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ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ
Інвестиційний дайджест

PROЗОРІСТЬ та PROФЕСІОНАЛІЗМ

www.privatization.gov.ua

http://www.privatization.gov.ua/


Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл., м. Вінниця, 
вул. 600-річчя, 21

Загальна площа земельних 
ділянок: 1,9959 га

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

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Виробництво ювелірних 
виробів 

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.

Акціонерне товариство «Вінницький завод «Кристал»

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

Дата аукціону: 
18.10.2022

Стартова ціна: 
89 932 000 грн.

https://bit.ly/3D2OJFT
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл., 
м. Вінниця, пров. Цегельний, 12

Загальна площа земельних 
ділянок: відсутні

Загальна площа приміщень:
відсутні

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
технічні випробовування
та дослідження;
У власності 5 авто.

https://bit.ly/36WmMF0

ЄМК ДП «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці»

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

Дата аукціону: 
16.10.2022

Стартова ціна: 
3 004 955 грн. 

https://bit.ly/36WmMF0
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


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.

Стартова ціна: 
4 590 564 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Виробництво основних 
органічних хімічних
речовин, промисловий 
майданчик

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.

ЄМК ДП «Барський спиртовий комбінат»

https://bit.ly/3iKacvg

Продуктивність по 
ректифікату: 
7 089 дал/добу

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

Дата аукціону: 
17.10.2022

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3iKacvg
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл.,
м. Гайсин, вул. Заводська, 28

Загальна площа земельних
ділянок: 45,8479 га

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

Стартова ціна: 
18 543 456 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Виробництво біоетанолу

https://bit.ly/3JOthbE

ЄМК ДП «Гайсинський спиртовий завод»

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.

Продуктивність по 
ректифікату: 
10 000 дал/добу

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

Дата аукціону: 
18.10.2022

https://bit.ly/3JOthbE
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл., Гайсинський р-
н, смт. Тростянець, 
вул. Соборна, 14

Загальна площа земельних
ділянок: 49,5383 га

Загальна площа приміщень:
21 102,1 кв.м.

Стартова ціна: 
44 127 092 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

https://bit.ly/3boEhgd

ЄМК ДП «Тростянецький спиртовий завод»

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.

Характеристика об'єкту: 
Виробництво біоетанолу

Продуктивність по 
ректифікату: 
4 500 дал/добу

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

Дата аукціону: 
13.10.2022

https://bit.ly/3boEhgd
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл., 
Могилів-Подільський р-н, 
с. Юрківці, вул. Миру, 259

Загальна площа земельних
ділянок: 23,2771 га

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

Стартова ціна: 
15 303 459 грн.

Статус: діюче

ЄМК ДП «Юрковецький спиртовий завод»

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/3IV0Eda

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту

Продуктивність по 
ректифікату: 
1 600 дал/добу

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

Дата аукціону: 
19.10.2022

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3IV0Eda
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


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

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

Загальна площа приміщень:
4972,05 кв.м.

Стартова ціна: 
14 364 200 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

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

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.

Будівлі санаторію «Гірський»

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

Дата аукціону: 
20.10.2022

https://bit.ly/3oEAov8
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл., 
смт. Обухівка, 
вул. Орельська, 9а.

Загальна площа земельних 
ділянок: відсутня

Загальна площа приміщень:
459,8 кв.м. Стартова ціна:

1 392 034 грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика 
об'єкту:
Об’єкт відпочинку та 
туризму

База відпочинку «Оріль» 

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

Дата аукціону: 
20.10.2022

https://bit.ly/3wP9009
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл., 
м. Дніпро,                                   
просп. Сергія Нігояна, 16/5

Загальна площа земельних 
ділянок: відсутні

Загальна площа приміщень:
відсутні

Стартова ціна:
214 270 грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

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

ЄМК ДП «Дніпропетровський обласний виробничо-технічний центр 
стандартизації і метрології «Дніпрооблагростандарт»

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

Дата аукціону: 
20.10.2022

https://bit.ly/3pCTphn
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл., 
м. Дніпро, 
вул. Лешко-Попеля, 15

Загальна площа земельних 
ділянок: відсутні

Загальна площа приміщень:
відсутні

Стартова ціна:
18 786 грн.

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика 
об'єкту:
дослідження й 
експериментальні
розробки у сфері
інших природничих і 
технічних наук

ЄМК ДП «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро 
Інституту технічної механіки Національної академії наук України»

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

Дата аукціону: 
21.10.2022

https://bit.ly/3Klfqec
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Житомирська обл., 
м. Житомир, вул. 
Пушкінська, 44.

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,1426 га

Загальна площа приміщень:
1282,7 кв.м.

Стартова ціна:
5 636 000 грн.

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
дослідження й 
експериментальні розробки у 
сфері інших природничих і 
технічних наук.

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

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

Дата аукціону: 
20.10.2022

https://bit.ly/3C8cLOW
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Житомирська обл., 
м. Житомир, 
вул. Небесної Сотні, 37

Загальна площа земельних 
ділянок: відсутні

Загальна площа приміщень:
відсутні

Стартова ціна:
490 800 грн.

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче з 
2012 року

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. 

ЄМК «Навчально-виробничі майстерні»

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

Дата аукціону: 
19.10.2022

https://bit.ly/3R2ZnEp
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Київська обл., 
Бориспільський р-н, 
с. Пологи-Яненки

Загальна площа земельних 
ділянок: 315,1757 га

Загальна площа приміщень:
н.д.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Вирощування зернових
культур (крiм рису), 
бобових i насiння олiйних
культур. 

Державний пакет 0,21% акцій ПрАТ «Племзавод «Яненківський»

https://bit.ly/3ChZjvAІнформація 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

Стартова ціна:
14 406 грн.

Дата аукціону: 
20.10.2022

https://bit.ly/3ChZjvA
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Київська обл., 
Васильківський р-н, 
смт. Дослідницьке, 
вул. Інженерна, 5

Загальна площа земельних 
ділянок: н.д.

Загальна площа приміщень:
н.д.

Стартова ціна:
822 611 грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

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

ЄМК ДП «Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню
техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва»

https://bit.ly/3pn6M55Інформація 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

Дата аукціону: 
20.10.2022

https://bit.ly/3pn6M55
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, 
вул. Щекавицька, 7

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,1446 га

Загальна площа приміщень:
1123,3 кв.м.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

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

ЄМК ДП «Київський державний науково-дослідний інститут текстильно-
галантерейної промисловості»

https://bit.ly/3Icu1XZ
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

Стартова ціна:
15 390 048 грн.

Дата аукціону: 
19.10.2022

https://bit.ly/3Icu1XZ
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, 
вул. Сирецька, 27

Загальна площа земельних 
ділянок: не зареєстрована

Загальна площа приміщень:
265,9 кв.м.

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

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

ЄМК ДП «Науково-виробниче підприємство «Плодвинконсерв»

https://bit.ly/3dHmAwO
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

Дата аукціону: 
12.10.2022

Стартова ціна:
1 706 959 грн.

https://bit.ly/3dHmAwO
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, 
вул. Московська, 8

Загальна площа земельних 
ділянок: відсутня

Загальна площа приміщень:
350,8 кв.м.

Посилання на сторінку:

Характеристика об'єкту:
частина нежитлових
приміщень корпусу № 1 
першого поверху, 
окремого (власного) входу 
немає

Частина нежитлових приміщень корпусу №1, площею 350,8 кв. м.

https://bit.ly/3M5El61
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

Дата аукціону: 
12.10.2022

Стартова ціна:
23 096 грн.

https://bit.ly/3M5El61
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, 
вул. Московська, 8

Загальна площа земельних 
ділянок: відсутня

Загальна площа приміщень:
150 кв.м.

Посилання на сторінку:

Характеристика об'єкту:
нежитлові приміщення
№6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
групи приміщень №4, які
знаходяться на 2 поверсі
будівлі корпусу №7, не 
мають окремого (власного) 
входу

Частина нежитлових приміщень корпусу №7, площею 150 кв. м.

https://bit.ly/3SW84Ay
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

Дата аукціону: 
12.10.2022

Стартова ціна:
377 718 грн.

https://bit.ly/3SW84Ay
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, 
вул. Академіка Булаховського, 2

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,6603 га

Загальна площа приміщень:
400 кв.м.

Посилання на сторінку:

Характеристика об'єкту:
одноповерхова будівля
споруджена 1981. Висота: 
4 м. Фундамент бетонний, 
стіни цегляні, покрівля –
азбестоцементні листи, 
підлога - бетонна. Сходи 
відсутні. 
Електропостачання
наявне. Водопровід, 
каналізація, газопровід –
відсутні. 

Нежитлова будівля – павільйон П72/2, площею 400,0 кв.м.

https://bit.ly/3UTvitb
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

Дата аукціону: 
12.10.2022

Стартова ціна:
1 983 908 грн.

https://bit.ly/3UTvitb
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, 
вул. Академіка Булаховського, 2

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,6603 га

Загальна площа приміщень:
350 кв.м.

Посилання на сторінку:

Характеристика об'єкту:
одноповерхова будівля
споруджена у 1982 році. 
Висота: 3,98 м. Фундамент 
бетонний, стіни цегляні, 
покрівля – азбесто-
цементні листи, підлога-
бетон, плитка. Сходи 
відсутні. 
Електропостачання, 
водопровід, каналізація
наявні. Газопровід
відсутній. 

Нежитлова будівля – павільйон П72/3, площею 350,0 кв.м.

https://bit.ly/3yB2XhR
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

Дата аукціону: 
12.10.2022

Стартова ціна:
1 771 348 грн.

https://bit.ly/3yB2XhR
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, 
вул. Академіка Булаховського, 2

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,6603 га

Загальна площа приміщень:
350 кв.м.

Посилання на сторінку:

Характеристика об'єкту:
одноповерхова будівля
споруджена у 1973 році. 
Висота: 4,7 м. Фундамент 
бетонний, стіни цегляні, 
покрівля – рулонна, 
підлога – керамічна
плитка. Сходи відсутні. 
Електропостачання, 
водопровід, каналізація
наявні, газопровід –
відсутній. 

Нежитлова будівля – каналізаційна (насосна) споруда, площею 18,0 кв.м.

https://bit.ly/3UWKg1s
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

Дата аукціону: 
19.10.2022

Стартова ціна:
144 598 грн.

https://bit.ly/3UWKg1s
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Кіровоградська обл., 
м. Кропивницький, 
вул. Дворцова, 24.

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,0843 га

Загальна площа приміщень:
478,4 кв. м. 

Стартова ціна: 
10 092 000 грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Технічні випробування та 
дослідження. 

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.

ЄМК ДП «Кіровоградський експертно-технічний центр Держпраці»

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

Дата аукціону: 
21.10.2022

https://bit.ly/3l84yoh
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Львівська обл., Стрийський р-н, 
с. Загірне

Загальна площа земельних 
ділянок: 42,602 га

Загальна площа приміщень:
9065,6 кв. м. Стартова ціна: 

32 390 435 грн.

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
діяльність із виробництва
неметалевих мінеральних
виробів

ЄМК ДП «Дашавський завод композиційних матеріалів»

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/2Woan7I

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

Дата аукціону: 
13.10.2022

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/2Woan7I
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


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.

Стартова ціна: 
12 417 300 грн.

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Надання в оренду й 
експлуатацію власного
нерухомого майна

ЄМК ДП «Львівський дослідний завод Національної академії наук України»

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/3tO0luN

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

Дата аукціону: 
17.10.2022

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3tO0luN
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


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.

Стартова ціна: 
23 558 487 грн.
Також умови приватизації 
передбачають додатково 
погашення боргів ДП 
"Укрспирт" в сумі, що 
дорівнює стартовій ціні

Посилання на сторінку: 

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.

Окреме майно Вузлівського місця провадження діяльності та зберігання спирту 
ДП «Укрспирт»

https://bit.ly/3BgnE2A

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту

Продуктивність по 
ректифікату: 
2 400 дал/добу

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

Дата аукціону: 
11.10.2022

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3BgnE2A
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Львівська обл., 
м. Львів, вул. Антоновича, 90

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,1986 га

Загальна площа приміщень:
6 152 кв. м. Стартова ціна: 

26 024 000 грн.

Статус: недіюче

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

Державний пакет 100% акцій АТ «Еротрон»

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/3JTxqex

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

Дата аукціону: 
10.10.2022

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3JTxqex
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


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.

Стартова ціна: 
1 799 600 грн.

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Дослідження й 
експериментальні розробки
у сфері природничих і 
технічних наук.
Надання в оренду й 
експлуатацію власного
нерухомого майна.

Державний пакет 72,692% акцій
ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»

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/3EzWrtn

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

Дата аукціону: 
11.10.2022

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3EzWrtn
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Львівська обл., м. Львів, вул. 
Академіка Підстригача, 2

Загальна площа земельних 
ділянок: 2 га

Загальна площа приміщень:
11 000 кв.м.

Стартова ціна: 
144 282 200 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Виробництво ювелірних і 
подібних виробів

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.

Державний пакет 100% акцій АТ «Львівський державний ювелірний завод»

https://bit.ly/36SCgKi
Контактні дані
Офіс Investor Relations 
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Дата аукціону: 
20.10.2022

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/36SCgKi
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
м. Одеса, 
вул. І. Франка, 55.

Загальна площа земельних 
ділянок: -

Загальна площа приміщень:
684,1 кв. м

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

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

ЄМК ДП «Одеський спеціальний науково-дослідний та проектно-
конструкторський інститут»

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.

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

Дата аукціону: 
13.10.2022

Стартова ціна:
5 851 407 грн.

https://bit.ly/3r8r0kZ
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


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. Стартова ціна:

6 047 922 грн.

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика 
об'єкту:
Об`єкт соціально-
культурного 
призначення.

ЦМК Дитячого оздоровчого табору «Сонячний»

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

Дата аукціону: 
12.10.2022

https://bit.ly/3c3VdZK
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
м. Одеса, 
вул. Академіка Гаркавого, 6

Загальна площа земельних 
ділянок: 8,6869 га

Загальна площа приміщень:
39 511,5 кв.м.

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

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.

Державний пакет 50% акцій ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»

https://bit.ly/3PKzuHN
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

Дата аукціону: 
12.10.2022

Стартова ціна:
7 420 784 грн.

https://bit.ly/3PKzuHN
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Тернопільська обл., м. Борщів, 
пров. Січових Стрільців; 
вул. Степана Бандери, 140.

Загальна площа земельних 
ділянок: 7,4071 га

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

Стартова ціна: 
13 778 556 грн.
Також умови приватизації
передбачають додатково
погашення боргів ДП 
"Укрспирт" в сумі, що
дорівнює стартовій ціні

Статус: діюче

Окреме майно Борщівського місця провадження діяльності та зберігання спирту 
ДП «Укрспирт»

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.

Посилання на сторінку: 

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту, промисловий 
майданчик

Продуктивність по 
ректифікату: 
2 750 дал/добу

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

Дата аукціону: 
10.10.2022

https://bit.ly/2Xgv2uR
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Тернопільська обл., Зборівський р-
н, 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.

Стартова ціна: 
30 818 176 грн.
Також умови приватизації
передбачають додатково
погашення боргів ДП 
"Укрспирт" в сумі, що
дорівнює стартовій ціні

Статус: діюче

Окреме майно Залозецького місця провадження діяльності та зберігання спирту 
ДП «Укрспирт»

https://bit.ly/3LtXFIV
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: 

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту

Продуктивність по 
ректифікату: 
2 950 дал/добу

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

Дата аукціону: 
21.10.2022

https://bit.ly/3LtXFIV
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Рівненська обл., м. Рівне, вул. 
Лермонтова, 7

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,0540 га

Загальна площа приміщень:
922 кв.м.

Стартова ціна: 
11 139 980 грн. 

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
технічні випробовування
та дослідження.
На балансі перебувають 7 
транспортних засобів.

https://bit.ly/3LCp9vN

ЄМК ДП «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці»

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

Дата аукціону: 
13.10.2022

https://bit.ly/3LCp9vN
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


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

Загальна площа земельних
ділянок: 0,67 га

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

Стартова ціна: 
12 869 883 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

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

https://bit.ly/3R0g4zK

ЄМК ДП «Бурштин України»

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

Дата аукціону: 
20.10.2022

https://bit.ly/3R0g4zK
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Черкаська обл., 
м. Черкаси, вул. Одеська, 8

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,1406 га

Загальна площа приміщень:
2 039 кв.м.

Стартова ціна:
1 031 668 грн.

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

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

ЄМК ДП «Науково-дослідний інститут «АКОРД»

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

Дата аукціону: 
19.10.2022

https://bit.ly/3ck7htM
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Хмельницька обл., 
м. Хмельницький, вул. І. Франка, 
2
Загальна площа земельних 
ділянок: 0,1238 га

Загальна площа приміщень:
632,1 кв.м.

Стартова ціна: 
7 967 805 грн. 

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
технічні випробовування
та дослідження

https://bit.ly/3DmlqzI

ЄМК ДП «Подільський експертно-технічний центр Держпраці»

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

Дата аукціону: 
11.10.2022

https://bit.ly/3DmlqzI
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.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

Ще більше об’єктів –
на 

www.privatization.gov.ua

mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua
http://www.privatization.gov.ua/
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