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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: 65,6368 га

Загальна площа приміщень: 
35 898,0 кв.м.

Стартова ціна: 
187 574 239 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.

ЄМК ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»

https://bit.ly/3X4aNK4

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

Контакти регіональних 
відділень 

Характеристика об'єкту: 
Перевантаження лісу, міндобрив, 
залізорудних окатків, металу та 
зерна. Комплекс включає 9 суден, 
47 одиниць автомобільного та 4 
залізничного транспорту, 18 
портальних кранів, 41 
автонавантажувач, 4 екскаватори, 
3 бульдозери, кран на 
пневмоходу, компресор.

https://bit.ly/3X4aNK4
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту: 
Івано-Франківська обл.,  
Івано-Франківський р-н,  
с/рада Підгірська,  
урочище Степич, 2

Загальна площа земельних 
ділянок: 22,4261 га

Загальна площа приміщень: 
73 614,7  кв.м.

Стартова ціна:  
2 139 627 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: окреме майно

Характеристика об'єкту: 
Нежитлові приміщення 
майнового комплексу з 
теплицями, 
адміністративними 
приміщеннями, підсобними 
приміщеннями, їдальнею, 
складом, гаражем-
майстернею, котельнею, і т.д.

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 загальною площею 73 614,7 кв.м.

https://bit.ly/3YvKXj8
Гаряча лінія: 
0-800-50-56-46 
privatization@spfu.gov.ua 

Контакти регіональних 
відділень 

Дата аукціону:  
02.03.2023

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3YvKXj8
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту: 
Черкаська обл., 
Звенигородський р-н,  
м. Ватутіне, пров. Степовий, 4а.

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,5846 га

Загальна площа приміщень: 
1 477,0 кв.м.

Стартова ціна:  
1 012 895 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: окреме майно

Характеристика об'єкту: 
У складі: адміністративна 
будівля з прибудовою та 
ганком; майстерня з ганком; 
гараж;  їдальня з 
прибудовою; склад; баня; 
сарай; вбиральня; насосна; 
склад; вхід в шахту; огорожа; 
ворота з хвірткою.

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

Комплекс будівель та споруд

https://bit.ly/3jArDT4
Гаряча лінія: 
0-800-50-56-46 
privatization@spfu.gov.ua 

Контакти регіональних 
відділень 

Дата аукціону:  
03.03.2023

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3jArDT4
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту: 
Вінницька обл., м. Бар,  
вул. Б. Хмельницького, 34

Загальна площа земельних 
ділянок: 119,3820 га

Загальна площа приміщень: 
25 289,9 кв.м.

Стартова ціна:  
2 295 282 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

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

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 «Барський спиртовий комбінат»

https://bit.ly/3iKacvg 

Продуктивність 
по ректифікату: 
7 089 дал/добу

Дата аукціону:  
27.02.2023

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

Контакти регіональних 
відділень 

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


Місцезнаходження об'єкту:  
м. Київ,  
вул. Князів Острозьких, 8

Загальна площа земельних  
ділянок: відсутні

Загальна площа приміщень: 
381,8 кв.м.

Нерухоме майно державного підприємства Завод «Арсенал»

Посилання на сторінку: 

https://bit.ly/3DrQgrP

Характеристика об'єкту:  
1914 року побудови. 
Фундаменти – бутові. 
Стіни – цегляні пофарбовані. 
Покриття горищне по 
металевих та дерев’яних 
фермах. Покрівля – залізна 
покрита єврорубероїдом. 
Віконні заповнення –
металопластикові блоки.

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:  
8 729 949 грн. 

Статус: окреме майно

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

Контакти регіональних 
відділень 

Дата аукціону:  
14.02.2023

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


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:  
1 423 757 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/40gVVdZ

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 

Дата аукціону:  
09.02.2023

https://bit.ly/40gVVdZ
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html
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:  
261 852  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/3XWZDbu

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 

Дата аукціону:  
09.02.2023

https://bit.ly/3XWZDbu
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/fund-offices.html
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: 
61 064 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/3X8LmrD
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. 

Дата аукціону: 
13.02.2023

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

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3X8LmrD
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту: 
Львівська обл., Стрийський р-н, 
с. Верхнє Синьовидне, 
вул. Зарічна, 18б

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,19 га

Загальна площа приміщень: 
211,4 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Об'єкт складається з:  
• спальний будинок №6, 

площею 30,3 кв.м.;  
• спальний будинок №4, 

площею 30,6 кв.м.;  
• спальний будинок №2, 

площею 44,9 кв.м.;  
• спальний будинок №1, 

площею 44,4 кв.м.;  
• спальний будинок №3, 

площею 30,6 кв.м.;  
• спальний будинок №5, 

площею 30,6 кв.м.; 
• - туалет; ворота; 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. 

Комплекс бази відпочинку «Трембіта»

https://bit.ly/3JWnGA5 

Стартова ціна:  
18 715 грн.

Дата аукціону:  
13.02.2023

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

Контакти регіональних 
відділень 

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


Місцезнаходження об'єкту:  
Чернігівська обл., м. Ічня,  
вул. Коваля Г., 10.

Загальна площа земельних  
ділянок: 0,1211 га

Загальна площа приміщень: 
250 кв.м.

Будинок правосуддя загальною площею 250,0 кв. м.

Посилання на сторінку: 

https://bit.ly/3DrVcwO

Характеристика об'єкту:  
Будинок правосуддя загальною 
площею 230,0 кв.м та гараж 
загальною площею 20,0 кв.м 
разом з приналежним майном: 
система сигналізації; котел 
газовий “Анна Нова-24зк”; 
лічильник газу ВК-G2.5Т; 
модем для побутових 
лічильників GPRS; ящик 
незгораємий в кількості 6 шт.

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:  
147 804 грн. 

Статус: окреме майно

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

Контакти регіональних 
відділень 

Дата аукціону:  
16.02.2023

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


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

Загальна площа земельних  
ділянок: 19,3517 га

Загальна площа приміщень: 
88 791,83 кв.м. 

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

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

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.

Статус: недіюче

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

Контакти регіональних 
відділень 

Стартова ціна:  
5 009 984 грн. 

Дата аукціону:  
17.02.2023

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


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

Загальна площа земельних 
ділянок: 8,6869 га

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

Стартова ціна: 
6 854 705 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

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

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

https://bit.ly/3FMtXi8

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

Дата аукціону:  
24.02.2023

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

Контакти регіональних 
відділень 

https://bit.ly/3FMtXi8
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту: 
Львівська обл., м. Пустомити, 
вул. Заводська, 10

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,1997 га

Загальна площа приміщень: 
782,9 кв.м.

Стартова ціна:  
1 099 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: окреме майно

Характеристика об'єкту: 
- адмін. будинок площею 
698,3 кв.м.; 
- котельня-склад площею 
37,4 кв.м.; 
- склад-гараж площею 47,2 
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. 

Будівлі загальною площею 782,9 кв.м.

https://bit.ly/3qNIl1U  
Гаряча лінія: 
0-800-50-56-46 
privatization@spfu.gov.ua 

Контакти регіональних 
відділень 

Дата аукціону:  
27.02.2023

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3qNIl1U
mailto:privatization@spfu.gov.ua


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

