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Вінницька область



Окреме майно Мартинівського місця провадження діяльності та 
зберігання спирту ДП «Укрспирт»

https://bit.ly/3JTFSKD

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: Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл., 
Жмеринський р-н, 
с. Мартинівка, вул. М. Яжука, 20

Загальна площа земельних
ділянок: 79,57 га

Загальна площа приміщень:
15 782,40 кв.м.

Стартова ціна: 
31,7 млн. грн.
Також умови 
приватизації 
передбачають 
додатково погашення 
боргів ДП "Укрспирт" в 
сумі, що дорівнює 
стартовій ціні

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту, промисловий 
майданчик

Продуктивність по 
ректифікату: 
2 600 дал/добу

https://bit.ly/3JTFSKD
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Вінниця, 
вул. 600-річчя, 19

Загальна площа земельних
ділянок: 2,5 га (не оформлена)

Загальна площа приміщень:
16 523 кв.м.

Стартова ціна: 
23,1 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Діяльність у сфері
інжинірингу, геології та 
геодезії, надання послуг
технічного консультування

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 «Державний фонд геопросторових даних України»

https://bit.ly/3K2VcoB

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3K2VcoB
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Вінниця, вул. Чехова, 7

Загальна площа земельних
ділянок: 63,18 га

Загальна площа приміщень:
26 634,7 кв.м.

Стартова ціна: 
11,4 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Діяльність у сфері
інжинірингу, геології та 
геодезії, надання послуг
технічного консультування

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 «Вінницький авіаційний завод»

https://bit.ly/3Glpnb7

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3Glpnb7
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл., Теплицький р-н, 
с. Бджільна, вул. Радянська, 53

Загальна площа земельних
ділянок: 38,014 га

Загальна площа приміщень:
9 195,07 кв.м.

Стартова ціна: 
2,2 млн. грн.

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту

ЄМК ДП «Бджільнянський 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.

Посилання на сторінку: 
https://bit.ly/3IaJ9HI

Продуктивність по 
ректифікату: 
2 000 дал/добу

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3IaJ9HI
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл., Шаргородський
р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1

Загальна площа земельних
ділянок: 29,7 га

Загальна площа приміщень:
1 370,9 кв.м. Стартова ціна: 

8,3 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Добування декоративного та 
будівельного каменю, 
вапняку, гіпсу, крейди та 
глинистого сланцю

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 «Мурафський кар’єр»

https://bit.ly/3vhxRcT
Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3vhxRcT
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл., Піщанський р-н., 
с. Студена

Загальна площа земельних
ділянок: 66,6 га

Загальна площа приміщень:
200 кв.м. Стартова ціна: 

2,8 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Добування декоративного та 
будівельного каменю, 
вапняку, гіпсу, крейди та 
глинистого сланцю

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 «Піщанський кар'єр»

https://bit.ly/3VihDuE
Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3VihDuE
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:  
Вінницька обл.,  
Чечельницький р-н,
смт. Чечельник, вул. Паркова, 17

Загальна площа земельних  
ділянок: 22,8707 га

Загальна площа приміщень:
10 301 кв.м.

Статус: недіюче

Стартова ціна:
2,8 млн. грн.

ЄМК ДП «Чечельницький спиртовий завод»

Характеристика об'єкту:  
Виробництво основних  
органічних хімічних  
речовин, промисловий  
майданчик

Продуктивність по  
ректифікату:
2 000 дал/добу

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3Bbhv9N

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3Bbhv9N
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл., 
Жмеринський р-н, смт. Браїлів, 
вул. Чайковського, 10

Загальна площа земельних
ділянок: 0,96 га

Загальна площа приміщень:
3 594 кв.м.

Стартова ціна: 
0,65 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Виробництво фруктових та 
овочевих соків

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 «Браїлівський сокоморсовий завод»

https://bit.ly/3Wp0GA5
Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3Wp0GA5
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Волинська область



Місцезнаходження об'єкту:
Волинська обл., Маневицький р-н, 
с. Прилісне, вул. Сойне, 15
Філія:
• Маневицький торфозавод (смт. 

Маневичі, вул. Луцька, 21)

Загальна площа земельних
ділянок: 141,3586 га

Загальна площа приміщень:
20 801,9 кв.м.

Стартова ціна: 
202,5 млн. грн.

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Добування торфу; 
виробництво продуктів
нафтоперероблення.

ЄМК ДП «Волиньторф»

https://bit.ly/3tSqjxq

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: Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

Обсяг видобування: 
150-180 000 тон/рік

Кількість працівників: 
301 чоловік

https://bit.ly/3tSqjxq
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Волинська обл., 
м. Нововолинськ, 
вул.Шахтарська, 53

Загальна площа земельних
ділянок: 46 га

Загальна площа приміщень:
9 320 кв.м. Стартова ціна: 

2,3 млн. грн.

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Ремонт і технічне
обслуговування машин і 
устаткування промислового
призначення.

ЄМК ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод»

https://bit.ly/3Gkg1MP

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: 
Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3Gkg1MP
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Дніпропетровська область



Місцезнаходження об'єкту:
м. Дніпро, вул. Жуковського, 23

Загальна площа земельних
ділянок: 0,1377 га

Загальна площа приміщень:
3 412,4 кв.м.

Стартова ціна: 
5,3 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 
Основним видом діяльності 
є дослідження кон'юнктури
ринку та виявлення
громадської думки

https://bit.ly/3EJmsXM

ЄМК ДП «Дніпропетровськавтотранссервіс»

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3EJmsXM
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, 
просп. Аношкіна, 179

Загальна площа земельних 
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
уточнюється

Стартова ціна: 
211,1 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Виробництво іонообмінних
смол та гербіцидів

https://bit.ly/3I6ozYL

Державний пакет 100% акцій статутного капіталу АТ «Смоли»

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3I6ozYL
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, 
вул. Миколи Світальського, 1К

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,5602 га

Загальна площа приміщень:
5 486,62 кв.м.

Стартова ціна: 
30,2 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Підготовка фахівців вибухової
справи, проведення
психофізіологічної експертизи
працівників, чия діяльність
пов’язана з об’єктами
підвищеної небезпеки, 
проведення технічного
діагностування гірничого та 
гірничотранспортного
обладнання підприємств, 
здійснення технічного
випробування та дослідження
виробничого процесу.

https://bit.ly/3hU8vPe

ЄМК ДП «Криворізький 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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3hU8vPe
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Дніпро, вул. Казакова, 3

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,2008 га

Загальна площа приміщень:
2 697,65 кв.м.

Стартова ціна: 
22,8 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Технічне діагностування
вантажнопідіймальних
механізмів та об'єктів
котлонагляду, експертиза
об'єктів підвищеної
небезпеки, державний огляд
технологічних транспортних
засобів, санітарна
лабораторія та промислова
екологія, навчання з питань
охорони праці.

https://bit.ly/3PRSMg5

ЄМК ДП «Придніпровський 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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3PRSMg5
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, 
вул. Коломойцівська, 25

Загальна площа земельних 
ділянок: 24,0094 га

Загальна площа приміщень:
45 968,5 кв.м.

Стартова ціна: 
75,6 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 
майно колишнього ДП 
«Трансмаш» (будівлі, 
споруди, обладнання та 
устаткування промислового
призначення). 
Діяльність: надання в оренду
й експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого
майна.

https://bit.ly/3EBI86q

ЄМК ДП - структурний підрозділ «Управління справами Фонду 
державного майна України» (Дніпропетровська філія)

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3EBI86q
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Дніпро, 
вул. Будівельників, 34

Загальна площа земельних 
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
1 486,6 кв.м.

Стартова ціна: 
0,15 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 
Група об’єктів: будівля управління 
ЖКГ (1972 року), сходи, ґанок, 
пожежні сходи, прохідна промбази
ЖКГ, приямок теплотраси, склади, 
навіс, склад, ґанок мостіння, 
внутрішньодворові мережі, 
транспортні засоби, господарський 
інвентар, меблі, офісне обладнання 
– 163 од.

https://bit.ly/3WvWgr5

Група інвентарних об’єктів

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3WvWgr5
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, 
вул. Телевізійна, 3

Загальна площа земельних 
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
уточнюється

Стартова ціна: 
13,9 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Аналіз речовинного складу 
мінеральної сировини;
розробка магнітних, гравітаційних, 
флотаційних, спеціальних 
технологій переробки сировини; 
випробування розроблюваних 
технологій у напівпромислових
умовах; вибір та розробка 
технологічного обладнання, 
виготовлення експериментальних 
зразків; комплексне проектування 
промислових об'єктів та 
авторський нагляд під час 
будівництва та введення в 
експлуатацію.

https://bit.ly/3VsNXuG

Державний пакет 100% акцій АТ «Науково-дослідний інститут по збагаченню та 
агломерації руд чорних металів «МЕХАНОБРЧОРМЕТ»

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3VsNXuG
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, 
вул. Широківське шоссе, 86

Загальна площа земельних 
ділянок: не виділена 

Загальна площа приміщень:
1795,1 кв.м.

Стартова ціна: 
уточнюється

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
двоповерхова окремо
розташована будівля їдальні
загальною площею 1795,10 
кв.м. з підвалом, 
прибудовою, ганками. Рік
побудови – 1973. Будівля
обладнана системами 
опалення, водопостачання, 
каналізації, освітлення; з 
майном у кількості 16 
одиниць.

https://bit.ly/3hMvpbm

Їдальня № 23 на 200 посадочних місць

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3hMvpbm
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


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

Загальна площа земельних
ділянок: не виділена

Загальна площа приміщень:
556,5 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 
одноповерхова будівля з 
підвалом та ганком. До 
будівлі підведені
електропостачання, 
водопровід та система 
опалення.

https://bit.ly/3U5bq56

Будівля їдальні № 15 на 100 місць загальною площею 556,6 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.

Стартова ціна: 
уточнюється

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3U5bq56
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, 
вул. Бірюзова, 2А

Загальна площа земельних 
ділянок: 2 148 кв.м.

Загальна площа приміщень:
1 849,7 кв.м.

Стартова ціна: 
уточнюється

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 
окремо розташована 
нежитлова 
чотириповерхова будівля 
колишнього наркологічного 
диспансеру з підвалом.

https://bit.ly/3C2NQPN

Нежитлова будівля загальною площею 1849,7 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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3C2NQPN
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, 
вул. Переяславська, 84

Загальна площа земельних 
ділянок: не виділена

Загальна площа приміщень:
390,7 кв.м.

Стартова ціна: 
уточнюється

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 
одноповерхова окремо
розташована будівля
їдальні загальною площею
390,7 кв.м. з ганками. Рік
побудови: 1987. Будівля
обладнана опаленням, 
освітленням, 
водопроводом, 
каналізацією, вентиляцією, 
телефоном; майно - 4 
одиниці.

https://bit.ly/3C5H9N0

Їдальня № 11 

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3C5H9N0
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 3

Загальна площа земельних
ділянок: 1 460 кв.м.

Загальна площа приміщень:
1 195 кв.м.

Стартова ціна: 
уточнюється

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 
будівля поліклініки 
площею 1195 кв. м, 1964 
року побудови, разом з 
групою інвентарних
об’єктів у кількості 9 
одиниць

https://bit.ly/3Vl1ZPf

Будівля поліклініки площею 1195 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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3Vl1ZPf
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 3

Загальна площа земельних
ділянок: 601 кв.м.

Загальна площа приміщень:
778,3 кв.м. Стартова ціна: 

уточнюється

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 
нежитлові будівлі загальною 
площею 702,1 кв.м. разом з 
прибудовами та ганками 1912-
1964 років побудови.

https://bit.ly/3WrSTBk

Нежитлові будівлі 

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3WrSTBk
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Дніпро,                                   
просп. Сергія Нігояна, 16/5

Загальна площа земельних 
ділянок: відсутні

Загальна площа приміщень:
відсутні

Стартова ціна:
0,25 млн. 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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3pCTphn
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Дніпро, 
вул. Лешко-Попеля, 15

Загальна площа земельних 
ділянок: відсутні

Загальна площа приміщень:
відсутні

Стартова ціна:
0,02 млн. 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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3Klfqec
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Дніпро,  
вул. Б. Кротова, 24А

Загальна площа земельних 
ділянок: відсутні

Загальна площа приміщень:
відсутні

Стартова ціна:
0,03 млн. 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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3RaovID
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Житомирська область



Місцезнаходження об'єкту:
Житомирська обл.,  
м. Коростишів,
вул. Гвардійська, 46

Загальна площа земельних  
ділянок: 54,83 га

Загальна площа приміщень:
29 579,5 кв.м.

Стартова ціна:
4,08 млн. грн.

Статус: діюче

ЄМК ДП «Коростишівський спиртовий комбінат»

Характеристика об'єкту:  
Виробництво основних  
органічних хімічних  
речовин, промисловий  
майданчик

Продуктивність по  
ректифікату:
1 900 дал/добу

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3IT6JXA

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3IT6JXA
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Житомирська обл., 
Коростенський р-н, 
смт. Дружба, вул. Миру, 1

Загальна площа земельних 
ділянок: 128,7467 га

Загальна площа приміщень:
10 365,5 кв.м.

Стартова ціна:
7,6 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Добування піску, гравію, 
глин і каоліну.

ЄМК ДП «Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц»

https://bit.ly/3yavdGV
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3yavdGV
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Житомирська обл., 
м. Коростишів, 
вул. 19-та Буддільниця

Загальна площа земельних 
ділянок: 5,47 га

Загальна площа приміщень:
1 064,14 кв.м.

Стартова ціна:
1,07 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Місце розташування – на 
околиці міста Коростишів. 
До складу ЄМК входять 6 
об’єктів нерухомого майна, 
об’єкти незавершеного
будівництва та рухоме
майно. Основна 
діяльність: виробництво
інших машин і 
устатковання спеціального
призначення (не 
здійснюється).

ЄМК ДП «Коростишівський завод «Реммашторф»

https://bit.ly/3hRtJx4
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3hRtJx4
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Житомир,
вул. Тараса Бульби-Боровця, 
29

Загальна площа земельних 
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
3 267,1 кв.м.

Стартова ціна:
уточнюється

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Основна діяльність: 
будівництво житлових і 
нежитлових будівель

ЄМК ДП «Житомирська пересувна механізована колона»

https://bit.ly/3VrrnCE
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3VrrnCE
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Житомир, вул. Велика 
Бердичівська, 25 
Філії: 
• Озерянський торфозавод (смт. 

Миролюбів, вул. Заводська, 5)
• Олевський торфозавод (смт. 

Олевськ, вул. Промислова, 66

Загальна площа земельних 
ділянок: 6,4583 га

Загальна площа приміщень:
6 436,4 кв.м.

Стартова ціна:
11,7 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Добування торфу

ЄМК ДП «Житомирторф»

https://bit.ly/3Ha5ST7
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

Обсяг видобування: 
15-25 000 тон/рік

Кількість працівників: 
46 чоловік

https://bit.ly/3Ha5ST7
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Житомир, 
вул. Небесної Сотні, 37

Загальна площа земельних 
ділянок: відсутні

Загальна площа приміщень:
відсутні

Стартова ціна:
0,49 млн. 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 «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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3R2ZnEp
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Закарпатська область



Місцезнаходження об'єкту:
Закарпатська обл., 
Тячівський р-н, смт Дубове, 
вул. Заводська, 8

Загальна площа земельних 
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
уточнюється

Стартова ціна:
14,5 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
надання в оренду й 
експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого
майна.

ЄМК ДП «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання»

https://bit.ly/3hWByBO

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3hWByBO
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Запорізька область



Місцезнаходження об'єкту:
м. Запоріжжя, 
Дніпровське шосе, 9

Загальна площа земельних 
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
2 962,8 кв.м.

Стартова ціна:
уточнюється

Посилання на сторінку:

Статус: недіюча

Характеристика об'єкту:
Їдальня з обладнанням (97 
одиниць рухомого майна) у 
складі: гараж площею 57,0 
кв.м.; склад площею 116,2 
кв.м.; склад під обладнання 
площею 50,0 кв.м.; 
павільйон Кострома –
кулінарія площею 135,1 
кв.м.; їдальня площею 
2604,5 кв.м.; асфальтова 
площадка біля складу.

Їдальня з обладнанням

https://bit.ly/3PWEJ8Q

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3PWEJ8Q
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Івано-Франківська область



Місцезнаходження об'єкту:
м. Івано-Франківськ,  
вул. Юності, 2В

Загальна площа земельних  
ділянок: 12,337 га

Загальна площа приміщень:
35 002 кв.м.

Статус: діюче

Стартова ціна:
55,2 млн. грн.

Характеристика об'єкту:  
Виробництво продуктів  
борошномельно-круп'яної  
промисловості, зберігання  
сільськогосп. продукції

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 «Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів»

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

Потужність одночасного  
зберігання:
70 тис. тон (лінійний  
елеватор, ЗОГ-силоси)

Працівники:
40 чоловік

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3yVxpSR
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


https://bit.ly/3NALJab

Місцезнаходження об'єкту:
м. Івано-Франківськ, 
вул. Хриплинська, 11

Загальна площа земельних
ділянок: 20,04 га

Загальна площа приміщень:
55 082 кв.м. Стартова ціна: 

20,2 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Виробництво радіаторів і 
котлів центрального 
опалення, будівельних
металевих конструкцій

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 «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод»

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3NALJab
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Івано-Франківськ, 
вул. Блавацького І. Отця, 22

Загальна площа земельних
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
1 335,5 кв.м.

Стартова ціна: 
уточнюється

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 
Будівля критої автостоянки 
автомобілів площею 453,7 
кв.м.; будівля складу площею 
350,8 кв.м.; будівля критої 
автостоянки автомобілів 
площею 386,2 кв.м.; будівля 
прохідної площею 31,2 кв.м.; 
будівлія котельні площею 
113,6 кв.м. та ін.

https://bit.ly/3ulizmM

Будівля критої автостоянки автомобілів

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3ulizmM
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


м. Київ



Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, 
Саперно-Слобідський проїзд, 3

Загальна площа земельних 
ділянок: 4,1617 га (м. Київ) та                             
14,1228 га (м. Стрий, Львівська
обл.)

Загальна площа приміщень:
7 421,6 кв.м.

Стартова ціна:
18,04 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Оптова торгівля відходами
та брухтом. Наявна
податкова застава.

ЄМК ДП «Укроборонресурси»

https://bit.ly/3CrydSS
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3CrydSS
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


https://bit.ly/3PRvsPD

Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, 
вул. Мельникова (Юрія Іллєнка), 
81, будівля 2

Загальна площа земельних
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
25 100 кв.м.

Стартова ціна: 
37,7 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Будівництво житлових і 
нежитлових будівель

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 «Укроборонлізинг»

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3PRvsPD
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


https://bit.ly/3I0cCnz

Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, 
вул. Мельникова (Юрія Іллєнка), 
81, будівля 2

Загальна площа земельних
ділянок: 0,9824 га

Загальна площа приміщень:
4 182,5 кв.м.

Стартова ціна: 
64,5 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Основна діяльність: інший
пасажирський наземний
транспорт

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 державного спеціалізованого автотранспортного підприємства
Державного комітету телебачення і радіомовлення України

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3I0cCnz
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


https://bit.ly/3YS9MXK

Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, 
вул. Полковника Шутова, 9

Загальна площа земельних
ділянок: 0,7817 га

Загальна площа приміщень:
7 156,1 кв.м.

Стартова ціна: 
61,3 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 
майновий комплекс 
конструкторського бюро

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 колишнього державного підприємства
«Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування»

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3YS9MXK
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, вул. Михайла Чалого, 3

Загальна площа земельних 
ділянок: 3,6196 га 

Загальна площа приміщень:
9 902,88 кв.м.

Стартова ціна:
46,5 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Забезпечує роботу 
радіозв’язку у всіх підрозділах 
ДАК «Укравтодор», будує нові, 
та експлуатує існуючі лінії 
електрозв’язку, які охоплюють 
майже всю мережу основних 
автошляхів України.

ЄМК ДП дорожнього зв'язку, інформаційного забезпечення та 
автоматики «Укрдорзв’язок»

https://bit.ly/3Ws6qZU
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3Ws6qZU
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6 
(юридична адреса); м. Київ, вул. 
Шота Руставелі, 3 (фактичне 
місцезнаходження)

Загальна площа земельних 
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
2 700,8 кв.м.

Стартова ціна:
20,9 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Оброблення даних, 
розміщення інформації на 
веб-вузлах і пов'язана з 
ними діяльність

ЄМК ДП «Інформаціно-аналітичне агентство»

https://bit.ly/3Vs4vDk
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3Vs4vDk
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, 
вул. Кримського, 27

Загальна площа земельних 
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
уточнюється Стартова ціна:

уточнюється

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Кування, пресування, 
штампування, профілювання; 
порошкова металургія

ЄМК державного науково-виробничого підприємства «Дельта»

https://bit.ly/3PSQAEY
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3PSQAEY
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, 
бульвар Верховної Ради, 34

Загальна площа земельних 
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
уточнюється

Стартова ціна:
18,3 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Надання в оренду й 
експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого
майна

Державний пакет 50%+ 1 акція АТ «Укрнафтопродукт»

https://bit.ly/3vlX3Pv
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3vlX3Pv
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, 
вул. Фрунзе, 160/20

Загальна площа земельних 
ділянок: 1 534 кв.м.

Загальна площа приміщень:
2 672 кв.м.

Стартова ціна:
5,1 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
До складу комплексу входять: 
будівля, машини та 
обладнання, транспортні
засоби, інші основні засоби і 
т.д.

ЄМК ДП «Центральний науково-дослідний інститут
навігації і управління»

https://bit.ly/3jxu4W1
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3jxu4W1
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, 
вул. Бориспільська, 9

Загальна площа земельних 
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
1 307,1 кв.м.

Стартова ціна:
3,5 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Дослідження й 
експериментальні
розробки у сфері інших
природничих і технічних
наук

ЄМК ДП «Науковий центр точного машинобудування»

https://bit.ly/3PRbWTr
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3PRbWTr
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, вул. Дорогожицька, 11/8

Загальна площа земельних 
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
233,2 кв.м.

Стартова ціна:
уточнюється

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Діяльність посередників у 
торгівлі машинами, 
промисловим устаткованням, 
суднами та літаками

ЄМК ДП з комплектної поставки устаткування «Укренергокомплект»

https://bit.ly/3WHy6cS
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3WHy6cS
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, вул. Тупікова генерала, 
11-А / вул. Деснянська, 19А

Загальна площа земельних 
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
691,5 кв.м.

Стартова ціна:
1,7 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Трьохповерхова будівля, рік 
побудови – 1983, 
фундамент – бетон; стіни –
цегляні; покрівля – шифер; 
перекриття – залізобетонне; 
підлога – лінолеум, паркет.

Госпблок загальною площею 691,5 кв.м.

https://bit.ly/3I69PJC
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3I69PJC
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, 
вул. Московська, 8

Загальна площа земельних 
ділянок: відсутня

Загальна площа приміщень:
150 кв.м.

Посилання на сторінку:

Характеристика об'єкту:
нежитлові приміщення
№6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
групи приміщень №4, які
знаходяться на 2 поверсі
будівлі корпусу №7, не 
мають окремого (власного) 
входу

Частина нежитлових приміщень корпусу №7, площею 150 кв.м.

https://bit.ly/3SW84Ay
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.

Стартова ціна:
0,38 млн. грн.

Статус: діюче

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3SW84Ay
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, 
вул. Велика Васильківська, 13/1

Загальна площа земельних 
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
370,6 кв.м.

Стартова ціна:
0,26 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
окреме майно – група
нежитлових приміщень
загальною площею 370,6 
кв.м.

Групи нежитлових приміщень загальною площею 370,6 кв.м.

https://bit.ly/3hUtKQY
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3hUtKQY
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, бульв. Академіка
Вернадського, 34-Б

Загальна площа земельних 
ділянок: 1,0595 га 

Загальна площа приміщень:
5 327 кв.м. Стартова ціна:

0,2 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Оброблення даних, 
розміщення інформації на 
веб-вузлах і пов'язана з 
ними діяльність

ЄМК ДП «Академвторресурс»

https://bit.ly/3WKvQ4F
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3WKvQ4F
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, вул. Межигірська, 83

Загальна площа земельних 
ділянок: відсутні

Загальна площа приміщень:
відсутні

Стартова ціна:
0,27 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Підприємство проводить 
експертизу проектних
розробок, виконаних іншими
організаціями і підготовку по 
ним висновків; організовує
виставки, семінари по 
обміну досвідом
проектування, будівництва, 
надає консультативні
послуги.

ЄМК ДП «Проектний інститут «ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ»

https://bit.ly/3Wwi6uz
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3Wwi6uz
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, 
вул. Алма-Атинська, 8

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,2847 га

Загальна площа приміщень:
4 100 кв.м.

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
об’єкт незавершеного
будівництва складається з 
9-ти поверхової
залізобетонної будівлі
лабораторного корпусу та 
прибудованого до неї
одноповерхового
експериментального цеху. 

Лабораторно-експериментальний корпус

https://bit.ly/3nCPe3U
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

Стартова ціна:
18,6 млн. грн.

https://bit.ly/3nCPe3U
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Київська область



Місцезнаходження об'єкту:
Київська обл., 
м. Біла Церква, 
вул. Сухоярська,16.

Загальна площа земельних 
ділянок: 3,2519 га

Загальна площа приміщень:
12 166,7 кв.м.

Стартова ціна:
40,7 млн. грн. 

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
виробництво інструментів і 
обладнання для вимірювання, 
дослідження та навігації.

ЄМК ДП «Білоцерківський завод «Еталон»

https://bit.ly/3be91kh
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3be91kh
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Київська обл., 
Обухівський р-н, м. Українка, 
вул. Промислова, 4

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,666 га

Загальна площа приміщень:
3 151,6 кв.м.

Стартова ціна:
18,4 млн. грн. 

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Дослідження й 
експериментальні розробки у 
сфері інших природничих і 
технічних наук (основний); 
діяльність посередників, що
спеціалізуються в торгівлі
іншими товарами.

ЄМК ДП «Спеціалізований центр підготовки кадрів»

https://bit.ly/3jzp4jW
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3jzp4jW
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Київська обл., 
м. Вишневе, 
вул. Святошинська, 29

Загальна площа земельних 
ділянок: 1,85 га

Загальна площа приміщень:
6 823,8 кв.м.

Стартова ціна:
4,0 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Дослідження у сфері
природничих і технічних наук. 
Оптова торгівля фарфором, 
скляним посудом, засобами
для чищення

ЄМК ДП «Український дім фарфоро-фаянсової промисловості»

https://bit.ly/3Aq5LiY
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3Aq5LiY
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:  
Київська обл., Фастівський р-н,  
с. Триліси

Загальна площа земельних  
ділянок: 104,847 га

Загальна площа приміщень:
11 585,8 кв.м.

Статус: недіюче

Стартова ціна:
1,7 млн. грн.

ЄМК ДП «Триліський спиртовий завод»

Характеристика об'єкту:  
Виробництво основних  
органічних хімічних  
речовин, промисловий  
майданчик

Продуктивність по  
ректифікату:
5 500 дал/добу

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3ODD5ah

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3ODD5ah
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Київська обл., 
Васильківський р-н, смт. 
Глеваха, вул. Ботанічна, 3.

Загальна площа земельних 
ділянок: 4,02 га

Загальна площа приміщень:
3 834,5 кв.м.

Стартова ціна:
4,8 млн. грн. 

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Розведення тварин для 
наукових та господарських
потреб; виробництво та 
реалізація тваринних
продуктів, кормів, обладнання
для утримання лабораторних
та інших тварин; надання
ветеринарних послуг

ЄМК ДП «Розплідник дослідних тварин»

https://bit.ly/3dyMYsR
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3dyMYsR
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:  
Київська обл., Макарівський р-н, 
с. Червона Слобода, вул. 70-
річчя Жовтня, 89; вул. 
Заводська, 3; Макарівський р-н, 
станція Буян 

Загальна площа земельних  
ділянок: 1,5539 га

Загальна площа приміщень:
1 698,7 кв.м.

Стартова ціна:
9,7 млн. грн.
Також умови приватизації 
передбачають додатково 
погашення боргів ДП 
"Укрспирт" в сумі, що 
дорівнює стартовій ціні

Статус: діюче

Окреме майно Червонослобідського місця провадження діяльності та 
зберігання  спирту ДП «Укрспирт»

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

Характеристика об'єкту:  
Виробництво харчового  
спирту

Продуктивність по  
ректифікату:
3 150 дал/добу

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3hYfvui
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Кіровоградська область



Характеристика об'єкту:
Виробництво основних 
органічних хімічних
речовин, промисловий 
майданчик

Місцезнаходження об'єкту:
Кіровоградська обл., 
м. Мала Виска, вул. 
Промислова, 1

Загальна площа земельних
ділянок: 47,4 га

Загальна площа приміщень:
13 460,08 кв.м.

Стартова ціна: 
1,2 млн. грн.

Статус: недіюче з 2004 р.

ЄМК ДП «Маловисківський 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.

Посилання на сторінку: 
https://bit.ly/3z0T0t4

Продуктивність по 
ректифікату: 
уточнюється

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3z0T0t4
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Львівська область



Місцезнаходження об'єкту:  
Львівська обл., Золочівський р-н,  
с. Струтин, вул. Зарицького  
Олексія Бл. свщмч, 2

Загальна площа земельних  
ділянок: 14,6692 га

Загальна площа приміщень:
11 959,7 кв.м.

Стартова ціна:
уточнюється

Також умови приватизації 
передбачають додатково 
погашення боргів ДП 
"Укрспирт" в сумі, що 
дорівнює стартовій ціні

Статус: діюче

Окреме майно Струтинського місця провадження діяльності та зберігання 
спирту ДП «Укрспирт»

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

Характеристика об'єкту:  
Виробництво харчового  
спирту

Продуктивність по  
ректифікату:
2 200 дал/добу

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3GUipXG
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту: 
м. Львів, вул. Богдана 
Хмельницького, 233-А

Загальна площа земельних  
ділянок: 0,225 га

Загальна площа приміщень:
1 203,1 кв.м.

Стартова ціна:
уточнюється

Статус: діюче

ЄМК ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці»

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

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

Характеристика об'єкту: 
діагностики обладнання, 
технічної експертизи
проектів і технологічних
процесів, навчання та 
перевірки знань з питань
охорони праці.

https://bit.ly/3WOwRsw
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту: 
м. Львів, 
вул. Тернопільська, 10

Загальна площа земельних  
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
уточнюється

Стартова ціна:
уточнюється

Статус: недіюче

ЄМК ДП «Львівський науково-дослідний і проектний інститут
«ЛьвівбудмНДІпроект»

Посилання на сторінку: 
https://bit.ly/3vl6vm9

Характеристика об'єкту: 
Технічні випробування та 
дослідження

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3vl6vm9
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Львівська обл., м. Червоноград, 
вул. Будівельна, 1 

Загальна площа земельних
ділянок: 0,899 га 

Загальна площа приміщень:
15 726,9 кв.м.

Стартова ціна: 
56,5 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Будівництво інших споруд. 
Генеральний підрядник
по будівництву шахти-
новобудови №10 
"Нововолинська"

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.

Державний пакет 99,7% акцій ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»

https://bit.ly/3AkfB4u
Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3AkfB4u
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:  
Львівська обл., Стрийський р-н,  
с. Угерсько, вул. І.Франка, 2

Загальна площа земельних  
ділянок: 14,6268 га

Загальна площа приміщень:
15 980,3 кв.м.

Стартова ціна:
3,9 млн. грн.

Статус: діюче

ЄМК ДП «Угерський спиртовий завод»

Характеристика об'єкту:  
Виробництво спирту  
денатурованого

Продуктивність по  
ректифікату:
1 700 дал/добу

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3IMdE3e

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3IMdE3e
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Миколаївська область



Місцезнаходження об'єкту:
Миколаївська обл., 
Миколаївський р-н, с. Рибаківка, 
вул. Очаківська, 1в

Загальна площа земельних
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
467,37 кв.м.

Стартова ціна: 
1 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Спальні будинки, їдальня, склад-
гараж, вбиральня, душові, навіс 
з умивальником, душова кабіна, 
навіс над біовбиральнею, 
огорожі, хвіртки, ворота, 
замощення. Інші необоротні 
активи: бак металевий, дитячі 
ігрові форми, лічильник 
електричний 3ф, контейнер для 
сміття, антена телевізійна.

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.

База відпочинку «Світанок»

https://bit.ly/3C6vcXi
Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3C6vcXi
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Одеська область



Місцезнаходження об'єкту:
м. Одеса, 
вул. І. Франка, 55.

Загальна площа земельних 
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
684,1 кв. м

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

Стартова ціна:
6,3 млн. грн.

https://bit.ly/3r8r0kZ
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Одеська обл., м. Білгород-
Дністровський, вул. Шабська, 81
• Портопункт «Бугаз» (с. Затока)
• База відпочинку «Прибой» (с. 

Затока, вул. Золотий Берег, 93)

Загальна площа земельних 
ділянок: 60,9039 га

Загальна площа приміщень:
35 897,3 кв.м.

Стартова ціна:
172,5 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних  цілей у
відповідності до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". Фонд не несе відповідальності за рішення  покупців, потенційних 
покупців або інших осіб та їх наслідки, які ґрунтуватимуться на інформації, опублікованій у цьому матеріалі.

Характеристика об'єкту:
Допоміжне обслуговування 
водного транспорту.
До складу входить: 
нерухомість, 4 буксири, 2 
баржі, плавкран, баржа-
спредер та автотранспорт 
(частина – в оренді).

ЄМК ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»

https://bit.ly/2WSF45C

Підхідні канали: 
Дністровсько-цареградський
(2,8 км.), паспортна глибина: 
6,5 м., фактична: 3,5-15.9 м. 
Дністровсько-лиманський
(15 км.), паспортна глибина: 
5,5 м., фактична: 2,4-5,5 м.

Персонал: 178 людей

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/2WSF45C
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Одеська обл., Овідіопольський р-
н, смт. Авангард, вул. Базова, 21

Загальна площа земельних 
ділянок: 6,5024 га

Загальна площа приміщень:
уточнюється Стартова ціна:

20,2 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Надання інших
індивідуальних послу

ЄМК ДП «ТВК»

https://bit.ly/3G2gilY

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3G2gilY
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Одеса, вул. Костанді, 4 

Загальна площа земельних
ділянок: 0,1005 га 

Загальна площа приміщень:
487,1 кв.м.

Стартова ціна: 
14,9 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Майно центру складається з 
будівель та споруд, в т.ч. 
спальних корпусів, їдальні, 
кінотеатру, туалету, душової, 
сараїв, іншого майна.

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.

Дитячий оздоровчий центр «Юний судноремонтник»

https://bit.ly/3I2R35P
Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3I2R35P
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Одеська обл., м. Чорноморськ, 
с. Малодолинське, 
вул. Лиманська, 1

Загальна площа земельних
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
126,3 кв.м.

Стартова ціна: 
уточнюється

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Напрямки діяльності: 
зберігання порожніх 
контейнерів, доставка і 
зберігання легкових 
автомобілів, перевалка і 
накопичення генеральних 
вантажів, зберігання вантажів у 
великотоннажних контейнерах, 
критих складах і на відкритих 
площах, стафірування/ 
розстафірування контейнерів, 
дрібний ремонт контейнерів.
Підприємство має досвід 
роботи з нестандартними 
вантажами.

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 «Укрспецобладнання»

https://bit.ly/3hWuUvk
Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3hWuUvk
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Одеська обл.
• м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44, 54; 
• смт. Суворове, вул. Лиманська, 

18; 
• Ренійський р-н, с. Плавні, вул. 

Лиманська, 1-А; 
• Кілійський р-н, с. Приморське

Загальна площа земельних
ділянок: 1,392 га 

Загальна площа приміщень:
26 710,84 кв.м.

Стартова ціна: 
уточнюється

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
До складу входять нерухоме та 
рухоме майно: будівлі, споруди, 
передавальні пристрої, машини
та обладнання, транспортні
засоби, інструменти, прилади, 
інвентар.

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.

ЦМК ДП «Ізмаїльський винзавод»

https://bit.ly/3PUjIvK
Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3PUjIvK
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Одеса, вул. Семінарська, 15а

Загальна площа земельних
ділянок: 1,4305 га 

Загальна площа приміщень:
1 654,2 кв.м.

Стартова ціна: 
1,5 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
До складу ЄМК входять контора 
та виробнича база. Майно 
підприємства розташовано в 
районі 7 км. Овідіопольської
дороги, забезпечено під’їзними
автошляхами,
енергозабезпеченням, територія 
огороджена.

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 «Енергомонтажний поїзд № 754»

https://bit.ly/3vrVYFD
Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3vrVYFD
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Одеська обл., м. Южне, 
вул. Індустріальна, 8

Загальна площа земельних
ділянок: 1,799 га 

Загальна площа приміщень:
5 821,4 кв.м.

Стартова ціна: 
9,97 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
До складу об`єкта 
входять: адміністративний 
корпус, насосна станція, 
пожежні ємкості, прохідна, 
гуртожитки, їдальня, 
допоміжні приміщення, 
мережі 
електропостачання 
та оборотні активи.

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 «Південний державний науково-виробничий центр «Прогрес»

https://bit.ly/3Xvha9Y
Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3Xvha9Y
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Одеса, пляж Лузанівка, 21/1

Загальна площа земельних
ділянок: 0,082568 га 

Загальна площа приміщень:
825,68 кв.м.

Стартова ціна: 
уточнюється

Посилання на сторінку: 

Статус: недіючий

Характеристика об'єкту:
приміщення павільйону 
площею 13,14 кв.м. з 
відкритим майданчиком 
площею 812,54 кв.м., 
розташованим навколо 
павільйону.

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.

Пасажирський павільйон в Лузанівці

https://bit.ly/3volsEa
Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3volsEa
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Одеса, 
Французький бульвар, 10

Загальна площа земельних
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
уточнюється

Стартова ціна: 
4,5 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Нежитлові будівлі частини
цілісного майнового
комплексу колишнього
державного підприємства
“Одеський лікеро-горілчаний
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.

ЄМК ДП «Урожай»

https://bit.ly/3Gl2vs2
Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3Gl2vs2
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Одеська обл., м. Подільськ,
вул. Соборна, 220

Загальна площа земельних
ділянок: 25,3337 га

Загальна площа приміщень:
7 637 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
До складу комплексу 
входить нерухоме та 
рухоме майно.

https://bit.ly/3WvdV1Z

ЦМК ДП «Котовський виноробний 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.

Стартова ціна: 
0,6 млн. грн. 

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3WvdV1Z
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Одеська обл., Біляївський р-н,
с. Паліївка, вул. Лиманська, 30

Загальна площа земельних
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
1 482 кв.м.

Стартова ціна: 
1,3 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
господарчий майданчик, під’їзна 
дорога, кіоск, башня
Рожновського, інкубаційний цех, 
дамби, шлюз регульований, 
залізобетонний причал, склад 
кормів, верховини, склад кормів, 
гараж, будинки рибака, 
вбиральня, будівлі лабораторії, 
льодовика, вагової, навіси, 
басейн, огорожа.

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 «Регіональний дослідно-експериментальний комплекс»

https://bit.ly/3jxZmwj
Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3jxZmwj
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Одеса, 
вул. Артилерійська, 11

Загальна площа земельних
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
63,8 кв.м. Стартова ціна: 

уточнюється

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Оптова торгівля іншими
товарами господарського
призначення

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 «Укрпостачпреса»

https://bit.ly/3C8cYoa
Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3C8cYoa
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Одеса, 
вул. Миколи Боровського, 41

Загальна площа земельних 
ділянок: відсутні

Загальна площа приміщень:
відсутні

Стартова ціна:
0,12 млн. грн. Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
дослідження й  
експериментальні розробки у 
сфері інших природничих і 
технічних наук. Наявне майно: 
верстат свердлильний 
настільний, верстат 
слюсарний, стендова 
установка, столи канцелярські, 
шафи металеві, ксерокс Ricoh, 
комп’ютер, телефон-факс, 
стелажі металеві, шафа 
електрична силова, шафа 
книжкова, яке знаходиться у 
задовільному стані. 

ЄМК ДП «Одеське спеціальне конструкторське бюро 
прецизійних верстатів»

https://bit.ly/3ws6jCA
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3ws6jCA
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Полтавська область



Місцезнаходження об'єкту:
Полтавська обл., м. Полтава,
вул. Небесної Сотні, 69.
• Філія – «Хлібна база №88»

(Чутівський р-н, смт. Артемівка)
• Склади напольного зберігання

(Чутівський р-н, с. Чапаєве)

Загальна площа земельних
ділянок: 28,31 га

Загальна площа приміщень:
74 343 кв.м.

Стартова ціна:
15,7 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

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

ЄМК ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів»

https://bit.ly/3yDnqTg
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.

Потужність одночасного  
зберігання:
175 тис. тон (лінійний  
елеватор, підлогові склади)

Працівники:
107 чоловік

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3yDnqTg
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Полтава, 
вул. Сапіго, 1

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,3056 га

Загальна площа приміщень:
2 427,3 кв.м.

Стартова ціна:
18,2 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
діяльність у сфері
архітектури

ЄМК ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та 
молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром»

https://bit.ly/3NAuJPT

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3NAuJPT
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Полтавська обл.,
Лохвицький р-н, м. Заводське,  
вул. Озерна, 10

Загальна площа земельних  
ділянок: 19,7179 га

Загальна площа приміщень:
24 097,3 кв.м.

Стартова ціна:
11,8 млн. грн.

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Виробництво біоетанолу

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3oNf7yF

ЄМК ДП «Лохвицький спиртовий комбінат»

Продуктивність по  
ректифікату:
6 000 дал/добу

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3oNf7yF
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Рівненська область



Місцезнаходження об'єкту:
Рівненська обл., 
Дубенський р-н, 
смт. Смига, вул. Миру, 1

Загальна площа земельних
ділянок: 845,2655 га

Загальна площа приміщень:
7878,7 кв.м.

Стартова ціна: 
45,1 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Добування торфу

https://bit.ly/3uTpiEq

ЄМК ДП «Рівнеторф»

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

Обсяги видобування: 
100-180 000 тон/рік

Кількість працівників: 
202 чоловіки

https://bit.ly/3uTpiEq
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:  
Рівненська обл., Березнівський  
р-н, с. Зірне, вул. Зірненська, 7

Загальна площа земельних  
ділянок: 26,0795 га

Загальна площа приміщень:
14 757,6 кв.м.

Стартова ціна:
24,3 млн. грн.

Статус: діюче

ЄМК ДП «Зірненський спиртовий завод»

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3PCzb2k

Характеристика об'єкту:  
Виробництво харчового  
спирту

Продуктивність по  
ректифікату:
2 300 дал/добу

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3PCzb2k
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Рівне, вул. Соборна, 364-В

Загальна площа земельних
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
7 041,8 кв.м.

Стартова ціна: 
1,2 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Технічне обслуговування
та ремонт 
автотранспортних засобів, 
виробництво
автотранспортних засобів, 
вузлів, деталей і 
приладдя для них.

https://bit.ly/3Gp7GXS

ЄМК ДП «Рівненський автомобільний ремонтний 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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3Gp7GXS
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Рівне, вул. Будівельників, 3Б

Загальна площа земельних
ділянок: 0,11 га

Загальна площа приміщень:
347,1 кв.м.

Стартова ціна: 
0,4 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 
Адміністративна будівля –
двохповерхова цегляна 
будівля, фундамент –
бетонний, стіни – цегляні, 
підлога – бетонна, 
покрівля – рубероїд.

https://bit.ly/3C5djbn

ЄМК ДП «Рівненський обласний виробничо-технічний центр
стандартизації, метрології та якості продукції «Облагростандарт»

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3C5djbn
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Рівне, вул. Кавказька, 5

Загальна площа земельних
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
245,7 кв.м.

Стартова ціна: 
уточнюється

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Нежитлові приміщення
адміністративного будинку
загальною площею 245,7 
кв.м.

https://bit.ly/3G2cUHV

Нежитлові приміщення загальною площею 245,7 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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3G2cUHV
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Сумська область



Місцезнаходження об'єкту:
м. Суми, 
вул. Косівщинська, 18.

Загальна площа земельних 
ділянок: відсутні

Загальна площа приміщень:
799,6 кв.м.

Стартова ціна:
15,9 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
технічні випробування та 
дослідження

ЄМК ДП «Сумський експертно-технічний центр Держпраці»

https://bit.ly/3F5Kn1R
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3F5Kn1R
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Сумська обл., Конотопський р-н, 
смт Дубов’язівка, 
вул. Петра Лусти, 38

Загальна площа земельних
ділянок: 1,6259 га

Загальна площа приміщень:
уточнюється

Стартова ціна: 
33,8 млн. грн.
Також умови приватизації 
передбачають додатково 
погашення боргів ДП 
"Укрспирт" в сумі, що 
дорівнює стартовій ціні

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

https://bit.ly/3IfcAZb
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 Дубов’язівського місця провадження діяльності та 
зберігання спирту ДП «Укрспирт»

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

Характеристика об'єкту:  
Виробництво харчового  
спирту

Продуктивність по  
ректифікату:
2 300 дал/добу

https://bit.ly/3IfcAZb
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:  
Сумська обл.,
Конотопський р-н, с. Попівка,
вул. Братів Ковтунів, 1

Загальна площа земельних  
ділянок: 39,9 га

Загальна площа приміщень:
21 447,3 кв.м.

Стартова ціна:
33,8 млн. грн.

Статус: діюче

ЄМК ДП «Попівський експериментальний завод»

Характеристика об'єкту:  
Виробництво спирту  
денатурованого

Продуктивність по  
ректифікату:
3 063 дал/добу

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3d2hwmB

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3d2hwmB
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Сумська обл., Сумський р-н, 
с. Стецьківка, вул. Заводська, 1

Загальна площа земельних
ділянок: 11,4847 га

Загальна площа приміщень:
6 548,9 кв.м.

Стартова ціна: 
1,7 млн. грн.

Статус: недіюче

ЄМК ДП «Сумиспирт»

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/3OS4a9F

Характеристика об'єкту:
Виробництво основних 
органічних хімічних
речовин, промисловий 
майданчик

Продуктивність по 
ректифікату: 
1 700 дал/добу

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3OS4a9F
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Сумська обл., Сумський р-н, 
с. Новосуханівка, 
вул. Заводська, 1

Загальна площа земельних
ділянок: 45,408 га

Загальна площа приміщень:
8 914,43 кв.м.

Стартова ціна: 
1,3 млн. грн.

Статус: діюче

ЄМК ДП «Новосуханівський 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.

Посилання на сторінку: 
https://bit.ly/3OSwo49

Характеристика об'єкту:
Виробництво основних 
органічних хімічних
речовин, промисловий 
майданчик

Продуктивність по 
ректифікату: 
2 000 дал/добу

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3OSwo49
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Суми,
вул. 1-ша Замостянська, 92.

Загальна площа земельних 
ділянок: відсутня

Загальна площа приміщень:
710 кв. м.

Стартова ціна:
5,98 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
нежитлове приміщення, 
яке складається з 2 
основних нежитлових
приміщень
та 3 допоміжних. Поверх 
надбудований в 2009 
році. Вхід влаштовано по 
відкритих металевих
сходах.

Нежитлове приміщення площею 710 кв.м. (другий поверх)

https://bit.ly/3AlSvw8
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3AlSvw8
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Сумська обл., м. Тростянець, 
пров. Гаївський, 2б.

Загальна площа земельних 
ділянок: 1,8626 га

Загальна площа приміщень:
3 367,7 кв.м.

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Виробництво хліба та 
хлібобулочних виробів; 
виробництво борошняних 
кондитерських виробів, 
тортів і тістечок нетривалого 
зберігання

Державний пакет 48,0212% акцій ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»

https://bit.ly/3m1CYKtІнформація 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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

Стартова ціна:
3,9 млн. грн.

https://bit.ly/3m1CYKt
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Тернопільська область



Місцезнаходження об'єкту:  
Тернопільська обл.,  
Збаразький р-н, с. Зарубинці

Загальна площа земельних  
ділянок: 23,8 га

Загальна площа приміщень:
20 478,22 кв.м.

Стартова ціна:
191,2 млн. грн.

Статус: діюче

ЄМК ДП «Зарубинський спиртовий завод»

Характеристика об'єкту:
Виробництво біоетанолу

Продуктивність по  
ректифікату:
4 500 дал/добу

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3aW31zO

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3aW31zO
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Тернопільська обл., 
м. Бучач, вул. Бариська, 8А

Загальна площа земельних
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
уточнюється

Стартова ціна: 
уточнюється

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Виробництво спиртних
напоїв

ЦМК структурного підрозділу (горілчаний цех) 
Бучацького мальтозного заводу

https://bit.ly/38fAT9h

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: Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/38fAT9h
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Тернопіль, 
вул. Текстильна 18

Загальна площа земельних
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
уточнюється Стартова ціна: 

уточнюється

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Оздоблення текстильних
виробів. 
Ткацьке та обробне
виробництва

https://bit.ly/3QI2OzP

Державний пакет 25% акцій ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно»

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3QI2OzP
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Тернопіль, вул. 
Підволочиське шосе, аеропорт

Загальна площа земельних
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
2 637,8 кв.м. Стартова ціна: 

уточнюється

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Ремонт і технічне
обслуговування повітряних
і космічних літальних
апаратів

https://bit.ly/3PDtEbj

ЄМК ДП «Тернопільське державне авіаційне підприємство «Універсал-Авіа»

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3PDtEbj
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Тернопільська обл., 
Шумський р-н, село Кути
Філії:
• Виробнича дільниця «Лозоветорф» 
• Виробнича дільниця

«Карпилівкаторф» 
• Виробнича дільниця

«Грузевицяторф» 

Загальна площа земельних
ділянок: 9,9 га

Загальна площа приміщень:
3 257,2 кв.м.

Кількість працівників: 
12

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Добування торфу

https://bit.ly/3KclVji

ЄМК ДП «Поділляторф»

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

Обсяг видобування: 
15-25 000 тон/рік

Стартова ціна: 
4,5 млн. грн.

https://bit.ly/3KclVji
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Харківська область



Місцезнаходження об'єкту:  
Харківська обл., Чугуївський  
р-н, смт. Новопокровка, вул.  
ім. В. Вєсіча,1

Загальна площа земельних  
ділянок: 17,2936 га

Загальна площа приміщень:
57 716,4 кв.м.

Статус: діюче

Стартова ціна:
128,1 млн. грн.

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 «Новопокровський комбінат хлібопродуктів»

Посилання на сторінку:  
https://bit.ly/3vnmwb8

Характеристика об'єкту:  
Виробництво продуктів  
борошномельно-круп'яної  
промисловості, зберігання  
сільськогосп. продукції

Потужність одночасного  
зберігання:
54 тис. тон (лінійний  
елеватор, бетоні силоси)

Працівники:
219 чоловік

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3vnmwb8
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Харків, Набережна 
Гімназійна, 2

Загальна площа земельних
ділянок: 1,6018 га

Загальна площа приміщень:
19 544,1 кв.м.

Стартова ціна: 
70,3 млн. грн. 

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 
діяльність у сфері 
архітектури

https://bit.ly/3WpUwzA
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 «Державний проектно-вишукувальний та
науково-дослідний інститут «Укренергомережпроект»

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3WpUwzA
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Харків, 
просп. Гагаріна, 181

Загальна площа земельних 
ділянок: 4,096 га

Загальна площа приміщень:
49 027,2 кв.м.

Стартова ціна:
234,4 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Виробництво 
електророзподільчої та 
контрольної апаратури

Державний пакет 100% акцій АТ «Завод «Радіореле»

https://bit.ly/3hWRgN7
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3hWRgN7
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Харків, вул. Сумська, 1

Загальна площа земельних 
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
4 373,3 кв.м.

Стартова ціна:
0,7 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
В складі ЄМК 2 об’єкта
нерухомого майна: нежитлові
приміщення, які знаходяться
в будівлі (пам’ятка
архітектури), та гараж

ЄМК ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень»

https://bit.ly/3GnmQwQ
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3GnmQwQ
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту: 
м. Харків,
вул. Тарасівська, 6

Загальна площа земельних
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
13 751,2 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.

ЄМК ДП «Харківське промислово-торговельне підприємство»

Стартова ціна:
21 млн. грн.

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Надання в оренду й 
експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого
майна. На балансі
підприємства обліковуються
будівлі, споруди, обладнання
загальною кількістю 651 од.

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

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3WvqNoP
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:  
Харківська обл., 
Краснокутський р-н, 
селище Дублянка, вул. Заводська, 1

Загальна площа земельних  
ділянок: 187,1847 га

Загальна площа приміщень:
16 748,8 кв.м.

Стартова ціна:
13,4 млн. грн.

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Виробництво біоетанолу

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

ЄМК ДП «Дублянський 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

Продуктивність по  
ректифікату:
5 000 дал/добу

можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3jBncXK
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Харків, 
вул. Достоєвського, 16

Загальна площа земельних 
ділянок: 8,5224 га

Загальна площа приміщень:
35 848 кв.м.

Стартова ціна:
12,3 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Виробництво електричного 
устаткування

Державний пакет 100% акцій
ПрАТ «Харківський електротехнічний завод «Трансзв’язок»

https://bit.ly/3FZDWzJ
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3FZDWzJ
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту: 
м. Харків, 
просп. Героїв Харкова, 151

Загальна площа земельних
ділянок: не виділена

Загальна площа приміщень:
5 324,1 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.

ЄМК ДП «Український державний інститут по проектуванню
заводів важкого машинобудування»

Стартова ціна:
2,3 млн. грн.

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Діяльність у сфері
архітектури. До складу 
комплексу входять
нежитлові будівлі та 2 
транспортні засоби

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3Vut5n3

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3Vut5n3
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Хмельницька область



Місцезнаходження об'єкту:
Хмельницька обл., 
м. Славута, вул. Козацька,122

Загальна площа земельних 
ділянок: 17,8577 га  

Загальна площа приміщень:
83 433,9 кв.м.

Стартова ціна: 
215,24 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
виробництво керамічних 
санітарно-технічних 
виробів

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 «Славутський комбінат «Будфарфор»

https://bit.ly/3r33R3a

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3r33R3a
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Хмельницька обл., 
Славутський р-н, с. Ганнопіль

Загальна площа земельних
ділянок: 16,1146 га

Загальна площа приміщень:
10 317,4 кв.м.

Стартова ціна: 
3,9 млн. грн.

Статус: недіюче понад 
15 років

Характеристика об'єкту:
Виробництво основних 
органічних хімічних
речовин, промисловий 
майданчик

ЄМК ДП «Ганнопільський 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.

Посилання на сторінку: 
https://bit.ly/3zn1Tib

Продуктивність по 
ректифікату: 
1 800 дал/добу

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3zn1Tib
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Хмельницька обл.,
Чемеровецький р-н, 
смт. Закупне, вул. Кар'єрна, 1

Загальна площа земельних
ділянок: 57,66 га

Загальна площа приміщень:
12 856,28 кв.м. Стартова ціна: 

15,1 млн. грн. 

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Добування декоративного 
та будівельного каменю, 
вапняку, гіпсу, крейди та 
глинистого сланцю

https://bit.ly/3QKtPTv

ЄМК ДП «Закупнянський кар'єр»

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3QKtPTv
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Хмельницька обл., Кам'янець-
Подільський р-н, селище 
Сахкамінь, вул. Радянська,1А

Загальна площа земельних
ділянок: 79,1 га

Загальна площа приміщень:
11 154,6 кв.м. Стартова ціна: 

25,8 млн. грн. 

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Добування декоративного 
та будівельного каменю, 
вапняку, гіпсу, крейди та 
глинистого сланцю

https://bit.ly/3cd1yWH

ЄМК ДП «Нігинський кар'єр»

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3cd1yWH
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Камянець-Подільський р-н,
с. Довжок, вул. Унявко, 1

Загальна площа земельних
ділянок: 3,2727 га.

Загальна площа приміщень:
1 717,8 кв.м.

Стартова ціна: 
1,42 млн. грн. 
Також умови приватизації 
передбачають додатково 
погашення боргів ДП 
"Укрспирт" в сумі, що 
дорівнює стартовій ціні

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 
незавершене будівництво, 
що включає бродильне 
відділення та чани, варочне
відділення, вентиляцію, 
двигун, електроосвітлення 
та щитова, камневідбірник, 
насоси, подрібне відділення, 
силоса, трубопроводи, 
тощо.

https://bit.ly/3C89xOl

Об’єкт незавершеного будівництва Довжоцького МПД 
ДП «Укрспирт» - Зернова схема

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3C89xOl
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Камянець-Подільський р-н, 
с. Довжок, вул. Заводська, 36

Загальна площа земельних
ділянок: 1,2173 га

Загальна площа приміщень:
19,6 кв.м.

Стартова ціна: 
0,26 млн. грн.
Також умови приватизації 
передбачають додатково 
погашення боргів ДП 
"Укрспирт" в сумі, що 
дорівнює стартовій ціні

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 
незавершене будівництво 
будівлі бардоспускної
станції та 
бардогосподарства

https://bit.ly/3Gn51Ow

Об’єкт незавершеного будівництва Довжоцького МПД 
ДП «Укрспирт» - Бардяне господарство

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3Gn51Ow
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Хмельницька обл., 
м. Хмельницький, \вул. 
Тернопільська, 17

Загальна площа земельних
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
1 332,5 кв.м.

Стартова ціна: 
0,12 млн. грн.

Статус: недіюче з 2015 
року

Характеристика об'єкту:
Виробництво обладнання
зв'язку.

Державний пакет 30% акцій «ПрАТ «ЮЕНПІКОМ»

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/3R1eXjg

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3R1eXjg
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Черкаська область



Місцезнаходження об'єкту:
Черкаська обл., с. Іваньки, 
вул. Заводська, 1

Загальна площа земельних 
ділянок: 76,4939 га

Загальна площа приміщень:
19 061,7 кв.м.

Стартова ціна:
49,9 млн. грн.

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Виробництво цукру

ЄМК ДП «Іваньківський цукровий завод»

https://bit.ly/3nyvZsr
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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3nyvZsr
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Черкаська обл., м. Кам'янка,
вул. Сердюка, 1

Загальна площа земельних  
ділянок: 86,9451 га

Загальна площа приміщень:
33 065,46 кв.м.

Статус: недіюче

Стартова ціна:
9,8 млн. грн.

ЄМК ДП «Кам’янський спиртогорілчаний комбінат»

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3B2Rj17

Характеристика об'єкту:  
Виробництво основних  
органічних хімічних  
речовин, промисловий  
майданчик

Продуктивність по  
ректифікату:
5 500 дал/добу

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3B2Rj17
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту: 
м. Черкаси, вул. Одеська, 8

Загальна площа земельних  
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
уточнюється

Державний пакет 25,0091% акцій
ПрАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури»

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

Характеристика об'єкту:  
Виробництво інших
машин і устатковання
загального призначення

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.

Стартова ціна: 
2,7 млн. грн. 

Статус: недіюче

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3jsNNGp
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Чернівецька область



Місцезнаходження об'єкту:  
Чернівецька обл.,  
Вижницький р-н, м. Вашківці,  
вул. Шевченка, 5

Загальна площа земельних  
ділянок: 6,1678 га

Загальна площа приміщень:
13 169,6 кв.м.

Стартова ціна:
2,6 млн. грн.

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:  
Виробництво основних  
органічних хімічних  
речовин

ЄМК ДП «Вашківський спиртовий завод»

Продуктивність по  
ректифікату:
1 500 дал/добу

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3Vov7Fj

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3Vov7Fj
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:  
Чернівецька обл.,  
Глибоцький р-н, с. Карапчів

Загальна площа земельних  
ділянок: 14,8964 га

Загальна площа приміщень:
8 634,5 кв.м.

Стартова ціна:
0,6 млн. грн.

Статус: недіюче

ЄМК ДП «Карапчівський спиртовий завод»

Характеристика об'єкту:  
Виробництво основних  
органічних хімічних  
речовин, промисловий  
майданчик

Продуктивність по  
ректифікату:
3 000 дал/добу

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

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3YNsTlL
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Чернівецька обл.,
смт.  Неполоківці,
вул. Магістральна, 43

Загальна площа земельних  
ділянок: 20,0812 га

Загальна площа приміщень:
43 297,8 кв.м.

Стартова ціна:
261,9 млн. грн.

Статус: діюче

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 «Неполоковецький комбінат хлібопродуктів»

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

Характеристика об'єкту:  
Виробництво продуктів  
борошномельно-круп'яної  
промисловості, зберігання  
сільськогосп. продукції

Потужність одночасного  
зберігання:
45 тис. тон (лінійний  
елеватор, ЗОГ-силоси)

Працівники:
119 чоловік

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3jpAkPE
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Чернівецька обл., 
м. Чернівці, 
вул. Хотинська, 41

Загальна площа земельних
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
уточнюється Стартова ціна: 

14,3 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

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.

Державний пакет 21,524% акцій ПрАТ «Чернівецький радіотехнічний завод»

https://bit.ly/3Td02V7

Характеристика об'єкту:
Надання в оренду й 
експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого
майна

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3Td02V7
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Чернівецька обл., 
м. Новодністровськ, 
Промбаза

Загальна площа земельних
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
уточнюється Стартова ціна: 

уточнюється

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

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 «Новодністровської швейно-трикотажної фабрики»

https://bit.ly/3R81tSY

Характеристика об'єкту:
Виробництво готових
текстильних виробів, крім
одягу

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3R81tSY
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Чернігівська область



Місцезнаходження об'єкту:  
Чернігівська обл.,  
Корюківський р-н, смт. Холми,  
вул. Центральна, 98

Загальна площа земельних  
ділянок: 1,5307 га

Загальна площа приміщень:
9 999,2 кв.м.

Стартова ціна:
19,8 млн. грн.

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:  
Виробництво харчового  
спирту

ЄМК ДП «Холминський спиртовий завод»

Продуктивність по  
ректифікату:
1 500 дал/добу

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3vwJ61F

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3vwJ61F
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


ЄМК ДП «Чернігівторф»

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3C70qNZ

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.

Місцезнаходження об'єкту:
м. Чернігів, вул. Громадська, 35-А
Філії:
• Ірванцівський торфозавод
• Смолинський торфозавод
• Торфяна дільниця немигівської

майстерні
• Городнянська майстерська

торфодільниця

Загальна площа земельних
ділянок: 192,8508 га

Загальна площа приміщень:
2294,1 кв.м.

Стартова ціна: 
27,9 млн. грн.

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Добування торфу

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

Обсяг видобування: 
80-90 000 тон/рік

Кількість працівників: 
200

https://bit.ly/3C70qNZ
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
Чернігівська обл.,
м. Ніжин, пров. Урожайний, 16
• Філія - «Хлібна база №87»

(м. Бахмач, вул. Східна,13)

Загальна площа земельних  
ділянок: 20,76 га

Загальна площа приміщень:
38 592,2 кв.м.

Статус: діюче

Стартова ціна:
9,3 млн. грн.

Характеристика об'єкту:  
Виробництво продуктів  
борошномельно-круп'яної  
промисловості, зберігання  
сільськогосп. продукції

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 «Ніжинський комбінат хлібопродуктів»

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

Потужність одночасного  
зберігання:
45 тис. тон (лінійний  
елеватор)

Працівники:
35 чоловік

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3zhrbhM
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:
м. Чернігів, 
вул. Інструментальна, 10

Загальна площа земельних  
ділянок: 0,4115 га

Загальна площа приміщень:
1 352,8 кв.м.

Стартова ціна:
3,1 млн. грн.

Характеристика об'єкту: 
До складу комплексу 
входять: адміністративно-
виробничий корпус, гаражі
для вантажних автомобілів, 
майстерня. Комплекс 
розташований в 
промисловій зоні Чернігова. 
Підприємство не працює. 
Стан об’єктів нерухомості
задовільний.

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 «Чернігівський обласний виробничо-технічний центр стандартизації, 
метрології та якості продукції «Чернігівоблагростандарт»

Посилання на сторінку: 
https://bit.ly/3Vw3aLM

Статус: недіюче

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3Vw3aLM
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:  
Чернігівська обл.,  
Корюківський р-н,
с. Нові Боровичі, с. Камка

Загальна площа земельних  
ділянок: 12,962 га

Загальна площа приміщень:
13 817,2 кв.м.

Стартова ціна:
уточнюється

Також умови приватизації 
передбачають додатково 
погашення боргів ДП 
"Укрспирт" в сумі, що 
дорівнює стартовій ціні

Статус: діюче

Окреме майно Новоборовицького місця провадження діяльності та 
зберігання спирту ДП «Укрспирт»

Посилання на сторінку:  
https://bit.ly/3nC12DK

Характеристика об'єкту:  
Виробництво харчового  
спирту

Продуктивність по  
ректифікату:
2 000 дал/добу

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3nC12DK
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:  
Чернігівська обл.,  
Коропський р-н, с. Криски,  
вул. Заводська, 1

Загальна площа земельних  
ділянок: 17,45 га

Загальна площа приміщень:
уточнюється

Стартова ціна:
3,1 млн. грн.

Статус: діюче

ЄМК ДП «Крисківський спиртовий завод»

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3oLl92T

Характеристика об'єкту:  
Виробництво основних  
органічних хімічних  
речовин, промисловий  
майданчик

Продуктивність по  
ректифікату:
1 500 дал/добу

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3oLl92T
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:  
м. Чернігів, 
вул. Громадська, 62-А

Загальна площа земельних  
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
уточнюється

Стартова ціна:
0,4 млн. грн.

Статус: діюче

ЄМК ДП «Торговий дім «Сіверщина»

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3WBMdB2

Характеристика об'єкту:  
Роздрібна торгівля в 
неспеціалізованих
магазинах переважно
продуктами харчування, 
напоями та тютюновими
виробами

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3WBMdB2
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:  
Чернігівська обл.,  
Борзнянський р-н, с. Іванівка,  
вул. Заводська, 1

Загальна площа земельних  
ділянок: 56,46 га

Загальна площа приміщень:
10 784,1 кв.м.

Статус: недіюче

Стартова ціна:
0,8 млн. грн.

ЄМК ДП «Шабалинівський спиртовий завод»

Характеристика об'єкту:  
Виробництво основних  
органічних хімічних  
речовин, промисловий  
майданчик

Продуктивність по  
ректифікату:
1 700 дал/добу

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3BLf9yy

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3BLf9yy
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Місцезнаходження об'єкту:  
м. Чернігів, 
вул. Громадська, 62-А

Загальна площа земельних  
ділянок: уточнюється

Загальна площа приміщень:
уточнюється

Стартова ціна:
0,5 млн. грн.

Статус: недіюче

ЄМК ДП «171 Чернігівський ремонтний завод»

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3vlidx5

Характеристика об'єкту:  
діагностика, ремонт й 
технічне обслуговування
спеціальної
автомобільної техніки

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.

Гаряча лінія:
0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3vlidx5
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html


Вдалих інвестицій!

Ще більше об’єктів –
на 

www.privatization.gov.ua

Контактні дані

0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
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