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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:
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 млн. 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: 
28.10.2022

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. І. Франка, 55.

Загальна площа земельних 
ділянок: не виділена

Загальна площа приміщень:
684,1 кв.м.

Стартова ціна:
2,9 млн. грн.

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: 
01.11.2022

https://bit.ly/3r8r0kZ
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: 
5,6 млн. 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: 
01.11.2022

https://bit.ly/3LCp9vN
http://www.privatization.gov.ua/
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:
1 413,9 кв.м.

Стартова ціна: 
6,2 млн. 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: 
07.11.2022

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


Місцезнаходження об'єкту:
Івано-Франківська обл., Івано-
Франківський р-н, смт
Богородчани, вул. Шевченка, 
буд. 7, корпус 4

Загальна площа земельних
ділянок: відсутня

Загальна площа приміщень:
576,8 кв. м.

Стартова ціна: 
98 тис. грн.

Характеристика об'єкту:
приміщення магазину, 
розташоване на першому
поверсі житлового будинку

Вбудоване примiщення (магазин)

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/3yKcIKj

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: 
07.11.2022

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


Місцезнаходження об'єкту:
Черкаська обл., Уманський р-н,
м. Жашків, вул. Миру, 2

Загальна площа земельних
ділянок: 0,0913 га

Загальна площа приміщень:
700,5 кв.м.

Стартова ціна: 
22 тис. грн.

Характеристика об'єкту:
розташований в 
центральній частині міста, 
має три входи. 
Централізоване опалення, 
водопостачання, 
електропостачання. 

Адмінбудинок з підвалом площею 700,5 кв.м., ґанки, вимощення

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/3ezjoEA

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: 
03.11.2022

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


Місцезнаходження об'єкту:
Івано-Франківська обл., 
смт Рожнятів, вул. Шевченка, 3а

Загальна площа земельних
ділянок: 0,1860 га

Загальна площа приміщень:
850,6 кв.м.

Стартова ціна: 
27,6 тис. грн.

Характеристика об'єкту:
Адміністративний будинок 
з опаленням, 
електропостачанням, 
водопостачанням, 
газопостачанням.

Адміністративний будинок, площею 745,7 кв.м., гараж площею 104,9 кв.м.

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/3D6mXv9

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: 
04.11.2022

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3D6mXv9
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл., 
м. Дніпро,  
вул. Б. Кротова, 24А

Загальна площа земельних 
ділянок: відсутні

Загальна площа приміщень:
відсутні

Стартова ціна:
80 тис. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика 
об'єкту:
Діяльність -
регулювання та 
сприяння ефективному
веденню економічної
діяльності, єдиний
уповноважений орган, 
який здійснює технічну
експертизу автошин в 
Україні. 

ЄМК ДП «Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ»

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

Дата аукціону: 
03.11.2022

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


Місцезнаходження об'єкту:
Рівненська обл., 
м. Рівне, вул. 
Поповича, буд. 65в

Загальна площа земельних
ділянок: відсутня

Загальна площа приміщень:
315,4 кв.м.

Стартова ціна: 
9,9 тис. грн.

Характеристика об'єкту:
фундамент - бутобетонний, 
стіни - цегла, перекриття -
бетон-рубероїд, наявна
електрика.

Будівля гаражів з блоком побутових приміщень площею 315,4 кв.м.

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/3ERpJps

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: 
24.10.2022

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


Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл., Вінницький 
р-н., с. Стрільчинці, 
вул. Квітнева, 36 Б

Загальна площа приміщень:
3162,8 кв.м. Стартова ціна:

1,4 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: 
недіюче

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

Незавершене будівництво школи на 489 місць

https://bit.ly/3D6tQgc
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: 
26.10.2022

Загальна площа земельних
ділянок: не виділена

https://bit.ly/3D6tQgc
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Полтавська обл., Лубенський
р-н., с. Тимки, вул. 
Центральна, 1

Загальна площа приміщень:
398,7 кв.м. Стартова ціна:

383 тис. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: 
недіюче

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

Будівля колишнього клубу площею 398,7 кв.м.

https://bit.ly/3yNQPdm
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: 
02.11.2022

Загальна площа земельних
ділянок: не виділена

https://bit.ly/3yNQPdm
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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