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Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Бірюзова, 2А.

Об’єкт являє собою окремо розташовану нежитлову
чотириповерхову будівлю колишнього

наркологічного диспансеру з підвалом
та 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.

15.07.2021

₴1 394 928

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-16-000037-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-nezitlova-budivla-lit-a-4-zagal-nou-ploseu-1849-7-kv-m-z-ogorozeu-ta-zamosennam/


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,

загальною площею 221,3 м². 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/


Взяти участь
в аукціоні

Група інвентарних об’єктів

Полтавська обл., Гадяцький р-н, м. Гадяч, 

вул. Героїв Майдану, 48.

Об’єкт приватизації – група інвентарних об’єктів у
складі: частини нежитлової будівлі, площею 170,2 м²

та сараю, площею 69,5 м², розташованих на першому
поверсі двоповерхового будинку, 1979 року

побудови. Частина нежитлової будівлі збудована з
цегли, фундамент – цегляний, покрівля – шифер,

стіни – цегла, перекриття – дерев’яне, підлога –

керамічна плитка. У будівлі наявні: електрика,

газопровід та опалення (водяний котел).

Водопровід та каналізація – відсутні.

16.07.2021

₴659 400

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-16-000032-2
https://privatization.gov.ua/product/grupa-inventarnyh-ob-yektiv-u-skladi-chastyna-nezhytlovoyi-budivli-a-1-a-2-ploshheyu-170-2-kv-m-ta-saraj-b-1-ploshheyu-69-5-kv-m/


Взяти участь
в аукціоні

Легковий автомобіль

м. Суми, просп.. Шевченка Тараса, 18/1.

Легковий автомобіль марки Mercedes-Benz E320.
Державний реєстраційний номер ВМ0200АК, номер
шасі (кузова, рами) Y6D211652A008971, WDB2110651A008971,
тип КТЗ – легковий седан – В, 2002 року випуску,
чорного кольору, об’єм двигуна – 3199 куб.см; вид
палива – бензин; потужність двигуна – 170 кВт/к.с;
повна маса – 2170 кг; Пробіг за даними обліку – 477938
км. З вересня 2020 року припинена експлуатація
автомобіля, як службового транспортного засобу.
Зберігання автомобіля здійснювалось в гаражному
приміщенні.

16.07.2021

₴37 067

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-16-000015-2
https://privatization.gov.ua/product/legkovyj-avtomobil-marky-mercedes-benz-e320/


Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Науково-технічний центр «Плазмотрон» Інституту
електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук
України»

м. Київ, вул. Антона Цедіка, 9-А.

Метою діяльності підприємства є одержання
прибутку на основі здійснення виробничої,

комерційної, посередницької діяльності та іншої
діяльності. Основним видом діяльності, відповідно

до Статуту є дослідження й експериментальні
розробки у сфері інших природничих і технічних
наук.

Загальна площа будівель та споруд: 537,5 м²,

земельних ділянок: 0,0898 га.

16.07.2021

₴303 200

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-18-000092-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-naukovo-tehnichnyj-tsentr-plazmotron-instytutu-elektrozvaryuvannya-im-ye-o-patona-natsionalnoyi-akademiyi-nauk-ukrayiny/


Дніпропетровська обл., Криничанський район,

смт. Кринички, вул. Грушевського Михайла, 4а.

Об’єкт являє собою вбудоване адміністративне
(нежитлове) приміщення загальною площею 185,4 м².

Фундамент – бетон, стіни – шлакоблок, покрівля –

шифер, перекриття – дерев’яне, підлога – бетон.

Підведене електропостачання, водопровід,

каналізація, газопровід. Опалення – водяне.

Балансоутримувач: Східний офіс Державної

аудиторської служби України.

19.07.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Адміністративне приміщення

₴10 508

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-16-000079-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvne-nezhytlove-prymishhennya-zagalnoyu-ploshheyu-185-4-kv-m-dnipropetrovska-obl-smt-krynychky/


м. Рівне, вул. Лермонтова, 7.

Основним видом діяльності підприємства, відповідно
до статуту, є технічні випробування та дослідження.

Серед інших видів – діяльність у сфері інжинірингу,

геології та геодезії, професійно-технічна освіта,

діяльність у сфері охорони здоров’я, роздрібна торгівля
тощо. Підприємство володіє двома будівлями в
центральній частині міста: адміністративними

приміщеннями площею 469,3 м² та лабораторним
блоком загальною площею 452,7 м². Розмір земельних

ділянок під нерухомістю – 0,054 га.

20.07.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Рівненський експертно-

технічний центр Держпраці

₴13 807 696

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-19-000001-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-rivnenskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/


м. Херсон, Карантинний острів, 1.

Державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу
ПАТ “Херсонський завод “Судмаш”. 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, бере
участь в державних програмах імпортозаміщення.

23.07.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ПАТ «Херсонський завод
«Судмаш»

₴67 235 000

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-25-000074-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-pat-hersons-kij-zavod-sudmas/


Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Дитячий оздоровчий табір «Ходорів»

Київська область, Миронівський район, 

с. Ходорів, вул. Героїв Дніпра, 61.

Основний вид діяльності підприємства: надання послуг
з оздоровлення дітей (комплекс спеціальних заходів
соціального, виховного, медичного, гігієнічного,
спортивного характеру, надання яких спрямоване на
відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану
здоров’я дитини). Об’єкт включає 23 одиниці нерухомого
майна (cпальний корпус, їдальня, павільйон гральний,
будинок арболітовій, сауна-котельна, гараж, комора,
погріб, башта водонапірна, паркан залізобетонний,
паркан металевий, доріжка асфальтна) загальною
площею 3021,2 м², а також 2 одиниці транспортних
засобів. Загальна площа земельних ділянок: 3,8893 га.

23.07.2021

₴774 000

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-20-000010-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-dytyachyj-ozdorovchyj-tabir-hodoriv-kod-za-yedrpou-02841711-kyyivska-oblast-myronivskyj-rajon-s-hodoriv-vul-geroyiv-dnipra-61/


Взяти участь
в аукціоні

База відпочинку

Львівська обл., м. Борислав, вул. Дрогобицька, 721.

Об’єкт являє собою базу відпочинку «Проект».

Об’єкт включає 21 одиницю нерухомого майна та

інфраструктурних об’єктів (будинки для відпочинку,

склад, павільйон, будівля охорони, душ, туалет, КТП,

пірс, навіси, паркан, замощення, волейбольна
площадка) загальною площею 1591,72 м².

Загальна площа будівель та споруд – 665 м².

Загальна площа земельних ділянок – 0.98 га.

23.07.2021

₴168 943

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-20-000013-2
https://privatization.gov.ua/product/baza-vidpochynku-proekt/


Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств
м’ясної та молочної промисловості
«Полтавадіпром’ясомолпром»

Полтавська обл., м. Полтава, вул. Сапіго, 1.

Підприємство володіє двоповерховим цегляним
будинком з підвалом загальною площею 2427,3 м².
Частина будівлі зараз використовується під розміщення
офісів, наявні необхідні комунікації. Під’їзні шляхи у
задовільному стані. Ділянка, на якій розміщений об’єкт,
має площу 0,3056 га. Основним видом діяльності ДП
відповідно до статуту – є діяльність у сфері архітектури.
Підприємство має прострочену кредиторську
заборгованість, борги по зарплаті та інші зобов’язання.

Водночас на «Полтавадіпром’ясомолпром» збережені
основні засоби, а вигідна локація, нерухомість та
підведені комунікації створюють гарний потенціал для
бізнесу за умови залучення приватних інвестицій.

23.07.2021

₴18 211 743

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-23-000001-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-edinij-majnovij-kompleks-derzavnogo-pidpriemstva-derzavnij-institut-po-proektuvannu-pidpriemstv-m-asnoi-ta-molocnoi-promislovosti-poltavadiprom-asomolprom/


Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля

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

вул. Миру, 89.

Об’єкт приватизації являє собою будівлю загальною
площею 712,9 м² 1917 року побудови, відому як

приватний особняк адвоката Периторіна. Ця локація
включена до більшості туристичних путівників

історичного містечка Деражні.

Одноповерхова будівля з підвальним приміщенням
та прибудованою котельнею, фундамент камінний,

стіни цегляні, покрівля шиферна, перекриття

дерев’яне, підлога дерев’яна, сходи дерев’яні, наявна
електрифікація.

23.07.2021

₴319 379

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-24-000015-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-712-9-kv-m/


Взяти участь
в аукціоні

Група інвентарних об’єктів

Львівська обл., м. Борислав, вул. Дрогобицька, 721.

Група інвентарних об’єктів у складі: приміщення
колишнього медпункту площею 131,3 м²,

санпропускник до їдальні загальною площею 31,2 м²,

теплиця загальною площею 93,5 м², овочесховище

загальною площею 61,8 м².

Об’єкт приватизації розташований в
промисловому районі міста на території ВАТ

“Галлак”. Земельна ділянка окремо не виділена.

23.07.2021

₴327 475

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-25-000037-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-grupa-inventarnih-ob-ektiv-u-skladi-primisenna-kolisn-ogo-medpunktu-ploseu-131-3-kv-m-sanpropusknik-do-idal-ni-zagal-nou-ploseu-31-2-kv-m-teplica-zagal-nou-ploseu-93-5-kv-m-ovoceshovise/


Взяти участь
в аукціоні

Колишнє державне підприємство «Трансмаш»

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 

Коломойцівська, 25.

ДП «Трансмаш» – машинобудівний завод у Кривому Розі
який займався виробництвом вагонів-самоскидів, запасних
деталей і вузлів до них, піввагонів, а також ремонтом (в т.ч.
капітальним) і обслуговуванням залізничних рухомих
складів. Станом на зараз – господарська діяльність не
здійснюється.
Об’єкт приватизації складається з будівель та споруд
загальною площею 45 968,5 м², серед яких: головний корпус,
склади, гаражі, зварювальна лабораторія, киснева
накопичувальна, вентиляційна градирня, малярне
відділення та інші спеціалізовані приміщення. Крім того, до
складу майнового комплексу входять 10 одиниць колісних
транспортних засобів, обладнання та інвентар
промислового призначення. Загальна площа земельних
ділянок – 24,0094 га.

26.07.2021

₴75 612 843

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-23-000096-2
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/


Взяти участь
в аукціоні

ДУ «Ірпінський виправний центр (№132)»

Київська область, м. Ірпінь, смт Коцюбинське, 

вул. Залізнична, 1.

Об’єкт приватизації представляє собою комплекс
будівель та споруд загальною площею 28 333,2 м² і
знаходиться в самому центрі смт Коцюбинського.
Загальна площа ділянок, які займає установа, – 8,3 га.
Ірпінський виправний заклад припинив свою
профільну діяльність в серпні 2019 року. Об’єкт має
чудовий інвестиційний потенціал. Навколо зведений
новий житловий масив, поруч – великий парк.
Відстань до столичної станції метро
«Академмістечко» – лише 6 км. Поруч є залізнична
гілка та станція «Біличі», що дозволить новому
власнику забезпечити чудову логістику.

27.07.2021

₴220 211 588

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-20-000009-2
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-derzhavnoyi-ustanovy-irpinskyj-vypravnyj-tsentr-132/


Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля

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

Нежитлова окремо розташована, двоповерхова
будівля. 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 – теплопостачання,

електропостачання. Водопостачання та каналізація

відсутні. Загальна площа будівлі: 387,6 м².

30.07.2021

₴812 243

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-27-000005-2
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

Нежитлова будівля

Київська область, Васильківський район, 

с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11.

Капітальна окремо розташована нежитлова будівля
(столова) загальною площею 749,5 м². Рік побудови – 1976.
Будівля одноповерхова, складної конфігурації у плані.
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 розташовані хаотично.

Основні конструкції будівлі: фундамент – бетонний;
стіни – цегляні; перегородки – цегляні; міжповерхові
перекриття – з/бетон; покрівля – шифер; двері –
металеві та дерев’яні. З інженерних мереж в будівлі
присутнє електропостачання, водопровід, каналізація
та опалення.

02.08.2021

₴1 354 700

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-01-000067-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-nezitlova-budivla-stolova-zagal-nou-ploseu-749-5-kv-m/
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