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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: діюче

Характеристика об'єкту: 
надання приміщень в 
оренду

https://bit.ly/3Ee2sNP

Державний пакет 100% акцій 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:
Закарпатська обл., 
Берегівський р-н, 
смт. Батьово, вул. Вашута, 132

Загальна площа земельних 
ділянок: 6,2790 га

Загальна площа будівель та 
споруд: 15 696 кв.м.

Стартова ціна:
908 260 грн.

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
виробництво продуктів
борошномельно-круп'яної
промисловості.

ЄМК ДП «Батьовський комбінат хлібопродуктів»

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

Посилання на сторінку: 
https://bit.ly/3GcOsW5

Дата аукціону: 
28.11.2022

http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://bit.ly/3GcOsW5


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

Загальна площа земельних
ділянок: 49,5840 га

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

Стартова ціна: 
22 063 546 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: 
05.12.2022

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


Місцезнаходження об'єкту:
Львівська обл., Львівський р-н, 
м. Жовква, вул. Тарнавського, 1

Загальна площа земельних
ділянок: відсутня

Загальна площа приміщень:
168,2 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Нежитлові приміщення 
розташовані на 1-му поверсі 
будівлі. Наявні інженерні 
комунікації: пічне опалення, 
водопровід, 
електроосвітлення.

https://bit.ly/3DR5Sog

Група інвентарних об’єктів загальною площею 168,2 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: 
23.11.2022

Стартова ціна: 
6 176 грн. 

https://bit.ly/3DR5Sog
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл., Гайсинський р-н, 
с. Нова Ободівка, 
вул. Призаводська, 24д

Загальна площа земельних
ділянок: відсутня

Загальна площа приміщень:
217,1 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 
фундамент – бутовий, 
стіни – цегляні, покрівля –
шиферна. Перебуває в 
задовільному стані.

https://bit.ly/3hypkyL

Нежитлові приміщення загальною площею 217,1 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: 
23.11.2022

Стартова ціна: 
227 304 грн. 

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


Місцезнаходження об'єкту:
Полтавська обл., Полтавський р-
н, с. Розсошенці, вул. 
Кременчуцька, 8, приміщення 129

Загальна площа земельних
ділянок: 0,0720 га

Загальна площа приміщень:
78,7 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
нежитлове приміщення
розташоване на першому
поверсі
багатоповерхового
цегляного будинку. 
Наявне
електропостачання.

https://bit.ly/3fUxW20

Нежитлове приміщення (пошта), загальною площею 78,7 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: 
28.11.2022

Стартова ціна: 
3 131 грн. 

https://bit.ly/3fUxW20
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: діюче

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: 
23.11.2022

Стартова ціна: 
788 122 грн. 

https://bit.ly/3TwjETJ
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.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: 
28.11.2022

Стартова ціна: 
11 977 968 грн. 

https://bit.ly/3sgSzYI
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: недіюче

Характеристика об'єкту: 
їдальня з прибудовою 
загальною площею 464,9 
кв.м., з 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: 
28.11.2022

Стартова ціна: 
299 604 грн. 

https://bit.ly/3f1vXsj
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: 
28.11.2022

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. Б. Кротова, 24А

Загальна площа земельних 
ділянок: відсутні

Загальна площа приміщень:
відсутні

Стартова ціна:
80 000 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: 
22.11.2022

https://bit.ly/3RaovID
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
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13

