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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 розташування та великій

площі 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.

Окреме майно Державної установи “Львівська

виправна колонія (№48).

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 нежитлових приміщень

Херсонська обл., Високопільський р-н, 

смт Високопілля, вул. Банкова,19.

Об’єкт являє собою частину нежитлових приміщень
загальною площею 341,7 м², розташованих на першому
та другому поверхах двоповерхової адміністративної
будівлі. Будівля виконана із цегли на фундаменті із
залізобетонних блоків, перекриття – залізобетонні плити,
підлоги – лінолеум по бетонній основі, сходи –
залізобетонні, покрівля – асбофанера; отвори: віконні –
подвійні, дверні – однопільні; внутрішнє оздоблення: стіни
та стеля оштукатурені, побілені, частково обклеєні
шпалерами; інженерні комунікації: електропостачання,
газопостачання – від місцевих мереж, опалення – від
газового водогрійного котла, водопостачання та
водовідведення – дані відсутні.

09.06.2021

₴ 369 505

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-21-000057-2
https://privatization.gov.ua/product/chastyna-nezhytlovyh-prymishhen-administratyvnoyi-budivli-ploshheyu-341-7-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 площею майже 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/


Взяти участь

в аукціоні

Комплекс приміщень

Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, 

смт Теофіполь, пров. Тихий, 8.

Адмінбудинок, гараж, убиральня загальною

площею 175,4 м² та огорожа довжиною 79,8 п. м.

Адмінбудинок: фундамент кам’яний та бетонний,

стіни цегляні, покрівля рулонна і азбофанерна,

перекриття – дерев’яне та залізобетонне, підлога –

цементна, наявна електрифікація, опалення

(водяне).

Балансоутримувач: Головне управління

Держпродспоживслужби в Хмельницькій області.

14.06.2021

₴192 488

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-13-000125-2
https://privatization.gov.ua/product/adminbudynok-garazh-ubyralnya-zagalnoyu-ploshheyu-175-4-kv-m-ta-ogorozha-dovzhynoyu-79-8-p-m/


Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна,

33.

Двоповерхова адміністративна будівля загальною

площею 294,89 м². Фундамент – бутовий; стіни та

перегородки – черепашник, оштукатурений;

перекриття та покриття – дерев`яно-балочне;

покрівля – азбестоцементні листи. Підключено

електропостачання, водопостачання, каналізація.

Трубопроводи вражені корозією. Система опалення

в неробочому стані. Загальний стан приміщень –

задовільний. Потребує проведення ремонтних робіт.

15.06.2021
Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

Адміністративна будівля

₴744 600

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-19-000012-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvna-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-294-89-kv-m/


Взяти участь

в аукціоні

Нежитлова будівля (їдальня)

Харківська обл., Нововодолазький р-н, 

с. Новоселівка, вул. Піщана, 2.

Нежитлова одноповерхова окремо розташована

будівля – їдальня загальною площею 327,2 м². 1976

року побудови. Складна форма у плані (основна

частина – прямокутна з прибудовами). Під частиною

будівлі розміщений підвал). Фундамент під стіни –

залізобетонні; стіни – цегляні; покрівля – листи

андуліну по дерев’яних кроквах; перекриття –

залізобетонні; підлога – бетонна, керамічна плитка;

двері – дерев’яні; вікна – дерев’яні,

металевопластикові; внутрішнє оздоблення –

штукатурка, фарбування, керамічна плитка,

декоративні дерев’яні панелі.

18.06.2021

₴888 900

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-21-000024-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-yidalnya-z-majnom/


Взяти участь

в аукціоні

Будівля передавального радіоцентру

Чернівецька обл, Глибоцький р., с .Чагор,

вул. Грушевського М., 33. 

Основні елементи будівлі: фундамент та цоколь –

бетон стрічковий, стіни – цегляні, міжповерхове

перекриття – з/б плити, підлога – бетонна, дах –

шифер, вікна та двері – дерев’яні. Загальна

площа – 87,40 м².

Балансоутримувач: Львівський регіональний

структурний підрозділ Украероруху державного

підприємства обслуговування повітряного руху

України.

Умови продажу – відсутні.

18.06.2021

₴ 197 044

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-21-000011-2
https://privatization.gov.ua/product/budivlya-peredavalnogo-radiotsentru-obzornyj-lokator-zagalnoyu-ploshheyu-87-40-kv-m/


Взяти участь

в аукціоні

Будівля їдальні

Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, 

вул. Південна, 51б.

Двоповерхова будівля їдальні, загальною площею

609,9 м². з підвалом, 1984 року побудови, що не

увійшла до статутного капіталу ВАТ “Завод

“Промінь”.

Фундамент залізобетонний, стіни цегляні, покрівля

металева, перекриття залізобетонне, підлога

цементна та плитка, вікна металопластикові, двері

дерев’яні та металеві. Є електропостачання,

водопостачання та індивідуальне водяне опалення.

Стан задовільний. Земельна ділянка окремо не

виділена.

18.06.2021

₴ 414 732

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-19-000088-2
https://privatization.gov.ua/product/budivlya-yidalni-zagalnoyu-ploshheyu-609-9-kv-m-shho-ne-uvijshla-do-statutnogo-kapitalu-vat-zavod-promin/


Взяти участь

в аукціоні

Нежитлові приміщення

Вінницька обл., Літинський р-н, с. Уладівка,

вул. Заводська, 2.

Нежитлові приміщення загальною площею 602,2

м². у т. ч. (підвал, приміщення на першому поверсі

загальною площею 323,4 м², приміщення на

другому поверсі загальною площею 219,9 м²), які

розташовані в двоповерховій будівлі з ганками та

сходами, 1979 року побудови. Фундамент бутовий,

стіни цегляні, покрівля шиферна, перекриття

бетонні, опалення водяне (демонтовано). Є

електроживлення, водопровід та каналізація

відсутні. Стан незадовільний.

18.06.2021

₴155 368

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-19-000091-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlovi-prymishhennya-yidalni-gotelyu-ta-pidval-ganky-shody-zagalnoyu-ploshheyu-602-2-kv-m-shho-ne-uvijshly-do-statutnogo-kapitalu-vat-uladivskyj-tsukrovyj-zavod/


м.Львів, вул. Базарна, 20.

Пакет акцій розміром 72,6920% статутного капіталу ПрАТ
“Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування”.
ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” є єдиним в Україні
спеціалізованим проектно-конструкторським інститутом по
розробці та проектуванню транспортних систем,
підіймально-транспортного обладнання неперервної дії.

В інституті накопичений значний інтелектуальний потенціал.
В технічному архіві ПрАТ “ПКІ конвеєробудування”
зберігаються проектно-конструкторські документи на більш
ніж 30 видів обладнання транспортних систем для
механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних
та транспортно-складських робіт, що в різні часи були
розроблені інститутом та поставлені на виробництво більше
2-х тисяч підприємств різних галузей господарства України
та країн колишнього СРСР.

22.06.2021
Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

ПрАТ “Проектно-конструкторський 

інститут конвеєробудування”

₴118 070

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-20-000011-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-prat-proektno-konstruktors-kij-institut-konveerobuduvanna/


Взяти участь

в аукціоні

Окреме майно Державної установи «Південна 

виправна колонія (№51)

м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 9.

Об'єкт складається з інженерних мереж та будівель

загальною площею 52 473,8 м², які розташовані на

земельній ділянці 5,98 га. Установа виконання

покарань не функціонує з червня 2019 року. Об`єкт

розташований в місті Одеса в 5 км від центру міста. На

обєкті наявні воодопостачання та каналізаційна

мережа.

Балансоутримувач: Державна установа «Південна

виправна колонія (№ 51)» (код за ЄДРПОУ 08564133).

Умов продажу – відсутні.

25.06.2021

₴223 250 425

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-26-000028-2
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-derzhavnoyi-ustanovy-pivdenna-vypravna-koloniya-51/



