-filiya-shho-roztashovanyj-za-adresoyu-dnipropetrovska-ob/


Комплекс будівель

Кіровоградська обл., Долинський р-н, м. Долинська, 

вул. 8 березня, 131.

Об’єкт являє собою комплекс одноповерхових будівель,
а саме; адмінбудинок, загальною площею 128,6 м²; гараж-
сарай, загальною площею 58,1 м²; ізолятор, загальною
площею 12,2 м². Фундаменти будівель – бутові, стіни –
цегляні, перекриття та покриття – залізобетонні плити,
дерев’яно-балочне, покрівля – азбестоцементні листи
хвилястого профілю. Інженерні комунікації
(водопостачання, каналізація, система опалення,
вентиляція, електропостачання, газопостачання)
потребують ремонту. Рік побудови – 1973.

Стан будівель та споруд задовільний. Об’єкт тривалий
час не використовується, потребує ремонту.

07.04.2021

₴449 420

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-11-000003-2
https://privatization.gov.ua/product/kompleks-budivel-zagalnoyu-ploshheyu-198-9-kv-m-u-skladi-adminbudynok-a-garazh-saraj-b-izolyator-v-pogrib-d-vbyralnya-g-kolodyaz-k-ogorozha-1-vorota-2/


Об’єкт незавершеного будівництва

Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, 

с. Довжок, вул. Унявко, 1.

Об’єкт незавершеного будівництва «Солодове
відділення». Процент готовності будівництва
становить 79%. Фундамент – залізобетонні
фундаментні блоки, стіни – цегляні, частково
поштукатурені, облицьовані, перегородки – цегляні,
частково поштукатурені, облицьовані, перекриття –
залізобетонні плити перекриття, підлога цементна,
покрівля – сумісна з перекриттям, вікна – подвійні,
створчаті, двері – однопільні, частково відсутні,
інженерне обладнання – частково електрифіковано,
більшість відсутня, оздоблення зовнішнє –
поштукатурено, облицьовано.

08.04.2021

₴1 743 642

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-09-000060-2
https://privatization.gov.ua/product/ob-yekt-nezavershenogo-budivnytstva-solodove-viddilennya-lit-g/


Тернопільський експертно-технічний центр
Держпраці

м.Тернопіль, вул. Шпитальна, 7.

Державне підприємство “Тернопільський експертно-
технічний центр Держпраці” (код за ЄДРПОУ 22607725).

Середньооблікова чисельність працівників станом на
31.12.2020 – 23 особи.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є
технічні випробовування та дослідження.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період
2018-2020 роки – 21490 тис.грн., у тому числі експортної.

Основна номенклатура продукції: технічні
випробовування та дослідження; навчання з охорони
праці; психофізіологічна експертиза.

08.04.2021

₴1 555 745

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-09-000062-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-ternopilskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/


Легковий автомобіль

м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30.

Легковий автомобіль марки Infiniti, модель FX35,

2003 року випуску, реєстраційний номер АА2518КН.

В оренді не перебуває. Арешти чи податкова
застава на об’єкт відсутні.

Тип КТЗ – загальний легковий – загальний седан –

В, номер шасі (кузова, рами) – JNRAS08W14X202799.

Колір – коричневий, повна маса – 1 920 кг.
З початку експлуатації пробіг складає – 146 657 км.

08.04.2021

₴113 887

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-09-000070-2
https://privatization.gov.ua/product/legkovyj-avtomobil-marky-infiniti-model-fx35-m-kyyiv-vul-moskovska-8-korp-30/


Нежитлова будівля

Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Богдан, 

вул. Шевченка, 110.

Об’єкт являє собою окремо розташовану в
центральній частині села одноповерхову будівлю
1985 року побудови загальною площею приміщень
63,14 м².

Будівля має окремий вхід з вулиці. Конструктивні
елементи: фундамент – бетонний; стіни та
перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яне;
покрівля - шифер; підлоги – дощаті, лінолеумні;
внутрішні системи інженерного устаткування в
будівлі – електропостачання та пічне опалення.

09.04.2021

₴154 416

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-12-000038-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-63-14-kv-m/


Нежитлові приміщення (база відпочинку)

Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Коробівка, 

вул. Набережна, 82.

Нежитлові приміщення бази відпочинку 1984 року
будівництва у складі: трьох спальних корпусів; кухні

та більярдної, по периметру огороджених
парканом; наявні комунікації: електропостачання,

водопостачання (колонка), каналізація (вигрібна
яма). Загальний фізичний стан приміщень
задовільний. Об’єкт приватизації знаходиться в

рекреаційній зоні на околиці села Коробівка.

09.04.2021

₴814 100

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-17-000041-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlovi-prymishhennya-baza-vidpochynku-u-skladi-spalnyj-korpus-1a-26-54-kv-m-spalnyj-korpus-1b-25-32-kv-m-spalnyj-korpus-1v-113-7-kv-m-bilyardna-1g-63-2-kv-m-kuhnya-1d-16-9-kv-m-ogorozha-1/


Нежитлове приміщення

Сумська область, м. Суми, вул. 1-ша Замостянська, 92.

Нежитлове приміщення загальною площею 710 м²

(другий поверх)

Загальна площа об'єкта складає 710 м², яка у

відповідності з даними технічного паспорту
складається з двох основних нежитлових

приміщень та трьох допоміжних. Вхід на другий
поверх влаштований по відкритих металевих
сходах. Балансоутримувач: Державна установа

«Сумська обласна фітосанітарна лабораторія»

(код за ЄДРПОУ: 38396920).

09.04.2021

₴2 991 022

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-10-000075-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlove-prymishhennya-zagalnoyu-ploshheyu-710-kv-m-drugyj-poverh/



