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PROЗОРІСТЬ та PROФЕСІОНАЛІЗМ

www.privatization.gov.ua

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


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:

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:

36 425 304 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/3lxdgj5

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: 

10.03.2023

https://bit.ly/3lxdgj5
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:

Київська обл., Обухівський р-

н, м. Українка, вул. 

Промислова, 4

Загальна площа земельних 

ділянок: 0,666 га

Загальна площа приміщень:

3151,6 кв.м.

Стартова ціна:

18 385 815 грн. 

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:

Основними видами діяльності

за КВЕД є: 72.19 Дослідження

й експериментальні розробки

у сфері інших природничих і 

технічних наук (основний); 

46.18 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.

Дата аукціону: 

23.03.2023

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


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:

22 809,9 кв.м.
Стартова ціна:

17 592 068 грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:

Оптова торгівля відходами

та брухтом. Наявна

податкова застава.

ЄМК ДП «Укроборонресурси»

https://bit.ly/40QLWfY

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: 

07.03.2023

https://bit.ly/40QLWfY
http://www.privatization.gov.ua/
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: 

4 503 721 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/3xYgajO

Продуктивність 

по ректифікату: 

7 089 дал/добу

Дата аукціону: 

15.03.2023

Гаряча лінія:

0-800-50-56-46

privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 

відділень 

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


Місцезнаходження об'єкту:

м. Дніпро, вул. Жуковського, 23

Загальна площа земельних

ділянок: 0,1377 га

Загальна площа приміщень:

3412,4 кв.м.
Стартова ціна: 

2 671 500 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.

Дата аукціону: 

08.03.2023

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


Місцезнаходження об'єкту:

Житомирська обл., 

Коростенський р-н, 

смт. Дружба, вул. Миру, 1

Загальна площа земельних 

ділянок: 128,7467 га

Загальна площа приміщень:

9 210,9 кв.м.
Стартова ціна:

4 842 667 грн.

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:

Добування піску, гравію, 

глин і каоліну. До складу 

ЄМК входить 24 одиниці

нерухомого майна

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

https://bit.ly/40LIzXL

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: 

09.03.2023

https://bit.ly/40LIzXL
http://www.privatization.gov.ua/
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:  

Тернопільська обл., 

Гусятинський р-н, м. Хоростків, 

вул. Незалежності, 21

Загальна площа земельних  

ділянок: 1,6600 га

Загальна площа приміщень:

349,8 кв.м.
Стартова ціна:

5 704 грн.

Статус: окреме майно

Адміністративний будинок стадіону загальною площею 349,8 кв.м.

Посилання на сторінку:  

https://bit.ly/3GRZpvP

Характеристика об'єкту:  

Адміністративний будинок

стадіону загальною

площею 349,8 кв.м.

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до Закону

України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію

державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,

щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у

цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна України,

його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які можуть чи

могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Дата аукціону: 

03.03.2023

Гаряча лінія:

0-800-50-56-46

privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 

відділень 

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


Місцезнаходження об'єкту:  

м. Чернігів, 

вул. Громадська, 62-А

Загальна площа земельних  

ділянок: 0,0084 га

Загальна площа приміщень:
5327,5 кв.м.

Стартова ціна:

418 434 грн.

Статус: діюче

ЄМК ДП «Торговий дім «Сіверщина»

Посилання на сторінку:

https://bit.ly/3XNNxjX

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 

Дата аукціону: 

14.03.2023

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


Місцезнаходження об'єкту:

Миколаївська обл., 

Миколаївський р-н, с. Рибаківка, 

вул. Очаківська, 1в

Загальна площа земельних

ділянок: 0,2200 га

Загальна площа приміщень:

467,37 кв.м.

Стартова ціна: 

946 244 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/3y4mZAh

Гаряча лінія:

0-800-50-56-46

privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 

відділень 

Дата аукціону: 

15.03.2023

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3y4mZAh
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

