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


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:
37 297 841 грн.

Статус: діюче

ЄМК ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці»

Посилання на сторінку:  

https://bit.ly/3yyeb6e

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.

Дата аукціону: 

28.03.2023

https://bit.ly/3yyeb6e
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:

2 421 334 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: 

17.03.2023

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


Місцезнаходження об'єкту:

м. Рівне, вул. Соборна, 364-В

Загальна площа земельних

ділянок: 13,0493 га

Загальна площа приміщень:

7 041,8 кв.м.

Стартова ціна: 

616 973 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 

Дата аукціону: 

31.03.2023

https://bit.ly/3Gp7GXS
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:

м. Одеса, вул. І. Франка, 55

Загальна площа земельних 

ділянок: не виділена

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/3JE3CVs

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:

5 637 056 грн.

Дата аукціону: 

29.03.2023

https://bit.ly/3JE3CVs
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. Одеса, вул. Семінарська, 15а

Загальна площа земельних

ділянок: 1,4305 га 

Загальна площа приміщень:

1 654,2 кв.м.

Стартова ціна: 

1 565 982 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/41LiEjr

Гаряча лінія:

0-800-50-56-46

privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 

відділень 

Дата аукціону: 

22.03.2023

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/41LiEjr
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:

18 212 652 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: 

20.03.2023

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


Місцезнаходження об'єкту:

м. Дніпро,                                   

просп. Сергія Нігояна, 16/5

Загальна площа земельних 

ділянок: відсутні

Загальна площа приміщень:

відсутні

Стартова ціна:

220 030 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/3SXULBc

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: 

31.03.2023

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


Місцезнаходження об'єкту:

м. Дніпро,  

вул. Б. Кротова, 24А

Загальна площа земельних 

ділянок: відсутні

Загальна площа приміщень:

відсутні

Стартова ціна:

36 880 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/3SVHJnE

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: 

31.03.2023

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


Місцезнаходження об'єкту:

Вінницька обл., с. Городківка, 

вул. Благовіщенська, 103.

Загальна площа земельних 

ділянок: не виділена

Загальна площа приміщень:

752,3 кв. м.

Стартова ціна:

1 084 003 грн.

Посилання на сторінку:

Статус: окреме майно

Характеристика 

об'єкту:

1986 року побудови. 

Стан об’єкта 

задовільний. Фундамент 

– копка котлована, стіни

– залізобетонний

моноліт, підлога –

залізобетонний моноліт. 

Аеротенк-стабілізатор

https://bit.ly/3kXAGhx

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: 

23.03.2023

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


Місцезнаходження об'єкту:

Волинська обл., м. Володимир, 

вул. Луцька, 80В.

Загальна площа земельних 

ділянок: 0,9868 га

Загальна площа приміщень:

2031,8 кв. м.

Стартова ціна:

2 339 021 грн.

Посилання на сторінку:

Статус: окреме майно

Характеристика об'єкту:

Прямокутна одноповерхова 

будівля 1976 року побудови. 

Наявне енергопостачання. 

Фундамент – бетонний, 

стіни, перегородки – цегляні, 

покрівля – шифер, вікна, 

двері, ворота – дерев’яні. 

Наявне енергопостачання.

Група інвентарних об’єктів

https://bit.ly/3LateKC

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: 

22.03.2023

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


Місцезнаходження об'єкту:

Дніпропетровська обл., м. Кривий

Ріг, вул. Широківське шосе, 148а

Загальна площа земельних

ділянок: 0,7200 га

Загальна площа приміщень:

258,2 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: окреме майно

Характеристика об'єкту: 

Знаходиться на першому

поверсі 5-ти поверхового

будинку. Наявні комунікації: 

електропостачання; 

водопостачання; каналізація; 

газопровід; централізоване 

опалення.

https://bit.ly/3jZ4REl

Нежиле приміщення загальною площею 258,2 кв. м.

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

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

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

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

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

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

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

Дата аукціону: 

30.03.2023

Стартова ціна: 

24 852 грн. 

Гаряча лінія:

0-800-50-56-46

privatization@spfu.gov.ua

Контакти регіональних 

відділень 

https://bit.ly/3jZ4REl
http://www.privatization.gov.ua/
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

