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


Місцезнаходження об'єкту:

Одеська обл., м.Чорноморськ,

пр-т Миру, 15

Загальна площа земельних

ділянок: 0,6585 га

Загальна площа приміщень:

6827,1 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче з 2020 р.

Характеристика об'єкту: 

Розташовані в центрі м. 

Чорноморськ

чотириповерхова будівля

готелю з прибудовою, 

навісами, спорудами та 

рухомим майном.

https://bit.ly/3sgSzYI

Готель «Моряк»

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: 

09.11.2022

Стартова ціна: 

23 955 937 грн. 

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


Місцезнаходження об'єкту:

Київська обл., Білоцерківський р-

н, Полтавська обл., Лубенський 

р-н, Черкаська обл., Уманський р-

н, Житомирська обл., 

Коростенський р-н

Загальна площа земельних

ділянок: 22,8522 га

Загальна площа приміщень:

6964,4 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: діючий

Характеристика об'єкту: 

Понад 25 об'єктів 

нерухомого майна, 19 

одиниць транспортних 

засобів та понад 510 

одиниць устаткування

https://bit.ly/3TxrfBI

Окреме майно Стадницького місця провадження діяльності та 

зберігання спирту ДП “Укрспирт”

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: 

09.11.2022

Стартова ціна: 

28 866 567 грн. 

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


Місцезнаходження об'єкту:

Полтавська обл., м. Кременчук, 

пров. Тополевий, 3

Загальна площа земельних

ділянок: відсутня

Загальна площа приміщень:

305 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: окреме майно

Характеристика об'єкту: 

розташоване на першому 

поверсі трьохповерхового

багатоквартирного цегляного 

житлового будинку. 

Електропостачання,  

водопровід, каналізація, 

централізоване опалення. 

https://bit.ly/3sqYf2B

Приміщення суду загальною площею 305,0 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.

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: 

14.11.2022

Стартова ціна: 

786 151 грн. 

https://bit.ly/3sqYf2B
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:

Волинська обл., Луцький р-н, м. 

Горохів, вул. Берестецька, 7

Загальна площа земельних

ділянок: 0,8768 га

Загальна площа приміщень:

571,5 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: окреме майно

Характеристика об'єкту: 

Будівля лабораторії, 1950 

рік побудови. Приміщення

знаходиться в 

задовільному стані.

https://bit.ly/3TwjETJ

Група інвентарних об’єктів загальною площею 571,5 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.

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

Стартова ціна: 

1 576 243 грн. 

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


Місцезнаходження об'єкту:

Дніпропетровська обл., м. Кривий

Ріг, вул. Переяславська, 24а.

Загальна площа земельних

ділянок: не виділена

Загальна площа приміщень:

597 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: об’єкт соціально-

культурного призначення.

Характеристика об'єкту: 

Об’єкт являє собою їдальню з 

прибудовою загальною 

площею 464,9 кв.м, ганками та 

майном у кількості 6 одиниць.

https://bit.ly/3f1vXsj

Їдальня №7 загальною площею 597 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.

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: 

08.11.2022

Стартова ціна: 

599 207 грн. 

https://bit.ly/3f1vXsj
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.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: 

07.11.2022

Стартова ціна: 

44 966 000 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: 

07.11.2022

Стартова ціна: 

1 502 478 грн. 

https://bit.ly/36WmMF0
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:

245 400 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 ДП «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: 

07.11.2022

https://bit.ly/3R2ZnEp
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: 

6 434 942 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 

бування 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: 

08.11.2022

https://bit.ly/3R0g4zK
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:

107 135 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: 

08.11.2022

https://bit.ly/3pCTphn
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: 

5 046 000 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: 

09.11.2022

https://bit.ly/3l84yoh
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:

9 393 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: 

09.11.2022

https://bit.ly/3Klfqec
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. Бронниця, 

вул. Головна, 66

Загальна площа земельних

ділянок: 7,4406 га (не 

оформлена) 

Загальна площа приміщень:

4972,05 кв.м.

Стартова ціна: 
7 182 100 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: 

08.11.2022

https://bit.ly/3oEAov8
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/

