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Взяти участь
в аукціоні

Нежитлове приміщення

Кіровоградська обл., м. Олександрія, 

вул. Бульварна (Свердлова), 43.

Об’єкт являє собою нежитлове підвальне приміщення
загальною площею 260,8 м²; стіни – бетонні, перекриття –
бетонні плити, підлога – бетон; водопостачання,
каналізація, електропостачання – в неробочому стані,
система опалення, газопостачання – відсутні. Рік
побудови – 1968. Не використовується, стан об’єкта
задовільний.

Земельна ділянка окремо не виділена. Об’єкт
розташований на земельній ділянці, що у відповідності
до договору оренди земельної ділянки від 07.02.2017
передано на 49 років ТОВ “ВА ГРЕЙН ЕКСПРЕСС”.

30.06.2021

₴203 650

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-26-000005-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-nezitlove-primisenna-zagal-nou-ploseu-260-8-kv-m/


Взяти участь
в аукціоні

Мартинівське МПД та зберігання спирту

Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мартинівка, 

вул. М. Яжука, 20.

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

Балансоутримувач: Державне підприємство
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості

«УКРСПИРТ».

На балансі ДП «Укрспирт» перебуває захисна
споруда цивільного захисту, яка не підлягає
приватизації, а саме – протирадіаційне укриття.

30.06.2021

₴31 020 226

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-02-000064-2
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-martynivskogo-mistsya-provadzhennya-diyalnosti-ta-zberigannya-spyrtu-dp-ukrspyrt/


Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 83.

Об’єкт – повітряна лінія електропередач ДОН-1 та ДОН-

2 заживлена від підстанції «Білоцерківська 330/110 кВ»,

знаходиться під напругою 110 кВ, розташований
частково на землях сільськогосподарського

призначення, промзоні та в межах виробничої
дільниці ТОВ «РОСАВА ТАЙЕРС».

Довжина лінії: 2 800 м. Кількість опор: 21 (12 анкерних
металевих; 8 проміжних залізобетонних; 1 проміжна

металева). Марка провода: АС-185/29. Рік побудови та
введення в експлуатацію: 1987.

01.07.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Повітряна лінія
електропередач

₴2 631 221

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-02-000045-2
https://privatization.gov.ua/product/povitryana-liniya-elektroperedach-naprugoyu-110-kv-don-1-don-2-yaka-pid-chas-pryvatyzatsiyi-ne-uvijshla-do-statutnogo-kapitalu-vat-valsa/


Взяти участь
в аукціоні

Комплекс нежитлових будівель

м. Кропивницький, проїзд Аджамський, 3.

Об’єкт являє собою комплекс загальною площею
3761,8 м², до складу якого входять: двоповерхова
адміністративна будівля, будинок охорони,
майстерня, гараж, пожежна водойма, котельня,
склади, будівля трансформаторної підстанції,
прожекторна щогла, огорожа, замощення,
багаторічні насадження.

Стан об’єкта задовільний, рік спорудження – 1990-1991.
Балансоутримувач: Регіональний офіс водних
ресурсів у Кіровоградській області.

02.07.2021

₴14 070 000

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-02-000007-2
https://privatization.gov.ua/product/kompleks-m-kropivnytskyj/


Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Вінницький експертно-технічний
центр Держпраці»

м. Вінниця, пров. Цегельний, 12.

Єдиний майновий комплекс державного
підприємства “Вінницький експертно-технічний

центр Держпраці”. Провідне підприємство в галузі
надання послуг з питань охорони праці та

промислової безпеки по Вінницькій області. ДП
“Вінницький ЕТЦ” є уповноваженою експертною
організацією на території Вінницької області з питань

праці та забезпечує науково-технічну підтримку
державного нагляду у сфері промислової безпеки та

охорони праці.

05.07.2021

₴2 859 817

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-02-000008-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-vinnytskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/


Тернопільська область, Тернопільський район,

с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців 1; Теребовлянський
район, смт Дружба, вул. Лесі Українки, 32.

Окреме майно Мишковицького місця провадження
діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт”

(спиртове виробництво). Перелік складається з 510

найменувань будівель, обладнання, рухомого та

іншого майна.

Балансоутримувач: ДП «Укрспирт». На території
об’єкта приватизації перебувають захисні споруди
цивільного захисту, які не підлягають приватизації.

06.07.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Мишковицьке МПД та
зберігання спирту

₴7 291 753

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-13-000009-2
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-myshkovytskogo-mistsya-provadzhennya-diyalnosti-ta-zberigannya-spyrtu-dp-ukrspyrt-spyrtove-vyrobnytstvo/


Взяти участь
в аукціоні

Адміністративна будівля

Херсонська область, смт. Чаплинка, 

вул. Грушевського, 12-б.

Об’єкт являє собою одноповерхову адміністративну
нежитлову будівлю 1965 року побудови. Біля входу в

будівлю – цегляний ганок на дві сходинки та
асфальтове мостіння. Матеріал стін – цегла, дах –

шифер по дерев’яних балках, підлога – з дерева,

вікна – дерев’янні, вхідні двері – металеві. Земельна
ділянка площею 2565 м².

Балансоутримувач: Управління Державної

міграційної служби України в Херсонській області.

08.07.2021

₴654 843

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-11-000018-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvna-nezhytlova-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-455-5-kv-m/


Взяти участь
в аукціоні

Будівля їдальні

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

Об’єкт являє собою їдальню (у складі:
одноповерхова окремо розташована будівля їдальні

з прибудовою загальною площею 464,9 м² та ганками,

сараї, погріб) з майном у кількості 6 одиниць. До

будівлі підведені комунікації. Фундамент – з/бетон,

стіни – цегла, перекриття – дерев’яні балки, покрівля
–металочерепиця.

Балансоутримувач – ПАТ “Південний гірничо-

збагачувальний комбінат”.

09.07.2021

₴733 775

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-09-000037-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-idal-na-no-7-z-majnom-u-kil-kosti-6-odinic/


Взяти участь
в аукціоні

Об`єкт незавершеного будівництва - спецгараж
на 50 автомобілів

м. Київ, вул. Охтирська, 5-17.

Об’єкт незавершеного будівництва являє собою
однорівневую прямокутну в плані споруду, з північної
сторони повністю заглиблену в землю, при цьому, за
рахунок значного ухилу земельної ділянки, південна
частина споруди знаходиться на поверхні. Спецгараж
споруджений з монолітного залізобетону, з монолітним
перекриттям значної товщини, що підтримується опірними
залізобетонними колонами. Стіни споруди виконані
частково з набірного залізобетону, частково з монолітного.
Доступ до внутрішнього простору споруди здійснюється зі
східної сторони, через напівкруглий заїзд, відгороджений з
обох сторін залізобетонними стінами, а також через
похилий пандус із західної сторони. Вхідні прорізи в споруду
вільні. У деяких місцях стін відсутні набірні залізобетонні
плити.

09.07.2021

₴1 405 870

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-10-000007-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-specgaraz-na-50-avtomobiliv/


м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37.

Єдиний майновий комплекс державного
підприємства “Навчально-виробничі майстерні”. До

складу об’єкта входять: транспортний засіб
(автомобіль ЗИЛ – 138, тип ТЗ: бортовий-С, рік випуску

1983, встановлено газово-балонне устаткування, стан
задовільний), обладнання та устаткування
виробничого призначення, інструменти, прилади,

інвентар.

Підприємство не здійснює господарську та виробничу
діяльність з 2012 року.

09.07.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ЄМК ДП «Навчально-

виробничі майстерні»

₴490 800

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-10-000014-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-navchalno-vyrobnychi-majsterni/


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.

09.07.2021

₴583 100

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-09-000001-2
https://privatization.gov.ua/product/chastyna-nezhytlovoyi-budivli-a-2-zagalnoyu-ploshheyu-123-9-kv-m/


м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8.

Об’єкт незавершеного будівництва – лабораторно-
експериментальний корпус, загальною площею 4100 м²,
розташований на території підприємства ВАТ «Київський завод
експериментальних конструкцій». Об’єкт складається з 9-ти
поверхової залізобетонної будівлі лабораторного корпусу та
прибудованого до неї одноповерхового експериментального
цеху. Земельна ділянка обмежена з трьох сторін
внутрішньозаводськими дорогами, а з четвертої сторони
будинком НДІ «Енергопроект».

При цьому, торцева частина експериментального цеху з однієї
сторони прилягає до фасаду будинку НДІ.
Доступ на будівельний майданчик передбачений через
прохідну заводу по асфальтобетонній дорозі. Будівельний
майданчик не огороджений та не охороняється, обмежений з
трьох сторін внутрізаводськими дорогами.

09.07.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Об’єкт незавершеного
будівництва

₴18 637 200

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-10-000080-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-laboratorno-eksperimental-nij-korpus/


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”

складається зі спальних корпусів, їдальні, кінотеатру,

медичного пункту, приймального відділення,

пропускного пункту. Загальна площа об’єкту
становить 5318,0 м².

Діяльність на базі майна ЦМК фактично не
здійснюється з 2006 року, майно не використовується,

знаходиться в незадовільному, занедбаному стані.

09.07.2021

₴6 047 922

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-12-000001-2
https://privatization.gov.ua/product/tsmk-dytyachogo-ozdorovchogo-taboru-sonyachnyj/


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

Будівлі загальною площею 782,9 м² у складі: адмінбудівля, заг.
площею 698,3 м²; котельня-склад, заг. площею 37.7 м²; склад-
гараж, заг. площею 47,2 м². Технічний стан адмінбудівлі
задовільний, але потребує косметичного ремонту. Фундамент
стрічковий цегляний. Матеріал зовнішніх стін – цегла, висота
приміщень 3,2 м (І поверх) та 2,6 м (підвал); перекриття –
залізобетонні плити; покрівля – двосхила, асбестоцементні
листи по дерев’яних кроквах; підлоги – дошки, паркет,
керамічна плитка, лінолеум; вікна – металопластикові,
дерев’яні; дверні прорізи – дерев’яні, ДСП. Внутрішнє
оздоблення – штукатурка, офарблення водоемульсійними і
вапняними фарбами. Зовнішне оздоблення – штукатурка,
фасадне офарблення. Інженерне забезпечення об’єкта
здійснюється від загальноміських мереж. Доступні інженерні
комунікації: електричні мережі, водопровід, мережі
каналізації, теплопостачання.

12.07.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Нежитлові будівлі

₴3 967 000

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-11-000016-2
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

Адміністративно-господарчий центр

Херсонська обл., Голопристанський р-н, 

с. Рибальче, вул. Степова, 15 В.

Двоповерхова будівля адміністративно-
господарчого центру, загальною площею 612,9 м². Рік
побудови 1985, стіни – цегла, фундамент –
залізобетонні блоки, перекриття залізобетонні
плити, підлога – цемент, двері та вікна дерев’яні,
покрівля –шифер.

Об’єкт приватизації розташований на відстані 88 км
від обласного центру – м. Херсон та 43 км від
колишнього районного центру – м. Гола Пристань.
Під’їзні шляхи мають зруйноване асфальтоване
покриття, що переходить у ґрунтові дороги.

12.07.2021

₴35 700

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-11-000054-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvno-gospodarchyj-tsentr-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-612-9-kv-m/


Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Чернігівський експертно-технічний
центр Держпраці»

м. Чернігів, вул. Красносільського, 89.  

Діюче державне підприємство, пріоритетними напрямками
роботи якого є зокрема, експертиза стану дотримання
законодавства про працю, охорони праці та безпеки
промислового виробництва суб’єктів господарювання.

За результатами господарської діяльності за останній
звітний період підприємство є прибутковим.
Адміністрація підприємства розміщується у власній в
одноповерховій цегляній будівлі, загальною площею 839,7
м². Крім того, підприємство має на балансі приміщення
площею 193,7 м², де розміщується навчально-методичний
центр. Будівля та приміщення перебувають у задовільному
стані, забезпечені всім необхідним інженерним
оснащенням (опалення, електропостачання,
водопостачання та водовідведення, газопостачання) та
обладнанням.

13.07.2021

₴18 496 301

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-11-000017-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-chernigivskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/


Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Спеціалене конструкторсько-технологічне бюро
Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
Національної академії наук України»

Житомирська обл., м. Житомир, вул. Пушкінська, 44.

Єдиний майновий комплекс державного підприємства
“Спеціалене конструкторсько-технологічне бюро Інституту
проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
Національної академії наук України”. До складу входить
частина трьохповерхової адміністративної будівлі
загальною площею 1282,7 м². обладнана
тепловодолічильником з датчиками в коплекті, яка
розташована в центрі населеного пункту поруч із
молоповерховою житловою забудовою та закладами освіти.
Трохповерхова цегляна будівля 1966 року будівництва з
залізобетонним перекритям, азбестоцементною покрівлею,
обладнана електро-освітленням, водопостачанням
каналізацією, центральним опаленням, стан
задовільний. Земельна ділянка площею 0,1426 га перебуває в
постійному користуванні.

16.07.2021

₴ 5 889 000

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-09-000104-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-spetsialene-konstruktorsko-tehnologichne-byuro-instytutu-problem-modelyuvannya-v-energetytsi-im-g-ye-puhova-natsionalnoyi-akademiyi-nauk-ukrayiny/


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

Об’єкт нерухомого майна – другий поверх нежитлової
будівлі загальною площею 710 м², який складається з
двох частин. Нежитлове приміщення 2-го поверху
надбудовано в 2009 році, Частина приміщення
площею 325,17 м² перебуває в аварійному стані, на
іншій частині приміщення площею 384,83 м² відсутні
стіни та перекриття. Приміщення має окремий вхід на
другий поверх, влаштований по відкритих металевих
сходах. Інженерні мережі (електроосвітлення, холодне
водопостачання, міська (центральна) каналізація,
вентиляція та засоби зв’язку) підведені до 1-го поверху
об’єкта нерухомого майна.

16.07.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Нежитлове приміщення

₴ 5 982 044 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-16-000020-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlove-prymishhennya-zagalnoyu-ploshheyu-710-kv-m-drugyj-poverh/


Взяти участь
в аукціоні

Будинок відпочинку

Львівська область, Дрогобицький район, с. Модричі, 
вул. Курортна, 3.

Одноповерхова будівля з мансардним поверхом.

Фундамент – бетон. Стіни – цегла, дерево. Покрівля

металева. Перекриття дерев’яне. Підлога – цементна
стяжка, плитка, паркет, дерево. Сходи – дерево.

Інженерні комунікації (електричні мережі,
водопровід, мережі каналізації, газопровід)

від’єднані.

Об’єкт розташований на земельній ділянці площею

0,06 га, яка перебуває в користуванні на підставі
Державного Акту на право користування землею.

16.07.2021

₴71 493

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-18-000022-2
https://privatization.gov.ua/product/budynok-vidpochynku-zagalnoyu-ploshheyu-221-3-kv-m-inv-150062-150063/
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