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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
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/


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/


Взяти участь
в аукціоні

Вбудоване приміщення

Закарпатська область, м. Іршава, 

вул. Білецька, 4/2.

Вбудовані приміщення загальною площею 212,6 м²,

фундамент – стрічковий, бутобетонний, стіни та

перегородки – цегляні, шлакоблочні; перекриття –

балки дерев`яні з підшивкою; підлоги дощаті,

бетонні; інженерні комунікації – електроосвітлення.

Балансоутримувач: Головне управління статистики у
Закарпатській області.

23.06.2021

₴1 318 120

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-22-000003-2
https://privatization.gov.ua/product/vbudovane-prymishhennya-lit-a-zagalnoyu-poloshheyu-212-6/


Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля

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

Нежитлова будівля, окремо розташована,
двоповерхова, загальною площею 387,6 м² 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.

23.06.2021

₴406 122

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-24-000064-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-387-6-kv-m-za-adresoyu-zaporizka-obl-m-orihiv-vul-shevchenka-15/


Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП “Особливе конструкторське бюро
“ЕЛМІС”

м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7.

Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Особливе конструкторське бюро
«ЕЛМІС». Основний вид діяльності, відповідно до
Статуту: ремонт і технічне обслуговування машин і
устатковання промислового призначення.
Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що
не підлягають приватизації. Викиди та скиди
забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, утворення і розміщення відходів
відсутні. Екологічний податок не нараховується.

23.06.2021

₴1 089 200

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-02-000039-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-osoblyve-konstruktorske-byuro-elmis/


Взяти участь
в аукціоні

Частина будівлі ремонтно-механічної
майстерні

м. Херсон, вул. Вишнева, 60.

Нежитлові приміщення на першому поверсі
триповерхової будівлі ремонтно-механічної

майстерні загальною площею 171,9 м² та огорожа,

ворота металеві та 2 огорожа з бетонних плит. Об’єкт

приватизації розташований на околиці міста. Поруч з
об’єктом приватизації знаходяться житлові будинки.

Під’їзні шляхи мають зруйноване асфальтоване

покриття, що переходить у грунтові під’їзні шляхи.

Балансоутримувач: Басейнове управління водних
ресурсів нижнього Дніпра.

24.06.2021

₴677 107

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-28-000099-2
https://privatization.gov.ua/product/chastyna-budivli-remontno-mehanichnoyi-majsterni-lit-a-ploshheyu-171-9-kv-m-ogorozha-z-plytamy-npk-1-2-ploshheyu-419-9-kv-m/


Взяти участь
в аукціоні

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 – ракушня; 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:фундамент – з/б кільця.

25.06.2021

₴148 970

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-26-000006-2
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/


Взяти участь
в аукціоні

Група інвентарних об’єктів

Хмельницька обл., м. Славута, 

вул. Привокзальна, 69А.

Група інвентарних об’єктів у складі: адмінбудівля
загальною площею 279,3 кв.м; склад ПММ загальною
площею 48,2 кв.м; гараж загальною площею 335,9 кв.м;

будівля складу для сипучих матеріалів загальною
площею 86,1 кв.м; будівля складу для сипучих матеріалів
загальною площею 24,2 кв.м; будівля сараю загальною
площею 6,2 кв.м; будівля вбиральні загальною площею 4,1

кв.м; благоустрій; доріжка; під’їздна дорога; теплотраса.

Право власності зареєстровано за державою в особі
Державного агенства водних ресурсів України. Усі
будівлі розташовані на площі 0,5776 га.

25.06.2021

₴102 022

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-27-000004-2
https://privatization.gov.ua/product/grupa-inventarnyh-ob-yektiv-u-skladi-adminbudivlya-zagalnoyu-ploshheyu-279-3-kv-m-sklad-pmm-zagalnoyu-ploshheyu-48-2-kv-m-garazh-zagalnoyu-ploshheyu-335-9-kv-m-budivlya-skladu-dlya-sypuchyh-materia/


м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9.

Єдиний майновий комплекс державного підприємства
“Науково-дослідна виробничо – технічна агенція
“Стратегія регіонального розвитку”. Підприємство
створене з метою досягнення високопрофесійного і
високоефективного вирішення питань у сфері
капітального будівництва та реконструкції житла і об’єктів
соціального призначення, а також сприяння
впровадженню у зазначену сферу прогресивних рішень,
нових будівельних матеріалів, конструкцій, виробів.
Підприємство здійснює діяльність у сфері інжинірингу та
надає послуги технічного консультування, а також послуги
у сфері архітектури. Основним механізмом залучення
проектів є робота з системою «Прозоро».

25.06.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ЄМК ДП “Науково-дослідна виробничо
– технічна агенція “Стратегія
регіонального розвитку”

₴1 334 000

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-27-000054-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-naukovo-doslidna-vyrobnycho-tehnichna-agentsiya-strategiya-regionalnogo-rozvytku-za-adresoyu-m-kyyiv-vul-velyka-zhytomyrska-9/


Взяти участь
в аукціоні

Окреме майно Державної установи «Південна
виправна колонія (№51)»

м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 9.

Об'єкт включає 72 об’єкта нерухомості та інфраструктурні
мережі 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 каналізаційнамережа.

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/


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

Фактично являє собою каркас дев’ятиповерхової будівлі, дах
відсутній. Дата початку будівництва – 1987, інформація щодо
дати закінчення будівельних робіт відсутня. Згідно інформації
з технічного паспорту, площа основи об’єкта – 1436,3кв.м.,
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.

29.06.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Об’єкт незавершеного будівництва

₴327 800

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-27-000078-2
https://privatization.gov.ua/product/medsanchastyna-poliklinika/


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

Загальна площа будівель та споруд: 5 705 м². Загальна
площа земельних ділянок: 4,7612 га.

Рік побудови – 1978. Балансоутримувач відсутній.

Договори оренди відсутні. Об’єкт не
використовується.

29.06.2021

₴5 237 675

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-27-000076-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-ditacij-ozdorovcij-tabir-lazurnij/



