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Об’єкт приватизації засновано у 1906 році, востаннє
актив модернізовано у 2019 році. Підприємство
займається виготовленням спирту етилового
ректифікованого та забезпечене усім необхідним
обладнанням та комунікаціями у задовільному стані.

Струтинське МПД та зберігання спирту має у своєму
складі: 24 об’єкти нерухомого майна загальною
площею 11959,7 м²; більше 10 одиниць
транспортних засобів; понад 600 одиниць
устаткування. Загальна площа земельних ділянок
становить 14,6692 га.

Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Струтинське МПД та зберігання спирту ДП 
«Укрспирт»

Львівська область, Золочівський р-н, с. Струтин, 
вул. Зарицького Олексія Бл. свщмч, 2.

01.03.2022

₴31 338 685

https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-strutynskogo-mistsya-provadzhennya-diyalnosti-ta-zberigannya-spyrtu-dp-ukrspyrt/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2022-02-04-000001-1


Об’єкт приватизації складається з двоповерхового
цегляного адміністративного приміщення площею

496,5 м².

Матеріал стін – цегла. Об’єкт приватизації перебуває
в хорошому стані. Договори оренди об’єкта

приватизації або його частин відсутні.

Розташований актив на земельній ділянці площею
0,094 га з правом постійного користування.

Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Адміністративні приміщення

Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Березне, 
вул. Київська, 9.

01.03.2022

₴2 059 627

https://privatization.gov.ua/product/administratyvni-prymishhennya-zagalnoyu-ploshheyu-496-5-kv-m/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2022-01-28-000063-1


Діюче державне підприємство, пріоритетними напрямками
роботи якого є (наявні необхідні дозволи та ліцензії),
зокрема, експертиза стану дотримання законодавства про
працю, охорони праці та безпеки промислового
виробництва суб’єктів господарювання тощо.

Адміністрація підприємства розміщується у власній
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. Загальна
площа земельних ділянок - 0,3467 га.

Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Чернігівський експертно-технічний центр 
Держпраці

м. Чернігів, вул. Красносільського, 89.

02.03.2022

₴18 796 532

https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-chernigivskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2022-02-02-000034-1


Підприємство, засноване у 1881 та востаннє
модернізоване у 2019 році, займається виготовленням
етилового ректифікованого спирту. ДП працює на
тепловій енергії та забезпечене усім необхідним
обладнанням для повноцінного виготовлення готової
продукції.

До складу Червонослобідського місця провадження
діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт”
належать: 4 одиниці нерухомого майна загальною
площею 1698, 7 м²; 9 одиниць транспортних засобів;
понад 410 одиниць інвентарних засобів.

Площа земельних ділянок об’єкта приватизації, що
розташовані в Київській області становить 1,5539 га.

Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Червонослобідське МПД та зберігання 
спирту ДП «Укрспирт»

Київська обл., Бучанський р-н, с. Червона 
Слобода, вул. Лесі Українки 89, вул. Заводська, 3., 
станція Буян 

02.03.2022

₴9 776 603

https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-chervonoslobidskogo-mistsya-provadzhennya-diyalnosti-ta-zberigannya-spyrtu-dp-ukrspyrt/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2022-02-02-000075-1


До складу групи інвентарних об’єктів належить:
нежитлова будівля загальною площею 170, 2 м²;

сарай загальною площею 69,5 м². Загальна площа
всіх будівель та споруд 239,7 м².

Наявні комунікації, а саме: електропостачання,

опалення та газопостачання. Водопровід та
каналізація – відсутні. Станом на 01.02.2022 об’єкт
приватизації в оренді не перебуває. Площа двох

земельних ділянок, на яких розташований об’єкт
приватизації, становить 0,0362 га.

Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Група інвентарних об’єктів

Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Гадяч,
вул. Героїв Майдану, 48.

10.03.2022

₴659 400

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/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2022-02-09-000005-1


Об’єкт приватизації – нежитлова будівля з гаражем
загальною площею 357,2 м². Технічні характеристики
нежитлової будівлі: фундамент – цегляний, стіни –
цегляні, покрівля – шиферна, перекриття – дерев’яні,
підлога – дощата. Висота будівлі 3,3 м, загальний
будівельний об’єм 1137 м³.

Характеристики гаража: фундамент, стіни — цегляні,
перекриття – залізобетонні, підлога – цементна. Наявні
електропостачання та газозабезпечення.

Площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт
приватизації – 0,0272 га.

Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля

Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Харківська, 2.

10.03.2022

₴532 000

https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-357-2-kv-m/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2022-02-11-000011-1


Миколаївська обл., Братський р-н, смт Братське,
вул. Шевченка, 13.

До складу об’єкта приватизації входить нежитлова
будівля площею 490,5 м², ганок та гараж загальною

площею 107,0 м².

Загальна площа всього нерухомого майна — 597,5 м².

Загальна площа земельної ділянки, на якій
розташований актив, становить 0,0850 га. Договори

оренди майна відсутні.

11.03.2022
Взяти участь

в аукціоні

Інформація 
про об’єкт

Нежитлова будівля

₴424 420

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2022-02-10-000032-1
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-lit-a-2-zagalnoyu-ploshheyu-490-5-kv-m-ganok-garazh-lit-b-1-zagalnoyu-ploshheyu-107-0-kv-m/


Нежитлові приміщення (частка 15/100), розташовані
в двоповерховому будинку, побудованому в 1978

році. Загальна площа нерухомості складає 131,5 м².

Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не
виділена. Договори оренди щодо активу або його

окремих частин — відсутні.

Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Нежитлові приміщення (частка 15/100)

Миколаївська обл., Березанський р-н, 
смт. Березанка, вул. Центральна, 31.

11.03.2022

₴170 238

https://privatization.gov.ua/product/nezhytlovi-prymishhennya-chastka-15-100/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2022-02-10-000034-1


Адміністративне приміщення побудоване у 1962 році.
Будівельні характеристики об’єкта приватизації: стіни –
черепашник, перекриття – дерев’яне, дах – шифер по
дерев’яних балках, пiдлога – дерев’яна, вікна та
міжкімнатні дверi – дерев’янi, вхiднi дверi – металевi.
Внутрiшнє оздоблення: стiни поштукатурено, поклеєнi
шпалери.

Загальна площа нерухомості — 303,6 м². Наявні всі
необхідні комунікації: електропостачання,
водопостачання, каналізація та водяне опалення.
Загальна площа земельних ділянок — 0,1 га.

Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Адмінбудівля з терасою

Херсонська обл., Іванівський р-н, смт Іванівка, 
вул. Молодіжна, 1.

11.03.2022

₴783 064

https://privatization.gov.ua/product/adminbudivlya-z-terasoyu-zagalnoyu-ploshheyu-303-6-kv-m/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2022-02-11-000013-1


У складі об’єкта приватизації наявне наступне нерухме
майно: адміністративні приміщення та гараж. Загальна
площа нерухомості становить 799,6 м². Земельна
ділянка окремо не виділена.

Також, на балансі підприємства обліковуються
транспортні засоби: автомобіль FORD TRANSIT Custom
V362 M6 LWB Tourneo FWD300, автомобіль CHEVROLET
Cruze, JF6959, автомобіль FORD TRANSIT, автомобіль
RENAULT LOGAN 4417 та причіп 183210.

На балансі ДП не перебувають об’єкти, що не
підлягають приватизації.

Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Сумський експертно-технічний 
центр Держпраці»

м. Суми, вул. Косівщинська, 18.

11.03.2022

₴18 164 859

https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-sumskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2022-02-09-000002-1


Актив налічує 40 зареєстрованих одиниць нерухомого
майна, зокрема: 31 зареєстрована одиниця виробничих та
інших спеціалізованих будівель і споруд загальною площею
23964,0 м², мережа зв’язку площею 99,2 м², 3 огорожі, в т.ч. 1
– цегляна, загальною площею 4657,2 м², зовнішні споруди
водопроводу, каналізації, теплотраса загальною
протяжністю 1617 м.п., пожежна споруда загальною ємністю
50 куб. м., асфальтне покриття території площею 581,0 м².

Загальна площа трьох земельних ділянок, на яких
розташований актив, становить 5,2886 га. Об’єкт
приватизації інвестиційно привабливий, адже має чималу
площу нерухомості та гарне місце розташування, що
дозволяє новому власникові втілити в життя будь-яку
бізнес-ідею.

Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Окреме майно державної установи 
«Прилуцька виховна колонія»

Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 234; 
вул. Індустріальна, 4д.

11.03.2022

₴100 286 469

https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-derzhavnoyi-ustanovy-prylutska-vyhovna-koloniya/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2022-02-09-000047-1


Об’єкт розташований в орендованому приміщенні
площею 389,92 м² на четвертому поверсі
чотириповерхової будівлі поштамту. Строк дії
договору оренди - до 31.08.2022. Відповідно,
земельна ділянка окремо не виділена.

До складу об‘єкта приватизації входять 5
транспортних засобів. Кількість працівників станом
на 30.09.2021 року складає 23 особи.

Станом на 30.09.2021 року прострочена
кредиторська заборгованість — відсутня.

Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Вінницький ЕТЦ Держпраці

м. Вінниця, пров. Цегельний, 12.

11.03.2022

₴3 347 740

https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-vinnytskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2022-02-09-000014-1


Підприємство розпочало свою діяльність у 1928 році, а нині
займається виробництвом апаратури автоматичної
локомотивної сигналізації та контролю швидкості і
перевірки пильності машиністів, апаратури тональних
рейкових кіл, релейні шафи та стативи постів ЕЦ, апаратура
числового кодового автоблокування, апаратура зв’язку,
апаратура живлення та трансформатори для пристроїв СЦБ
та зв’язку.

До складу активу належать 31 зареєстрована одиниця
нерухомого майна, зокрема нежитлові будівлі виробничого
призначення. Загальна площа нерухомості складає 35848,1
м². Загальна площа земельної ділянки, на якій
розташований “Трансзв’язок”, становить 8,5224 га.

Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Державний пакет акцій розміром 100,00 % статутного 
капіталу ПрАТ «Харківський електротехнічний завод 
«Трансзв’язок»

м. Харків, вул. Достоєвського, 16.

11.03.2022

₴12 275 700

https://privatization.gov.ua/product/derzhavnyj-paket-aktsij-rozmirom-100-00-statutnogo-kapitalu-prat-harkivskyj-elektrotehnichnyj-zavod-transzv-yazok/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2022-02-11-000014-1


До складу активу входить частина трьохповерхової
адміністративної будівлі побудована у 1966 року. Будівля у
завдовільому стані, обладнана теплолічильником,
зокрема має залізобетонне перекриття та азбестоцементну
покрівлю. Наявні всі необхідні комунікації:
електроосвітлення, водопостачання, каналізація та
центральне опалення. До складу об’єкта приватизації
належить нерухоме майно, а саме: приміщення підвалу –
601,5 м²; приміщення І поверху – 236,3 м²; приміщення ІІ
поверху – 444,9 м²; 1 /4 частина ганку.

Загальна площа нерухомості — 1282,7 м². Підприємство
розташоване на земельній ділянці площею 0,1426 га.

Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

ЭМК ДП «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро 
Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. 
Пухова НАН України»

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

18.03.2022

₴5 740 000

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/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2022-02-16-000033-3


Об’єкт приватизації побудований у 1985 році і являє
собою одноповерхову будівлю. Характеристики: стіни –
цегла, фундамент – залізобетонні блоки, залізобетонні
плити, підлога керамічна плитка, двері та вікна –
дерев'яні (частково відсутні), покрівля рубероїд –
потребує капітального ремонту. Загальна площа
нерухомості становить 254,0 м². Актив розташований на
відстані 88 км від обласного центру – м. Херсон та 43 км
від колишнього районного центру – м. Гола Пристань.

Актив або його окремі частини не перебувають в
оренді. Земельна ділянка під об’єкт приватизації
окремо не виділена.

Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Будівля їдальні

Херсонська обл., Скадовський  р-н, с. Рибальче,
вул. Степова, 15В. 

18.03.2022

₴26 660

https://privatization.gov.ua/product/yidalnya-lit-v-zagalnoyu-ploshheyu-254-0-kv-m/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2022-02-18-000020-3


м. Суми, вул. 1-ша Замостянська, 92.

Об’єкт приватизації складається з двох основних
нежитлових приміщень та трьох допоміжних,
розташованих на другому поверсі нежитлової будівлі,
який надбудований в 2009 році. Загальна площа всієї
нерухомості становить 710 м².

Всі необхідні комунікації наявні і підведені до першого
поверху.

Земельна ділянка під нерухомість окремо не виділена.

Актив або його окремі частини в оренді не
перебувають.

18.03.2022
Взяти участь

в аукціоні

Інформація 
про об’єкт

Нежитлове приміщення

₴5 982 044

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2022-02-16-000005-3
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlove-prymishhennya-zagalnoyu-ploshheyu-710-kv-m-drugyj-poverh/


Актив складається з приміщення їдальні (основна
зала) загальною площею - 115,2 м² та кухні – 34,0 м². Також
наявні підсобні приміщення, санвузли та тамбури,
адміністративні, складські та допоміжні приміщення,
приміщення котельні тощо. Загальна площа всіх об’єктів
нерухомості складає 474,30 м². Будівля має 4 окремі входи,
що умовно формують окремі групи приміщень, в які можна
потрапити через центральний вхід.

Будівельні характеристики: фундамент – бетонний, стіни –
цегляні, перегородки – цегляні, міжповерхові перекриття –
з/бетон, покрівля – шифер, двері – металеві та дерев’яні.
Наявне все необхідне інженерне обладнання: електрика,
водопровід та каналізація. Земельна ділянка окремо не
виділена.

Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля

Київська обл., Васильківський р-н, с. Плесецьке, 
вул. Варовицька, 20-б.

18.03.2022

₴1 305 900

https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-yidalnya-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-474-30-kv-m-shho-ne-uvijshla-do-statutnogo-kapitalu-vat-pleminnyj-zavod-dzvinkove-kod-za-yedrpou-00857404/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2022-02-16-000034-3


Державний пакет акцій ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» у
кількості 6 162 080 штук, що становить 48,0212% статутного
капіталу товариства. Підприємство не функціонує вже
понад 10 років та потребує модернізації. Основний вид
діяльності «Хлібозаводу «Залізничник» згідно з КВЕД –
виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво
борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок
нетривалого зберігання.

До складу активу входить 3367,7 м² нерухомого майна, а
саме: виробничий корпус; службово-побутовий корпус;
залізнична рампа; водонапірна вежа; труба димова цегляна;
огорожа залізобетонна; артсвердловина; підстанція. Площа
земельної ділянки, на якій розташований «Хлібозавод
«Залізничник» становить 18626 м².

Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Державний пакет акцій ПрАТ «Хлібозавод 
«Залізничник»

Сумська область, м. Тростянець, 
пров. Гаївський, 2б.

18.03.2022

₴3 906 586

https://privatization.gov.ua/product/privatization-prat-hlibozavod-zaliznicnik/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2022-02-16-000042-3


Актив розташований на земельній ділянці площею понад 67
га, що створює колосальні можливості для реалізації
різнопланових бізнес-проєктів.

Окреме майно Івано-Франківської установа виконання
покарань № 12 налічує 53 інвентарних номери будівель,
споруд, інфраструктурних об’єктів і мереж, в тому числі:

44 одиниці нерухомого майна загальною площею 10717,0
м²;

9 одиниць інфраструктурних об’єктів і мереж довжиною
12148,10 м. п..

Станом на 1 лютого поточного року, актив або окремі його
частини в оренді не перебувають.

Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Окреме майно ДУ «Івано-Франківська 
установа виконання покарань (№ 12)»

Івано-Франківська обл., Калуський р-н, 
Тростянецька с/рада, урочище «Сівка», 1.

18.03.2022

₴7 858 392

https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-derzhavnoyi-ustanovy-ivano-frankivska-ustanova-vykonannya-pokaran-12/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2022-02-16-000041-3
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