PROЗОРІСТЬ та PROФЕСІОНАЛІЗМ

ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ
Меню об’єктів - 2022

Спеціальний випуск

www.privatization.gov.ua

Вінницька область

Акціонерне товариство «Вінницький завод «Кристал»
Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл., м. Вінниця,
вул. 600-річчя, 21

Характеристика об'єкту:
Виробництво ювелірних
виробів

Загальна площа земельних
ділянок: 1,9959 га

Стартова ціна:
89,93 млн. грн.

Загальна площа приміщень:
8 453,4 кв. м.

Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3D2OJFT
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці»
Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл.,
м. Вінниця, пров. Цегельний, 12
Загальна площа земельних
ділянок: відсутні
Загальна площа приміщень:
відсутні

Характеристика об'єкту:
технічні випробовування
та дослідження;
У власності 5 авто.
Стартова ціна:
3,35 млн. грн.
Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/36WmMF0
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Барський спиртовий комбінат»
Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл., м. Бар,
вул. Б. Хмельницького, 34
Загальна площа земельних
ділянок: 119,3820 га
Загальна площа приміщень:
25 289,9 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Виробництво основних
органічних хімічних
речовин, промисловий
майданчик
Продуктивність по
ректифікату:
7 089 дал/добу
Статус: недіюче
Стартова ціна:
4,7 млн. грн.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3iKacvg
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Гайсинський спиртовий завод»
Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл.,
м. Гайсин, вул. Заводська, 28

Характеристика об'єкту:
Виробництво біоетанолу

Загальна площа земельних
ділянок: 45,8479 га

Продуктивність по
ректифікату:
10 000 дал/добу

Загальна площа приміщень:
8 904,87 кв.м.

Статус: діюче
Стартова ціна:
18,5 млн. грн.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3JOthbE
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Тростянецький спиртовий завод»
Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл., Гайсинський рн, смт. Тростянець,
вул. Соборна, 14
Загальна площа земельних
ділянок: 49,5383 га
Загальна площа приміщень:
21 102,1 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Виробництво біоетанолу
Продуктивність по
ректифікату:
4 500 дал/добу
Статус: діюче

Стартова ціна:
44,1 млн. грн.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3boEhgd
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Юрковецький спиртовий завод»
Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл.,
Могилів-Подільський р-н,
с. Юрківці, вул. Миру, 259

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту

Загальна площа земельних
ділянок: 23,2771 га

Продуктивність по
ректифікату:
1 600 дал/добу

Загальна площа приміщень:
8 487,27 кв.м.

Статус: діюче
Стартова ціна:
15,4 млн. грн.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3IV0Eda
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Будівлі санаторію «Гірський»

Загальна площа земельних
ділянок: 7,4406 га (не
оформлена)

Характеристика об'єкту:
на лівому березі Дністра у
парку рідкісних порід
дерев, лісопарк. Має
власне джерело та бювет
хлоридної натрієвої
мінеральної води малої
мінералізації

Загальна площа приміщень:
4972,05 кв.м.

Стартова ціна:
14,36 млн. грн.

Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл., МогилівПодільський р-н, с. Бронниця,
вул. Головна, 66

Статус: недіюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3oEAov8
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Бджільнянський спиртовий завод»
Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл., Теплицький р-н,
с. Бджільна, вул. Радянська, 53

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту

Загальна площа земельних
ділянок: н.д.

Продуктивність по
ректифікату:
2 000 дал/добу

Загальна площа приміщень:
н.д..

Статус: діюче

Стартова ціна:
н.д.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3IY9Ttm
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Дніпропетровська область

ЄМК ДП - структурний підрозділ «Управління справами Фонду
державного майна України» (Дніпропетровська філія)
Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл., м.
Кривий Ріг, вул.
Коломойцівська, 25.
Загальна площа земельних
ділянок: 24,0094 га
Загальна площа приміщень:
45968,5 кв.м.

Характеристика об'єкту:
надання в оренду й
експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого
майна.
Стартова ціна:
75,6 млн. грн.
Статус: недіюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3EBI86q
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

База відпочинку «Оріль»
Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл.,
смт. Обухівка,
вул. Орельська, 9а.
Загальна площа земельних
ділянок: відсутня
Загальна площа приміщень:
459,8 кв.м.

Характеристика
об'єкту:
Об’єкт відпочинку та
туризму
Стартова ціна:
1,4 млн. грн.
Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3wP9009
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Дитяча дача «Сосенка»
Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл.,
Новомосковський р-н, с.
Орлівщина, пров. Лісний, 8а
Загальна площа земельних
ділянок: н.д.
Загальна площа приміщень:
н.д.

Характеристика
об'єкту:
Об’єкт відпочинку та
туризму
Стартова ціна:
6,45 млн. грн.
Статус: недіюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3PKmdij
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Турбаза «Сосновий бор»
Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл.,
Новомосковський р-н, с.
Орлівщина, пров. Лісний, 8
Загальна площа земельних
ділянок: н.д.
Загальна площа приміщень:
н.д.

Характеристика
об'єкту:
Об’єкт відпочинку та
туризму
Стартова ціна:
23,2 млн. грн.
Статус: недіюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3AL6vza
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Державний пакет 21,5524% акцій ПрАТ «Іста-Центр»
Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Курсантська, 30

Характеристика
об'єкту:
Виробництво батарей і
акумуляторів

Загальна площа земельних
ділянок: 4,5726 га

Стартова ціна:
27,6 млн. грн.

Загальна площа приміщень:
23 796,9 кв.м.

Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3AHmrCK
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Дніпропетровський обласний виробничо-технічний центр
стандартизації і метрології «Дніпрооблагростандарт»
Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
просп. Сергія Нігояна, 16/5
Загальна площа земельних
ділянок: відсутні
Загальна площа приміщень:
відсутні

Характеристика
об'єкту:
організація та виконання
робіт, пов’язаних з
забезпеченням єдності
вимірювань і
впровадження
стандартів в галузі
сільськогосподарського
виробництва та
здійснення іншої
діяльності з метою
одержання прибутку
Стартова ціна:
250 000 грн.
Статус: діюче
Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3pCTphn

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Центр сертифікації і контролю якості будівництва об’єктів
нафтогазового комплексу Держпраці»
Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Князя Ярослава Мудрого,
68, корп. 9
Загальна площа земельних
ділянок: відсутні
Загальна площа приміщень:
відсутні

Характеристика
об'єкту:
Забезпечення
промислової безпеки,
охорони праці та
підвищення якості
будівництва, ремонту,
реконструкції та
експлуатації об’єктів
нафтогазового
комплексу України.
Стартова ціна:
1,7 млн. грн.
Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3Cujmay
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро
Інституту технічної механіки Національної академії наук України»
Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Лешко-Попеля, 15
Загальна площа земельних
ділянок: відсутні
Загальна площа приміщень:
відсутні

Характеристика
об'єкту:
дослідження й
експериментальні
розробки у сфері
інших природничих і
технічних наук
Стартова ціна:
19 000 грн.
Статус: недіюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3Klfqec
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ»
Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Б. Кротова, 24А
Загальна площа земельних
ділянок: відсутні
Загальна площа приміщень:
відсутні

Характеристика
об'єкту:
Діяльність регулювання та
сприяння ефективному
веденню економічної
діяльності, єдиний
уповноважений орган,
який здійснює технічну
експертизу автошин в
Україні.
Стартова ціна:
32 000 грн.
Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3RaovID
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Житомирська область

ЄМК «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем
моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України»
Місцезнаходження об'єкту:
Житомирська обл.,
м. Житомир, вул.
Пушкінська, 44.
Загальна площа земельних
ділянок: 0,1426 га
Загальна площа приміщень:
1282,7 кв.м.

Характеристика об'єкту:
дослідження й
експериментальні розробки у
сфері інших природничих і
технічних наук.
Стартова ціна:
5,8 млн. грн.
Статус: недіюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3C8cLOW
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК «Навчально-виробничі майстерні»
Місцезнаходження об'єкту:
Житомирська обл.,
м. Житомир,
вул. Небесної Сотні, 37
Загальна площа земельних
ділянок: відсутні
Загальна площа приміщень:
відсутні

Характеристика об'єкту:
виробництво інших меблів.
До складу об'єкта входять:
автомобіль ЗИЛ – 138, тип
ТЗ: бортовий-С, рік випуску
1983, встановлено
газовобалонне
устаткування, стан
задовільний; обладнання та
устаткування виробничого
призначення, інструменти,
прилади, інвентар.
Стартова ціна:
491 000 грн.
Статус: недіюче з
2012 року
Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3R2ZnEp

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Закарпатська область

ЄМК ДП «Батьовський комбінат хлібопродуктів»
Місцезнаходження об'єкту:
Закарпатська обл.,
Берегівський р-н,
смт. Батьово, вул. Вашута, 132

Загальна площа земельних
ділянок: 73,5 га
Загальна площа приміщень:
10 536,6 кв.м.

Характеристика об'єкту:
виробництво продуктів
борошномельно-круп'яної
промисловості.
Потужність одночасного
зберігання:
н.д.
Статус: недіюче

Стартова ціна:
962 000 грн.

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно
до Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про
приватизацію державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися.
Отримати інформацію, щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті
www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд)
виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна України, його працівники, радники та представники не несуть
відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у
цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Київська область

ЄМК ДП «Білоцерківський завод «Еталон»
Місцезнаходження об'єкту:
Київська обл., м. Біла
Церква, вул. Сухоярська,16.
Загальна площа земельних
ділянок: 4,27 га
Загальна площа приміщень:
12 887,8 кв.м.

Характеристика об'єкту:
виробництво інструментів і
обладнання для вимірювання,
дослідження та навігації.
Стартова ціна:
41,2 млн. грн.

Статус: діюче

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до Закону
України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію державного і
комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію, щодо повного
переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у цьому матеріалі,
була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна України, його працівники,
радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які можуть чи могли би ґрунтуватися
на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3be91kh

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Розплідник дослідних тварин»
Місцезнаходження об'єкту:
Київська обл.,
Васильківський р-н, смт.
Глеваха, вул. Ботанічна, 3.
Загальна площа земельних
ділянок: 4,02 га
Загальна площа приміщень:
3 834,5 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Розведення тварин для
наукових та господарських
потреб; виробництво та
реалізація тваринних
продуктів, кормів, обладнання
для утримання лабораторних
та інших тварин; надання
ветеринарних послуг
Стартова ціна:
170 000 грн.
Статус: недіюче

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до Закону
України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію державного і
комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію, щодо повного
переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у цьому матеріалі,
була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна України, його працівники,
радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які можуть чи могли би ґрунтуватися
на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3dyMYsR

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Окреме майно Стадницького місця провадження діяльності та зберігання спирту
ДП «Укрспирт»
Місцезнаходження об'єкту:
Київська обл.,
Білоцерківський р-н,
с. Стадниця, вул. Заводська

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту

Загальна площа земельних
ділянок: 22,8522 га

Продуктивність по
ректифікату:
1 340 дал/добу

Загальна площа приміщень:
6 964,4 кв.м.

Статус: діюче

Стартова ціна:
26,4 млн. грн.
Також умови
приватизації
передбачають
додатково погашення
боргів ДП "Укрспирт" в
сумі, що дорівнює
стартовій ціні
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3I8RGsw

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Окреме майно Червонослобідського місця провадження діяльності та зберігання
спирту ДП «Укрспирт»
Місцезнаходження об'єкту:
Київська обл., Бучанський р-н,
с. Червона Слобода,
вул. Лесі Українки, 89;
вул. Заводська, 3.
Загальна площа земельних
ділянок: 1,5539 га
Загальна площа приміщень:
1698,7 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту
Продуктивність по
ректифікату:
3 150 дал/добу
Статус: діюче

Стартова ціна:
9,8 млн. грн.
Також умови приватизації
передбачають додатково
погашення боргів ДП
"Укрспирт" в сумі, що
дорівнює стартовій ціні
Посилання на сторінку:
https://bit.ly/34wQU9v
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Український дім фарфоро-фаянсової промисловості»
Місцезнаходження об'єкту:
Київська обл.,
м. Вишневе,
вул. Святошинська, 29
Загальна площа земельних
ділянок: 1,85 га
Загальна площа приміщень:
6 474,7 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Дослідження у сфері
природничих і технічних наук.
Оптова торгівля фарфором,
скляним посудом, засобами
для чищення
Стартова ціна:
3,9 млн. грн.
Статус: недіюче

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до Закону
України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію державного і
комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію, щодо повного
переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у цьому матеріалі,
була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна України, його працівники,
радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які можуть чи могли би ґрунтуватися
на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3Aq5LiY

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Державний пакет 0,21% акцій ПрАТ «Племзавод «Яненківський»
Місцезнаходження об'єкту:
Київська обл.,
Бориспільський р-н,
с. Пологи-Яненки
Загальна площа земельних
ділянок: 315,1757 га
Загальна площа приміщень:
н.д.

Характеристика об'єкту:
Вирощування зернових
культур (крiм рису),
бобових i насiння олiйних
культур.
Стартова ціна:
300 000 грн.
Статус: діюче

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до Закону
України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію державного і
комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію, щодо повного
переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у цьому матеріалі,
була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна України, його працівники,
радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які можуть чи могли би ґрунтуватися
на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3ChZjvA

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню
техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва»
Місцезнаходження об'єкту:
Київська обл.,
Васильківський р-н,
смт. Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5

Характеристика об'єкту:
Інша професійна, наукова
та технічна діяльність

Загальна площа земельних
ділянок: н.д.

Стартова ціна:
1,8 млн. грн.

Загальна площа приміщень:
н.д.

Статус: недіюче

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до Закону
України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію державного і
комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію, щодо повного
переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у цьому матеріалі,
була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна України, його працівники,
радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які можуть чи могли би ґрунтуватися
на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3pn6M55

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

м. Київ

ЄМК ДП «Київський державний науково-дослідний інститут текстильногалантерейної промисловості»
Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ,
вул. Щекавицька, 7
Загальна площа земельних
ділянок: 0,1446 га
Загальна площа приміщень:
1123,3 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Дослідження й
експериментальні
розробки у сфері інших
природничих і технічних
наук
Стартова ціна:
10,8 млн. грн.
Статус: діюче

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно
до Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про
приватизацію державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися.
Отримати інформацію, щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті
www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд)
виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна України, його працівники, радники та представники не несуть
відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у
цьому повідомленні.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3Icu1XZ

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Науково-виробниче підприємство «Плодвинконсерв»
Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ,
вул. Сирецька, 27
Загальна площа земельних
ділянок: не зареєстрована
Загальна площа приміщень:
265,9 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Дослідження й
експериментальні
розробки у сфері інших
природничих і технічних
наук
Стартова ціна:
1,7 млн. грн.
Статус: недіюче

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно
до Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про
приватизацію державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися.
Отримати інформацію, щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті
www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд)
виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна України, його працівники, радники та представники не несуть
відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у
цьому повідомленні.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3dHmAwO

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Укроборонресурси»
Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ,
Саперно-Слобідський проїзд, 3
Загальна площа земельних
ділянок: 4,1617 га (м. Київ) та
14,1228 га (м. Стрий, Львівська
обл.)
Загальна площа приміщень:
7 320,2 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Оптова торгівля відходами
та брухтом.
Наявна податкова застава.
Стартова ціна:
18,07 млн. грн.
Статус: діюче

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно
до Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про
приватизацію державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися.
Отримати інформацію, щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті
www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд)
виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна України, його працівники, радники та представники не несуть
відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у
цьому повідомленні.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3CrydSS

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Лабораторно-експериментальний корпус
Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ,
вул. Алма-Атинська, 8
Загальна площа земельних
ділянок: 0,2847 га
Загальна площа приміщень:
4100 кв.м.

Характеристика об'єкту:
об’єкт незавершеного
будівництва складається з
9-ти поверхової
залізобетонної будівлі
лабораторного корпусу та
прибудованого до неї
одноповерхового
експериментального цеху.
Стартова ціна:
18,6 млн. грн.
Статус: недіюче

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно
до Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про
приватизацію державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися.
Отримати інформацію, щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті
www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд)
виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна України, його працівники, радники та представники не несуть
відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у
цьому повідомленні.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3nCPe3U

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Кіровоградська область

ЄМК ДП «Кіровоградський експертно-технічний центр Держпраці»
Місцезнаходження об'єкту:
Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький,
вул. Дворцова, 24.

Характеристика об'єкту:
Технічні випробування та
дослідження.

Загальна площа земельних
ділянок: 0,0843 га

Стартова ціна:
10,9 млн. грн.

Загальна площа приміщень:
478,4 кв. м.

Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3l84yoh
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Львівська область

ЄМК ДП «Дашавський завод композиційних матеріалів»
Місцезнаходження об'єкту:
Львівська обл., Стрийський р-н,
с. Загірне
Загальна площа земельних
ділянок: 42,602 га
Загальна площа приміщень:
9065,6 кв. м.

Характеристика об'єкту:
діяльність із виробництва
неметалевих мінеральних
виробів
Стартова ціна:
16,53 млн. грн.
Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/2Woan7I
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Львівський дослідний завод Національної академії наук України»
Місцезнаходження об'єкту:
Львівська обл.,
м. Львів, вул. Ткацька, 9
Загальна площа земельних
ділянок: 0,2172 га
Загальна площа приміщень:
1 504,2 кв. м.

Характеристика об'єкту:
Надання в оренду й
експлуатацію власного
нерухомого майна
Стартова ціна:
11,0 млн. грн.
Статус: недіюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3tO0luN
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Окреме майно Вузлівського місця провадження діяльності та зберігання спирту
ДП «Укрспирт»
Місцезнаходження об'єкту:
Львівська обл.,
Червоноградський р-н,
с. Вузлове, вул. Шевченка, 7;
м. Радехів, вул. Галицька, 6.
Загальна площа земельних
ділянок: 12,7013 га
Загальна площа приміщень:
11 959,7 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту
Продуктивність по
ректифікату:
2 400 дал/добу
Статус: діюче

Стартова ціна:
21,71 млн. грн.
Також умови приватизації
передбачають додатково
погашення боргів ДП
"Укрспирт" в сумі, що
дорівнює стартовій ціні
Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3BgnE2A
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Окреме майно Струтинського місця провадження діяльності та зберігання спирту
ДП «Укрспирт»
Місцезнаходження об'єкту:
Львівська обл., Золочівський р-н,
с. Струтин, вул. Зарицького
Олексія Бл. свщмч, 2
Загальна площа земельних
ділянок: 14,6692 га
Загальна площа приміщень:
11 959,7 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту
Продуктивність по
ректифікату:
2 200 дал/добу
Статус: діюче

Стартова ціна:
31,3 млн. грн.
Також умови приватизації
передбачають додатково
погашення боргів ДП
"Укрспирт" в сумі, що
дорівнює стартовій ціні
Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3GUipXG
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Окреме майно Сторонибабського місця провадження діяльності та зберігання
спирту ДП «Укрспирт»
Характеристика об'єкту:
Місцезнаходження об'єкту:
Виробництво харчового
Львівська обл.,
Золочівський р-н., с. Сторонибаби, спирту
вул. Заводська, 1
Продуктивність по
ректифікату:
Загальна площа земельних
2 030 дал/добу
ділянок: 144,0764 га
Загальна площа приміщень:
17 979,5 кв.м.

Статус: діюче

Стартова ціна:
52,6 млн. грн.
Також умови
приватизації
передбачають
додатково погашення
боргів ДП "Укрспирт" в
сумі, що дорівнює
стартовій ціні
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Державний пакет 100% акцій АТ «Еротрон»
Місцезнаходження об'єкту:
Львівська обл.,
м. Львів, вул. Антоновича, 90
Загальна площа земельних
ділянок: 0,1986 га
Загальна площа приміщень:
6 152 кв. м.

Характеристика об'єкту:
Дослідження й
експериментальні розробки
у сфері природничих і
технічних наук
Стартова ціна:
15,33 млн. грн.
Статус: недіюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3JTxqex
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Державний пакет 72,692% акцій
ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»
Місцезнаходження об'єкту:
Львівська обл., м. Львів,
вул. Базарна, 20
Загальна площа земельних
ділянок: 0,5681 га
Загальна площа приміщень:
5 378,4 кв. м.

Характеристика об'єкту:
Дослідження й
експериментальні розробки
у сфері природничих і
технічних наук.
Надання в оренду й
експлуатацію власного
нерухомого майна.
Стартова ціна:
236 140 грн.
Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3EzWrtn
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Державний пакет 100% акцій АТ «Львівський державний ювелірний завод»
Місцезнаходження об'єкту:
Львівська обл., м. Львів, вул.
Академіка Підстригача, 2

Характеристика об'єкту:
Виробництво ювелірних і
подібних виробів

Загальна площа земельних
ділянок: 2 га

Стартова ціна:
113,96 млн. грн.

Загальна площа приміщень:
11 000 кв.м.

Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/36SCgKi
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
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Будинок відпочинку площею 221,3 кв.м.
Місцезнаходження об'єкту:
Львівська обл., Дрогобицький рн, с. Модричі, вул. Курортна, 3

Характеристика об'єкту:
Туризм та рекреація

Загальна площа земельних
ділянок: 0,06 га

Стартова ціна:
71 000 грн.

Загальна площа приміщень:
221,3 кв.м.

Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3wK1Egn
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
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Комплекс бази відпочинку «Трембіта»
Місцезнаходження об'єкту:
Львівська обл., Стрийський р-н,
с. Верхнє Синьовидне, вул.
Зарічна, 18б
Загальна площа земельних
ділянок: 0,19 га
Загальна площа приміщень:
211,4 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Туризм та рекреація
Стартова ціна:
38 000 грн.
Статус: недіюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3JWnGA5
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
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Державний пакет 99,7% акцій ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»
Місцезнаходження об'єкту:
Львівська обл.,
м. Червоноград,
вул. Будівельна, 1
Загальна площа земельних
ділянок: 0,74 га
Загальна площа приміщень:
13 786,9 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Будівництво інших споруд.
Генеральний підрядник
по будівництву шахтиновобудови №10
"Нововолинська"
Стартова ціна:
11,2 млн. грн.
Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3AkfB4u
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
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Державна частка 24,0517% в
ТОВ «Науково-виробничо-комерційне мале підприємство «Боррікс»
Місцезнаходження об'єкту:
Львівська обл.,
м. Борислав,
пров. Губицький, 1

Характеристика об'єкту:
Виробництво радіаторів і
котлів центрального
опалення

Загальна площа земельних
ділянок: відсутні

Стартова ціна:
н.д.

Загальна площа приміщень:
відсутні

Статус: недіюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3dIQgtr
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
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Одеська область

ЄМК ДП «Одеський спеціальний науково-дослідний та проектноконструкторський інститут»
Місцезнаходження об'єкту:
м. Одеса,
вул. І. Франка, 55.
Загальна площа земельних
ділянок: Загальна площа приміщень:
684,1 кв. м

Характеристика об'єкту:
Діяльність у сфері
інжинірингу, геології та
геодезії, надання послуг
технічного консультування в
цих сферах; технічні
випробування та
дослідження; дослідження й
експериментальні розробки у
сфері інших природничих і
технічних наук
Стартова ціна:
6,3 млн. грн.
Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3r8r0kZ
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.
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ЦМК Дитячого оздоровчого табору «Сонячний»
Місцезнаходження об'єкту:
Одеська область, м.
Білгород-Дністровський, смт.
Сергіївка, пров. Тірас, 3.
Загальна площа земельних
ділянок: 2 га
Загальна площа приміщень:
5318,0 кв.м.

Характеристика
об'єкту:
Об`єкт соціальнокультурного
призначення.
Стартова ціна:
6 млн. грн.
Статус:
недіюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3c3VdZK
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Державний пакет 50% акцій ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»
Місцезнаходження об'єкту:
м. Одеса,
вул. Академіка Гаркавого, 6
Загальна площа земельних
ділянок: 8,6869 га
Загальна площа приміщень:
39 511,5 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Виробництво компресорів для
побутових холодильників та
морозильників, для
транспортних кондиціонерів;
системи кондиціювання для
транспорту; суцільно тягнені
алюмінієві фляги для
зберігання та
транспортування молочних
продуктів; торговельне
холодильне обладнання;
вироби з алюмінію,
нержавіючої сталі, пластмаси
побутового призначення.
Стартова ціна:
7,4 млн. грн.
Статус: недіюче

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3PKzuHN

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів»
Місцезнаходження об'єкту:
м. Одеса,
вул. Миколи Боровського, 41
Загальна площа земельних
ділянок: відсутні
Загальна площа приміщень:
відсутні

Характеристика об'єкту:
дослідження й
експериментальні розробки у
сфері інших природничих і
технічних наук.
Наявне майно: верстат
свердлильний настільний,
верстат слюсарний, стендова
установка, столи
канцелярські, шафи металеві,
ксерокс Ricoh, комп’ютер,
телефон-факс, стелажі
металеві, шафа електрична
силова, шафа книжкова, яке
знаходиться у задовільному
стані.
Стартова ціна:
85 000 грн.
Статус: недіюче

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3ws6jCA

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ»
Місцезнаходження об'єкту:
Одеська обл.,
м. Вилкове, вул. Придунайська, 2.
• Портопункт «Кілія» (м. Кілія,
вул. Портова, 4)
• База обслуговування
ліхтеровозів (о. Шабаш)

Характеристика об'єкту:
Допоміжне обслуговування
водного транспорту.
До складу входить: 381
об’єкт нерухомого майна, 18
суден і 5 автотранспортних
засобів (частина – в оренді).

Загальна площа земельних
ділянок: 207,1491 га

Підхідні канали: Морський
підхідний канал - 7 км.
(глибина за паспортом: 5 м.,
фактична: 4 м.). Ще один
канал 1,5 км., робочі глибини
втрачено.

Загальна площа приміщень:
7 437,2 кв.м.

Статус: діюче

Персонал: 70 людей
Стартова ціна:
40,7 млн. грн.
Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі Фонд) виключно для інформаційних цілей у відповідності до вимог Закону України "Про доступ до
публічної інформації". Фонд не несе відповідальності за рішення покупців, потенційних покупців або
інших осіб та їх наслідки, які ґрунтуватимуться на інформації, опублікованій у цьому матеріалі.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3ljd9Fd

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Полтавська область

ЄМК ДП «Кременчуцька міжрайонна коконосушарка «Міжрайшовк»
Місцезнаходження об'єкту:
Полтавська обл.,
м. Кременчук,
вул. Київська, 71
Загальна площа земельних
ділянок: 0,3065 га
Загальна площа приміщень:
840,9 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Шовківництво та
виготовлення пород грени;
реалізація сухих коконів
тутового шовкопряда і
грени
Стартова ціна:
65 000 грн.
Статус: недіюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3AHhXvM
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Рівненська область

ЄМК ДП «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці»
Місцезнаходження об'єкту:
Рівненська обл., м. Рівне, вул.
Лермонтова, 7
Загальна площа земельних
ділянок: 0,0540 га
Загальна площа приміщень:
922 кв.м.

Характеристика об'єкту:
технічні випробовування
та дослідження.
На балансі перебувають 7
транспортних засобів.
Стартова ціна:
12,6 млн. грн.
Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3LCp9vN
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Бурштин України»

Загальна площа земельних
ділянок: 0,67 га

Характеристика об'єкту:
Добування інших
корисних копалин та
розроблення кар'єрів.
Виробництво ювелірний
прикрас.

Загальна площа приміщень:
6 034,4 кв.м.

Стартова ціна:
12,9 млн. грн.

Місцезнаходження об'єкту:
Рівненська обл.,
м. Рівне, вул. Київська, 94

Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3R0g4zK
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Сумська область

ЄМК ДП «Сумський експертно-технічний центр Держпраці»
Місцезнаходження об'єкту:
м. Суми,
вул. Косівщинська, 18.

Характеристика об'єкту:
технічні випробування та
дослідження

Загальна площа земельних
ділянок: відсутні

Стартова ціна:
18,2 млн. грн.

Загальна площа приміщень:
799,6 кв.м.

Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3F5Kn1R
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Державний пакет 48,0212% акцій ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»
Місцезнаходження об'єкту:
Сумська обл., м. Тростянець,
пров. Гаївський, 2б.
Загальна площа земельних
ділянок: 1,8626 га

Характеристика об'єкту:
Виробництво хліба та
хлібобулочних виробів;
виробництво борошняних
кондитерських виробів,
тортів і тістечок нетривалого
зберігання

Загальна площа приміщень:
3367,7 кв.м.

Стартова ціна:
3,9 млн. грн.
Статус: недіюче

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до Закону
України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію державного і
комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію, щодо повного
переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була
підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна України, його працівники, радники та
представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації,
наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3m1CYKt

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Тернопільська область

Окреме майно Борщівського місця провадження діяльності та зберігання спирту
ДП «Укрспирт»
Місцезнаходження об'єкту:
Тернопільська обл., м. Борщів,
пров. Січових Стрільців;
вул. Степана Бандери, 140.

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту, промисловий
майданчик

Загальна площа земельних
ділянок: 7,4071 га

Продуктивність по
ректифікату:
2 750 дал/добу

Загальна площа приміщень:
13 295,1 кв.м.

Статус: діюче
Стартова ціна:
28,1 млн. грн.
Також умови приватизації
передбачають додатково
погашення боргів ДП
"Укрспирт" в сумі, що
дорівнює стартовій ціні
Посилання на сторінку:
https://bit.ly/2Xgv2uR

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Окреме майно Залозецького місця провадження діяльності та зберігання спирту
ДП «Укрспирт»
Місцезнаходження об'єкту:
Тернопільська обл., Зборівський рн, с. Кабарівці, вул. Тупікова, 1, 2;
смт. Залізці, вул. Бродівська, 3-1, 3.
Загальна площа земельних
ділянок: 31,0368 га
Загальна площа приміщень:
21 180,7 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту
Продуктивність по
ректифікату:
2 950 дал/добу
Статус: діюче

Стартова ціна:
30,49 млн. грн.
Також умови
приватизації
передбачають
додатково погашення
боргів ДП "Укрспирт" в
сумі, що дорівнює
стартовій ціні
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3LtXFIV

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Окреме майно Кобиловолоцького місця провадження діяльності та зберігання
спирту ДП «Укрспирт»
Місцезнаходження об'єкту:
Тернопільська обл.,
Теребовлянський р-н., с.
Кобиловолоки, вул. Центральна,
1; 1а; 45г; с. Деренівка, вул.
Промислова, 3; 3а.
Загальна площа земельних
ділянок: 36,9547 га
Загальна площа приміщень:
11 529,7 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту
Продуктивність по
ректифікату:
2 670 дал/добу
Статус: діюче

Стартова ціна:
24,6 млн. грн.
Також умови
приватизації
передбачають
додатково погашення
боргів ДП "Укрспирт"
в сумі, що дорівнює
стартовій ціні

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3iJHGd9

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Окреме майно Марилівського місця провадження діяльності та зберігання
спирту ДП «Укрспирт»
Місцезнаходження об'єкту:
Тернопільська обл.,
Чортківський р-н, с-ще
Нагірянка, вул. Заводська, 1;
вул. Грушевського, 41
Загальна площа земельних
ділянок: 26,6005 га
Загальна площа приміщень:
12 793,3 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Виробництво спирту
денатурованого та
харчового
Продуктивність по
ректифікату:
5 820 дал/добу
Статус: діюче
Стартова ціна:
54,3 млн. грн.
Також умови приватизації
передбачають додатково
погашення боргів ДП
"Укрспирт" в сумі, що
дорівнює стартовій ціні

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3iI3qq5

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Окреме майно Мишковицького місця провадження діяльності та зберігання спирту
ДП «Укрспирт» (лікеро-горілчане виробництво)
Місцезнаходження об'єкту:
Тернопільська обл.,
м. Чортків,
вул. Незалежності, 45А
Загальна площа земельних
ділянок: не сформована
Загальна площа приміщень:
4697,6 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Виробництво, розлив,
маркуваня та зберігання
лікеро-горілчаних виробів
(виробництво призупинено)
Статус: недіюче
Стартова ціна:
3,0 млн. грн.
Також умови приватизації
передбачають додатково
погашення боргів ДП
"Укрспирт" в сумі, що
дорівнює стартовій ціні

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3Jnd6Bu
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Зарубинський спиртовий завод»
Місцезнаходження об'єкту:
Тернопільська обл.,
Збаразький р-н, с. Зарубинці

Характеристика об'єкту:
Виробництво біоетанолу

Загальна площа земельних
ділянок: 23,8 га

Продуктивність по
ректифікату:
4 500 дал/добу

Загальна площа приміщень:
7022,6 кв.м.

Статус: діюче

Стартова ціна:
126,2 млн. грн.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3aW31zO
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЦМК структурного підрозділу (горілчаний цех)
Бучацького мальтозного заводу
Місцезнаходження об'єкту:
Тернопільська обл.,
м. Бучач, вул. Бариська, 8А

Характеристика об'єкту:
Виробництво спиртних
напоїв

Загальна площа земельних
ділянок: н.д.

Стартова ціна:
н. д.

Загальна площа приміщень:
н.д.

Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/38fAT9h
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці»
Місцезнаходження об'єкту:
Тернопільська обл.,
м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7
Загальна площа земельних
ділянок: відсутні
Загальна площа приміщень:
відсутні

Характеристика об'єкту:
технічні випробовування
та дослідження; навчання
з охорони праці;
психофізіологічна
експертиза.
Стартова ціна:
2,69 млн. грн.
Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3bZDe6O
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЦМК ДП «Полупанівський кар'єр»
Місцезнаходження об'єкту:
Тернопільська обл.,
Підволочиський р-н,
с. Полупанівка
Загальна площа земельних
ділянок: 3,8 га
Загальна площа приміщень:
2 435,7 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Добування декоративного
та будівельного каменю,
вапняку, гіпсу, крейди та
глинистого сланцю
Стартова ціна:
12,95 млн. грн.
Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3NAXLjO
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Державний пакет 25% акцій ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно»
Місцезнаходження об'єкту:
Тернопільська обл.,
м. Тернопіль,
вул. Текстильна 18
Загальна площа земельних
ділянок: н.д.
Загальна площа приміщень:
н.д.

Характеристика об'єкту:
Оздоблення текстильних
виробів.
Ткацьке та обробне
виробництва
Стартова ціна:
н.д.
Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3QI2OzP
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Тернопільське державне авіаційне підприємство «Універсал-Авіа»
Місцезнаходження об'єкту:
Тернопільська обл.,
м. Тернопіль, вул.
Підволочиське шосе, аеропорт
Загальна площа земельних
ділянок: н.д.
Загальна площа приміщень:
2 637,8 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Ремонт і технічне
обслуговування повітряних
і космічних літальних
апаратів
Стартова ціна:
н.д.
Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3PDtEbj
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Поділляторф»
Місцезнаходження об'єкту:
Тернопільська обл.,
Шумський р-н,
село Кути

Характеристика об'єкту:
Добування торфу

Загальна площа земельних
ділянок: 0,49 га

Стартова ціна:
3,8 млн. грн.

Загальна площа приміщень:
понад 3 817 кв.м.

Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3KclVji
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Хмельницька область

ЄМК ДП «Славутський комбінат «Будфарфор»
Місцезнаходження об'єкту:
Хмельницька обл.,
м. Славута, вул. Козацька,122
Загальна площа земельних
ділянок: 17,8577 га
Загальна площа приміщень:
83433,9 кв.м.

Характеристика об'єкту:
виробництво керамічних
санітарно-технічних
виробів
Стартова ціна:
215,24 млн. грн.
Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3r33R3a
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Подільський експертно-технічний центр Держпраці»
Місцезнаходження об'єкту:
Хмельницька обл.,
м. Хмельницький, вул. І. Франка,
2

Характеристика об'єкту:
технічні випробовування
та дослідження

Загальна площа земельних
ділянок: 0,1238 га

Стартова ціна:
8,86 млн. грн.

Загальна площа приміщень:
632,1 кв.м.

Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3DmlqzI
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Нігинський кар'єр»
Місцезнаходження об'єкту:
Хмельницька обл., Кам'янецьПодільський р-н, селище
Сахкамінь, вул. Радянська,1А
Загальна площа земельних
ділянок: н.д.
Загальна площа приміщень:
11 154,6 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Добування декоративного
та будівельного каменю,
вапняку, гіпсу, крейди та
глинистого сланцю
Стартова ціна:
11,6 млн. грн.
Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3cd1yWH
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Закупнянський кар'єр»
Місцезнаходження об'єкту:
Хмельницька обл.,
Чемеровецький р-н,
смт. Закупне, вул. Кар'єрна, 1
Загальна площа земельних
ділянок: 7,2 га
Загальна площа приміщень:
12 856,28 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Добування декоративного
та будівельного каменю,
вапняку, гіпсу, крейди та
глинистого сланцю
Стартова ціна:
15 млн. грн.
Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3QKtPTv
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Ганнопільський спиртовий завод»
Місцезнаходження об'єкту:
Хмельницька обл.,
Славутський р-н, с. Ганнопіль
Загальна площа земельних
ділянок: 16,1146 га
Загальна площа приміщень:
10 208,2 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Виробництво основних
органічних хімічних
речовин, промисловий
майданчик
Продуктивність по
ректифікату:
1 800 дал/добу
Статус: недіюче понад
15 років
Стартова ціна:
3,9 млн. грн.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3zn1Tib
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Державний пакет 30% акцій «ПрАТ «ЮЕНПІКОМ»
Місцезнаходження об'єкту:
Хмельницька обл.,
м. Хмельницький, \вул.
Тернопільська, 17

Характеристика об'єкту:
Виробництво обладнання
зв'язку.

Загальна площа земельних
ділянок: н.д.

Статус: недіюче з 2015
року

Загальна площа приміщень:
1 332,5 кв.м.

Стартова ціна:
120 000 грн.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3R1eXjg
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Черкаська область

ЄМК ДП «Науково-дослідний інститут «АКОРД»
Місцезнаходження об'єкту:
Черкаська обл.,
м. Черкаси, вул. Одеська, 8
Загальна площа земельних
ділянок: 0,1406 га

Характеристика об'єкту:
Дослідження й
експериментальні
розробки у сфері інших
природничих і технічних
наук
Статус: недіюче

Загальна площа приміщень:
2 039 кв.м.
Стартова ціна:
1,03 млн. грн.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3ck7htM
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про
приватизацію державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися.
Отримати інформацію, щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua
Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей.
Фонд Державного Майна України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх
представників та їх наслідки, які можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Чернівецька область

ЄМК ДП «Неполоковецький комбінат хлібопродуктів»
Місцезнаходження об'єкту:
Чернівецька обл., смт.
Неполоківці, вул.
Магістральна, 43
Загальна площа земельних
ділянок: 20,0812 га
Загальна площа приміщень:
44 770,8 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Виробництво продуктів
борошномельно-круп'яної
промисловості, зберігання
сільськогосп. продукції.
Наявна податкова
застава.
Потужність одночасного
зберігання:
45 тис. тон (лінійний
елеватор, ЗОГ-силоси)
Працівники:
119 чоловік
Статус: діюче

Стартова ціна:
113,2 млн. грн.
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3qH0ePV

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Вашківський спиртовий завод»
Місцезнаходження об'єкту:
Чернівецька обл.,
Вижницький р-н, м. Вашківці,
вул. Шевченка, 5
Загальна площа земельних
ділянок: 6,1678 га
Загальна площа приміщень:
10 054,22 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Виробництво основних
органічних хімічних
речовин.
Наявна податкова
застава.
Продуктивність по
ректифікату:
1 500 дал/добу
Статус: недіюче
Стартова ціна:
3,9 млн. грн.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3ISEnuT
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Карапчівський спиртовий завод»
Місцезнаходження об'єкту:
Чернівецька обл.,
Глибоцький р-н, с. Карапчів
Загальна площа земельних
ділянок: 14,8964 га
Загальна площа приміщень:
8 287,2 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Виробництво основних
органічних хімічних
речовин, промисловий
майданчик.
Наявна податкова застава.
Продуктивність по
ректифікату:
3 000 дал/добу
Статус: недіюче
Стартова ціна:
850 000 грн.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3tNQ5mm
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Державний пакет 21,524% акцій ПрАТ «Чернівецький радіотехнічний завод»
Місцезнаходження об'єкту:
Чернівецька обл.,
м. Чернівці,
вул. Хотинська, 41
Загальна площа земельних
ділянок: н.д.
Загальна площа приміщень:
н.д.

Характеристика об'єкту:
Надання в оренду й
експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого
майна
Статус: діюче
Стартова ціна:
14,3 млн. грн.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3Td02V7
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Новодністровської швейно-трикотажної фабрики»
Місцезнаходження об'єкту:
Чернівецька обл.,
м. Новодністровськ,
Промбаза

Характеристика об'єкту:
Виробництво готових
текстильних виробів, крім
одягу

Загальна площа земельних
ділянок: н.д.

Статус: недіюче

Загальна площа приміщень:
н.д.

Стартова ціна:
н.д.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3R81tSY
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Чернігівська область

ЄМК ДП «Холминський спиртовий завод»
Місцезнаходження об'єкту:
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н, смт. Холми,
вул. Центральна, 98

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту

Загальна площа земельних
ділянок: 1,5307 га

Продуктивність по
ректифікату:
1 500 дал/добу

Загальна площа приміщень:
9 999,2 кв.м.

Статус: діюче

Стартова ціна:
16,5 млн. грн.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3vwJ61F
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Офіс Investor Relations
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0-800-50-56-46
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privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Чернігівський експертно-технічний центр «Держпраці»
Місцезнаходження об'єкту:
м. Чернігів,
вул. Красносільського, 89
Загальна площа земельних
ділянок: 0,3467 га
Загальна площа приміщень:
1033,4 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Регулювання та сприяння
ефективному веденню
економічної діяльності.
Стартова ціна:
18,8 млн. грн.
Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3y8z8DN
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
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Ще більше об’єктів –
на
www.privatization.gov.ua

Вдалих інвестицій!

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38, 0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua, privatization@spfu.gov.ua

