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ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ
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PROЗОРІСТЬ та PROФЕСІОНАЛІЗМ

www.privatization.gov.ua

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


Місцезнаходження об'єкту:

Дніпропетровська обл., 

смт. Обухівка, вул. 

Орельська, 9а.

Загальна площа земельних 

ділянок: відсутня

Загальна площа приміщень:

459,8 кв.м.

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

Стартова ціна: 

696 017 грн.

Дата аукціону: 

08.12.2022

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


Місцезнаходження об'єкту:

Львівська обл., Стрийський р-н, 

с. Верхнє Синьовидне, вул. 

Зарічна, 18б

Загальна площа земельних

ділянок: 0,19 га

Загальна площа приміщень:

211,4 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:

Туризм та рекреація

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.

Комплекс бази відпочинку «Трембіта»

https://bit.ly/3JWnGA5

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: 

37 430 грн.

Дата аукціону: 

09.12.2022

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3JWnGA5
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:

Тернопільська обл., 

м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7

Загальна площа земельних

ділянок: відсутні

Загальна площа приміщень:

відсутні

Стартова ціна: 

1 028 421 грн. 

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 

технічні випробовування

та дослідження; навчання

з охорони праці; 

психофізіологічна

експертиза.

https://bit.ly/3bZDe6O

ЄМК ДП «Тернопільський 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: 

13.12.2022

https://bit.ly/3bZDe6O
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: 

26.12.2022

Стартова ціна: 

1 464 222 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:

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: 

16.12.2022

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:

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: 

16.12.2022

Стартова ціна: 

89 172 грн. 

https://bit.ly/3fwNuc6
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: окреме майно

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: 

14.12.2022

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:

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: 

19.12.2022

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:

Чернігівська обл., Ніжинський р-

н, м. Ніжин, вул. 3-я Лінія, 11а

Загальна площа земельних

ділянок: 569,7784 га

Загальна площа приміщень:

304,7 кв.м.
Стартова ціна: 

40 260 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: окреме майно

Характеристика об'єкту: 

триповерхова цегляна будівля. 

Наявні: електропостачання, 

постачання холодної води 

(централізоване).

https://bit.ly/3u3PBrp

Нежитлова будівля “церква” загальною площею 304,7 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: 

20.12.2022

https://bit.ly/3u3PBrp
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:

Київська обл., м. Тараща, вул. 

Колгоспна, 56-а.

Загальна площа земельних

ділянок: -

Загальна площа приміщень:

75,1 кв. м.
Стартова ціна: 

149 450 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: окреме майно

Характеристика об'єкту: 

Частина нежилих

приміщень першого

поверху двоповерхової

адміністративної будівлі

https://bit.ly/3EkGlUy

Нежиле приміщення загальною площею 75,1 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: 

08.12.2022

https://bit.ly/3EkGlUy
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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/

