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Нежитлова будівля

Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Шевченка, 15.

Нежитлова будівля, окремо розташована,

двоповерхова. Вікна частково металопластикові,

частково дерев’яні. Вхідні двері металеві, внутрішні
двері дерев’яні. Нежитлова будівля має один

відокремлений вхід з головного фасаду
будівлі. Під’їзні і внутрішні дворові шляхи з твердим
покриттям. Навколо будівлі асфальтове замощення.

Інженерне забезпечення нежитлової будівлі –

теплопостачання, електропостачання.

Водопостачання та каналізація відсутні.

25.05.2021

₴812 243

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-02-000009-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-387-6-kv-m-za-adresoyu-zaporizka-obl-m-orihiv-vul-shevchenka-15/


Готель «Слов’янський»

Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський,

вул. Монастирська, 2а.

Готель “Слов’янський” розташований в м. Новгород-
Сіверський на 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. Для
зручності гостей в усіх номерах передбачені електронні
замки, супутникове телебачення та інтернет-доступ.
Конференц-зал готелю вміщує до 40 осіб, обладнаний всім
необхідним для проведення конференцій, ділових
зустрічей, корпоративних і приватних заходів. На базі готелю
функціонує ресторан на дві зали – велика, на 100 місць та
мала, на 30 місць. До комплексу входять: салон краси,
тренажерний зал, більярд-клуб, турецька лазня, сауна з
басейном, диско-бар на 75 чол.

26.05.2021

₴26 328 258

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-27-000080-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-komertsijnogo-pidpryyemstva-gotel-slov-yanskyj/


Чернівецький експертно-технічний центр
Держпраці

м. Чернівці, вул. Зелена, 3.

Єдиний майновий комплекс державного
підприємства “Чернівецькій експертно-технічний

центр Держпраці”.

Середньооблікова чисельність працівників станом
на 01.11.2020 – 15 осіб.

Основний вид діяльності, відповідно до

Статуту: технічні випробування та дослідження.

26.05.2021

₴1 950 000

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-23-000021-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-chernivetskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/


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 льох, площа
104,7 м²; основне літ. Б-2, площа 704,3 м², складова: ганок;

основне літ. В-2, площа 704,3 м², складова: ганок; основне
літ.Г-2, площа 1290,5 м², складові: ганки; основне літ. З-1,

площа 220,5 м²; основне літ. Д-1, площа 298,6 м², складові:
прибудова, ганок; основне літ. Ж-1, площа 172 м², складові:
ганки; 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, вбиральня; сараї; навіси;

насосна. Рік побудови – 1978.

28.05.2021

₴10 475 350

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-30-000066-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-ditacij-ozdorovcij-tabir-lazurnij/


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

Загальна площа об’єкта складає 710 м², та складається з
двох основних нежитлових приміщень та

трьох допоміжних. Нежитловий 2-ий поверх
надбудований в 2009 році.

У приміщенні виконані оздоблювальні роботи.

Інженерні мережі (електроосвітлення, холодне
водопостачання, міська (центральна) каналізація,

вентиляція та засоби зв’язку) підведені до 1-го поверху

об’єкта нерухомого майна.

28.05.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Нежитлове приміщення

₴5 982 044

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-28-000084-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlove-prymishhennya-zagalnoyu-ploshheyu-710-kv-m-drugyj-poverh/


Полтавська обл., м. Хорол, вул. Незалежності, 21а.

Трьохповерхова будівля, рік побудови – 1978,

загальною площею 911,7 м², знаходиться на

центральній вулиці м. Хорол. Збудована з цегли,

фундамент – бетон, покрівля- шифер, перкриття

з/бетонні плити, підлога бетонна вкрита лінолеумом.

Електрика, водопровід, каналізація – наявні.

Балансоутримувач: Головне управління статистики у
Полтавській області.

28.05.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Громадський будинок

₴ 53 559

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-28-000002-2
https://privatization.gov.ua/product/gromadskyj-budynok-zagalnoyu-ploshheyu-911-7-kv-m-za-adresoyu-poltavska-obl-m-horol-vul-nezalezhnosti-21a/


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

Каркас дев’ятиповерхової будівлі, дах відсутній. Дата
початку будівництва – 1987, інформація щодо дати
закінчення будівельних робіт відсутня. Згідно з
інформацією з технічного паспорту, 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.

28.05.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Об`єкт незавершеного
будівництва

₴ 655 600

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-30-000031-2
https://privatization.gov.ua/product/medsanchastyna-poliklinika/


Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля

Київська область, Васильківський район, 

с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11.

Об’єкт являє собою капітальну окремо розташовану
нежитлову будівлю (столову) загальною площею 749,5 м².
Рік побудови – 1976. Будівля одноповерхова, складної
конфігурації у плані. Є типовою для подібного типу
приміщень їдалень 70-их років. Має 6 окремих входів, що
формують окремі групи приміщень, через влаштовані
ганки з різних сторін будівлі, та ще декілька допоміжних
входів.

Приміщення будівлі в плані (згідно Технічного паспорту
БТІ) розташовані хаотично. Об’єкт розташований на
земельній ділянці ПАТ «Птахофабрика «Україна». Межі
земельної ділянки окремо під нежитловою будівлею
столової, не виділені. Документ на земельну ділянку під
об’єктом не оформлено.

01.06.2021

₴2 709 400

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-29-000067-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-nezitlova-budivla-stolova-zagal-nou-ploseu-749-5-kv-m/


Взяти участь
в аукціоні

Волинський експертно-технічний центр
Держпраці

м. Луцьк, вул. Кравчука, 22в.

Єдиний майновий комплекс державного підприємства
“Волинський експертно-технічний центр Держпраці”.
Підприємство створене з метою забезпечення науково-
технічної підтримки державного нагляду у сферах
промислової безпеки, охорони та гігієни праці;
проведення експертної оцінки стану безпеки
промислового виробництва, технологій та машин,
механізмів та устаткування, об’єктів підвищеної
небезпеки; провадження ринкової діяльності при
виконанні робіт та наданні послуг, що виконуються та
надаються суб’єктами господарювання всіх форм
власності; виконання робіт та надання послуг, на які не
передбачено бюджетного фінансування.

03.06.2021

₴2 340 604

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-07-000008-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-volynskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi-za-adresoyu-volynska-obl-m-lutsk-vul-kravchuka-22v/


Взяти участь
в аукціоні

Окреме майно Державної установи “Львівська
виправна колонія (№48)”

Львівська область, м. Львів, вул. Хуторівка, 2.

Актив має високий інвестиційний потенціал завдяки
своєму місцю розташуванню, великій площі та

розміру земельної ділянки, на якій він знаходиться.

На аукціон виставляється непрацююча в’язниця, яка

займає майже цілий квартал в середмісті Львова.

Основними засобами, що знаходяться на балансі
установи є земельні ділянки, які перебувають на

праві постійного користування загальною площею
10,66780 га. До об’єктів підведені всі необхідні

комунікації: електропостачання, вода, каналізація,

теплові мережі.

03.06.2021

₴132 674 304

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-08-000010-2
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-derzhavnoyi-ustanovy-lvivska-vypravna-koloniya-48-za-adresoyu-m-lviv-vul-hutorivka-2/


Взяти участь
в аукціоні

Окреме майно Державної установи “Львівська
виправна колонія (№48)”

Львівська область, м. Львів, вул. Хуторівка, 4.

Об’єкт включає 90 одиниць нерухомого майна
(виробничі та інші спеціалізовані будівлі і споруди)

загальною площею 38966,7 м². Функціональне
використання: об’єкти не використовуються;

діяльність у сфері юстиції та правосуддя. Cтаном на
01.03.2021 року частина нерухомого майна загальною
площею 1748,5 м². передано в оренду. Загальна

кількість орендарів – 9. Граничний термін дії
договорів оренди – до 23.12.2022.

03.06.2021

₴3 386 294

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-08-000012-2
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-derzhavnoyi-ustanovy-lvivska-vypravna-koloniya-48-za-adresoyu-m-lviv-vul-hutorivka-4/


Взяти участь
в аукціоні

Комплекс нежитлових будівель

Хмельницька обл., смт Ярмолинці, вул. Іова Івана, 12.

Комплекс у складі: адмінбудинок, площею, 99,9 м²;
гараж площею 32,3 м²; хлів площею 11,9 м²; вбиральня,
плошею 2,6 м²; огорожа. Характеристика будівель:
фундамент кам’яний, стіни цегляні, покрівля
азбофанерна, перекриття дерев’яне, підлога –
цементна і глина, наявна електрифікація, опалення
адмінбудинку індивідуальне. Об’єкт розташований
на земельній ділянці площею 0,0739 га.

Балансоутримувач: Державна служба України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів.

04.06.2021

₴114 208

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-05-000016-2
https://privatization.gov.ua/product/kompleks-u-skladi-adminbudynok-lit-a-1-ploshheyu-99-9-kv-m-garazh-lit-b-ploshheyu-32-3-kv-m-hliv-lit-d-ploshheyu-11-9-kv-m-vbyralnya-lit-g-plosheyu-2-6-kv-m-ogorozha-1/


Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Бюро з стандартизації та нормативного
забезпечення на залізничному транспорті»

м. Харків, вул. Халтуріна, 46.

Основним видом діяльності Державного
підприємства «Бюро з стандартизації та
нормативного забезпечення на залізничному
транспорті» відповідно до Статуту є дослідження й
експериментальні розробки в галузі інших
природних і технічних наук (основний КВЕД – 72.19).

У складі Єдиного майнового комплексу Державного
підприємства «Бюро з стандартизації та
нормативного забезпечення на залізничному
транспорті» відсутнє нерухоме майно. Підприємство
розміщується в орендованих приміщеннях.

04.06.2021

₴45 900

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-07-000012-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-edinij-majnovij-kompleks-derzavnogo-pidpriemstva-buro-z-standartizacii-ta-normativnogo-zabezpecenna-na-zaliznicnomu-transporti/


Взяти участь
в аукціоні

Тернопільський експертно-технічний центр
Держпраці

Тернопільська область, м. Тернопіль, 

вул. Шпитальна, 7.

Основним видом діяльності підприємства,

відповідно до статуту, є технічні випробування та

дослідження. Серед інших видів діяльності –

діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії,

освіта, діяльність у сфері охорони здоров’я та інші.

Потенційним інвесторам пропонується вже
працюючий бізнес із базою клієнтів та досвідом
роботи на ринку. Середньооблікова чисельність

працівників станом на 31.03.2021: 23 особи.

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

04.06.2021

₴2 909 982

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-07-000061-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-ternopilskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/


Взяти участь
в аукціоні

ЦМК Дитячого оздоровчого табору “Сонячний”

Одеська область, м. Білгород-Дністровський,

смт. Сергіївка, пров. Тірас, 3.

Об`єкт соціально-культурного призначення – ЦМК
Дитячого оздоровчого табору “Сонячний”. Об`єкт

складається з нерухомого майна, а саме: будівель
спальних корпусів, їдальні, кінотеатру, медичного

пункту, приймального відділення, пропускного
пункту, мостіння, огорожі, стадіону та постаменту
(залишки конструкції). Знаходиться в незадовільному

стані, потребує капітального ремонту.

Балансоутримувач: ДП «Управління справами Фонду

державного майна України».

04.06.2021

₴6 047 922

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-14-000065-2
https://privatization.gov.ua/product/tsmk-dytyachogo-ozdorovchogo-taboru-sonyachnyj/


Харківська обл., м. Люботин, сщ. Караван, вул. Заводська,

23, вул. Заводська, 13; Харківський р-н, сщ. Барчани, пров.

Петропавлівський 14.

Окреме майно Караванського місця провадження
діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт».

Підприємство було засноване в 1837 році та пройшло
чергову модернізацію в 2019 році. Активи зосереджені в
двох селищах на Харківщині: Караван та Барчани. До
об’єкту приватизації входять будівлі та споруди загальною
площею 11980,5 м², серед яких: адміністративний корпус,

виробничі корпуси, склади, майстерні, вуглекислотний
цех, спиртосховища та зерносховища тощо. Наявне
основне технологічне обладнання, а також всі необхідні
комунікації: водопостачання, електропостачання,

каналізація та під’їзні шляхи.

07.06.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Караванське МПД та зберігання
спирту ДП “Укрспирт”

₴23 100 540

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-09-000001-2
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-karavanskogo-mistsya-provadzhennya-diyalnosti-ta-zberigannya-spyrtu-dp-ukrspyrt/


Взяти участь
в аукціоні

Частина нежитлової будівлі

Полтавська обл., м. Лубни, 

пров. Верстатобудівників, 19.

Частина нежилої двоповерхової будівлі, загальною
площею 123,9 м², знаходиться на першому поверсі

двоповерхової будівлі. Нежитлова будівля збудована
в 1972 році, знаходиться в центральній частині міста

Лубни.

Нежитлова будівля збудована з цегли, фундамент –

бутобетон, покрівля – рулонобітум, перекриття – з/б
плити, підлога – лінолеум. В будівлі є газове

опалення (котел) електрика та водопровід,

каналізація відсутня. Приміщення потребує ремонту.

07.06.2021

₴ 291 550

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-06-000083-2
https://privatization.gov.ua/product/chastyna-nezhytlovoyi-budivli-a-2-zagalnoyu-ploshheyu-123-9-kv-m/


м. Херсон, Карантинний острів, 1.

Державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу
ПАТ “Херсонський завод “Судмаш”. Завод «Судмаш» є одним
з 17 об’єктів, передаданих концерном «Укроборонпром»
Фонду державного майна для подальшої прозорої
приватизації. Об’єкт має потужний інвестиційний потенціал. У
розпорядженні “Судмашу” – 11 об’єктів нерухомості загальною
площеюмайже 33 тис м² та земельна ділянка площею 6,5201 га.
Завод освоїв нові види продукції, серед яких автопідйомники
різної модифікації та призначення, має замовлення на цю
техніку. У рамках збереження профільної діяльності
підприємство також продовжує виготовлення зразків
суднових пристроїв, кнехтів, суднових водогазонепроникних
дверей тощо. Завод постійно працює над освоєнням нових
технологій металообробки, зменшення енергоспоживання,
приймає участь в державних програмах імпортозаміщення.

10.06.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ПАТ «Херсонський завод
«Судмаш»

₴67 235 000

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-14-000044-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-pat-hersons-kij-zavod-sudmas/


Взяти участь
в аукціоні

Східний експертно-технічний центр Держпраці

м. Харків, вул. Чернишевська, 72.

Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Східний експертно-технічний центр
Держпраці». Середньооблікова чисельність
працівників станом на 31.12.2020: 39 осіб. Основним
видом діяльності, відповідно до даних Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців є технічні випробування та
дослідження (основний КВЕД – 71.20). До складу
єдиного майнового комплексу входять чотири
об’єкти нерухомості, п’ять автомобілів та три
земельні ділянки, а також малоцінні необоротні
активи у кількості 178 од.

11.06.2021

₴9 716 000

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-14-000030-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-shidnyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/



