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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:
м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41.

Загальна площа земельних
ділянок: 0,292783 га

Загальна площа приміщень:
9474,6 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 
Діяльність: дослідження й 
експериментальні
розробки у сфері інших
природничих і технічних
наук, але за основним
видом діяльності не 
працює. Джерело доходу -
надання приміщень в 
оренду. 

https://bit.ly/3Ee2sNP

Державний пакет 100% акцій у статутному капіталі
АТ «Електроважхімпроект»

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: 
22.11.2022

Стартова ціна: 
40 791 298 грн. 

https://bit.ly/3Ee2sNP
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл., 
м. Дніпро,                                                 
вул. Курсантська, 30

Загальна площа земельних 
ділянок: 4,5726 га

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

Стартова ціна:
32 178 975 грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Виробництво батарей і 
акумуляторів.

Державний пакет 21,5524% акцій ПрАТ «Іста-Центр»

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

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

Дата аукціону: 
14.11.2022

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


Місцезнаходження об'єкту:
Полтавська обл., м. Кременчук, 
вул. Київська, 71.

Загальна площа земельних
ділянок: 0,2875 га

Загальна площа приміщень:
469,9 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 
будівля коконосушарки, 
складське приміщення, гаражі, 
погріб, навіс, вимощення, 
огорожі, ворота з хвірткою.

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

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

Дата аукціону: 
16.11.2022

Стартова ціна: 
2 928 445 грн. 

ЄМК ДП «Кременчуцька міжрайонна коконосушарка «Міжрайшовк»

https://bit.ly/3AHhXvM
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:
2 925 704 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: 
21.11.2022

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 (не виділена)

Загальна площа приміщень:
5318,0 кв.м.

Стартова ціна:
3 023 961 грн.

Посилання на сторінку:

Статус: 
недіюче

Характеристика об'єкту:
Об`єкт соціально-
культурного призначення.
Об’єкт включає 11 
одиниць нерухомого
майна (будівлі і споруди). 

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: 
16.11.2022

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


Місцезнаходження об'єкту:
Рівненська обл., Дубенський р-н, 
с. Мирогоща Друга, вул. 
Студентська, 10Б

Загальна площа земельних
ділянок: відсутня

Загальна площа приміщень:
1692,4 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 
Двоповерхова будівля з 
окремим майном у кількості 
44 одиниць. Фундамент –
бетон, стіни – цегла, покрівля 
– азбоц. листи, перекриття –
з/бет., рік побудови – 1973. 

https://bit.ly/3t3jbNa

Окреме майно, що не увійшло до статутного капіталу
ПрАТ «Мирогощанський аграрій» площею 1692,4 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.

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: 
17.11.2022

Стартова ціна: 
918 159 грн. 

https://bit.ly/3t3jbNa
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Широківське шосе, 148а

Загальна площа земельних
ділянок: 0,7200 га

Загальна площа приміщень:
258,2 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Знаходиться на першому
поверсі 5-ти поверхового
будинку. Наявні комунікації: 
електропостачання; 
водопостачання; каналізація; 
газопровід; централізоване 
опалення.

https://bit.ly/3FNSTWX

Нежиле приміщення загальною площею 258,2 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: 
15.11.2022

Стартова ціна: 
12 789 грн. 

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


Місцезнаходження об'єкту:
Рівненська обл., м. Дубровиця, 
вул. Гагаріна, 21.

Загальна площа земельних
ділянок: відсутня

Загальна площа приміщень:
129,4 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 
Підлога – бетонні плити, стіни 
– цегла, електрокотел –
металічний.

https://bit.ly/3fwNuc6

Їдальня (2 поверх) загальною площею 129,4 кв.м. та електрокотел

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: 
178 343 грн. 

https://bit.ly/3fwNuc6
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Київська обл., м. Фастів, вул. 
Гусєва, 27

Загальна площа земельних
ділянок: не виділена

Загальна площа приміщень:
458,2 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: окреме майно

Характеристика об'єкту: 
Нежитлова триповерхова 
будівля з підвалом. 
Фундамент – з/бетон, стіни 
– з/бет. панелі, перекриття –
з/бет., покрівля – шифер, 
підлога – дощана.

https://bit.ly/3DfFhAX

Нежитлова будівля автотракторних класів площею 458,2 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: 
467 000 грн. 

https://bit.ly/3DfFhAX
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/

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11

