
Грудень 2022 р. №12

ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ 
Інвестиційний дайджест

PROЗОРІСТЬ та PROФЕСІОНАЛІЗМ

www.privatization.gov.ua

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


Місцезнаходження об'єкту:
Одеська область, Одеський р-н, 
с. Фонтанка, вул. Молодіжна, 50

Загальна площа земельних 
ділянок: не виділена

Загальна площа приміщень:
823,5 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: окреме майно

Характеристика об'єкту: 
До складу об’єкта входять 
дерев’яні та цегляні будинки 
відпочинку, вбиральні, душ, 
їдальня з навісом, склади, 
овочесховище, огорожа з 
воротами, інші споруди, 
пожежна металева ємність, 
інженерні мережі.

https://bit.ly/3PHTvAl

Табір праці та відпочинку разом з будівлею їдальні, господарчими 
будівлями та спорудами

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: 
27.12.2022

Стартова ціна: 
2 095 236 грн. 

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


Місцезнаходження об'єкту:
Черкаська обл., м. Умань, пров. 
Любові, 51а-8

Загальна площа земельних 
ділянок: не виділена

Загальна площа приміщень:
22,4 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: окреме майно

Характеристика об'єкту: 
Одноповерховий, цегляний, 
розмірами в плані 3,98 м х 5,63 
м, висотою 2,77 м.; є оглядова 
яма площею основи 4,30 кв.м, 
висотою 1,19 м.; рік побудови 
1984, розташований в ряду з 
іншими гаражами.

https://bit.ly/3HT1yZd

Гараж № 7 площею 22,4 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: 
29.12.2022

Стартова ціна: 
75 290 грн. 

https://bit.ly/3HT1yZd
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
https://bit.ly/3AHhXvM
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Закарпатська обл., 
Ужгородський р-н, смт Великий 
Березний, вул. Штефаника 45

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,1816 га

Загальна площа приміщень:
595,37 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: окреме майно

Характеристика об'єкту: 
до складу об’єкта входять 
двоповерховий 
адмінбудинок, гаражі –та 
кочегарка. Наявні 
електропостачання, 
водопостачання, каналізація

https://bit.ly/3gOZfuR

Група інвентарних об’єктів загальною площею 595,37 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: 
26.12.2022

Стартова ціна: 
991 396 грн. 

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


Місцезнаходження об'єкту:
Тернопільська обл., 
м. Чортків, 
вул. Незалежності, 45А 

Загальна площа земельних 
ділянок: не сформована

Загальна площа приміщень:
4697,6 кв.м. Стартова ціна: 

3 039 718 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Виробництво, розлив, 
маркуваня та зберігання 
лікеро-горілчаних виробів 
(виробництво призупинено) 

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. 

Окреме майно Мишковицького місця провадження діяльності та 
зберігання спирту ДП «Укрспирт» (лікеро-горілчане виробництво)

https://bit.ly/3YbiXSC
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: 
28.12.2022

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


Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 
просп. Свободи, 2а

Загальна площа земельних 
ділянок: не виділена

Загальна площа приміщень:
1269,8 кв. м.

Стартова ціна: 
1 593 059 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: окреме майно

Характеристика 
об'єкту: 
Окремо розташована 
нежитлова двоповерхова 
будівля з підвалом.

https://bit.ly/3Ho5ctX

Сірководнева лікувальня загальною площею 1269,8 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: 
28.12.2022

https://bit.ly/3Ho5ctX
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
м. Одеса, 
вул. Академіка Гаркавого, 6

Загальна площа земельних 
ділянок: 8,6869 га

Загальна площа приміщень:
39 511,5 кв.м.

Стартова ціна:
6 854 705 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Виробництво компресорів для 
побутових холодильників та 
морозильників, для транспортних 
кондиціонерів; системи 
кондиціювання для транспорту; 
суцільно тягнені алюмінієві фляги 
для зберігання та 
транспортування молочних 
продуктів; торговельне 
холодильне обладнання; вироби з 
алюмінію, нержавіючої сталі, 
пластмаси побутового 
призначення.

Державний пакет 50% акцій ПАТ «Машинобудівне виробниче 
об’єднання «Оріон»

https://bit.ly/3FMtXi8

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: 
23.12.2022

https://bit.ly/3FMtXi8
http://www.privatization.gov.ua/
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: 
48 797 грн.

Характеристика об'єкту:
до складу об’єкта 
приватизації входить 
нежитлове 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: 
26.12.2022

Статус: окреме майно

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3yKcIKj
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/

