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Взяти участь
в аукціоні

Частина будівлі ремонтно-механічної
майстерні

м. Херсон, вул. Вишнева, 60.

Об’єкт являє собою нежитлові приміщення на
першому поверсі триповерхової будівлі ремонтно-

механічної майстерні, загальною площею 171,9 м²,

огорожу, ворота металеві та огорожі з бетонних

плит. Об’єкт приватизації розташований на околиці
міста. Поруч з об’єктом приватизації знаходяться
житлові будинки. Під’їзні шляхи мають зруйноване

асфальтоване покриття, що переходить у грунтові
під’їзні шляхи.

12.08.2021

₴677 107

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-16-000002-2
https://privatization.gov.ua/product/chastyna-budivli-remontno-mehanichnoyi-majsterni-lit-a-ploshheyu-171-9-kv-m-ogorozha-z-plytamy-npk-1-2-ploshheyu-419-9-kv-m/


Взяти участь
в аукціоні

Їдальня на 200 посадочних місць

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Широківське шосе, 86.

Їдальня на 200 посадочних місць з майном у
кількості 16 одиниць. Двоповерхова окремо

розташована будівля їдальні загальною площею
1795,10 м² з підвалом, прибудовою, ганками. Рік

побудови – 1973, фундамент – з/бетон, стіни – цегла,

перекриття – з/бетон, покрівля – руберойд.

Будівля обладнана системами опалення,

водопостачання, каналізації, освітлення. Земельна
ділянка під об’єктом не виділена.

12.08.2021

₴2 980 173

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-14-000052-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-idal-na-no-23-na-200-posadocnih-misc-z-majnom-u-kil-kosti-16-odinic/


Взяти участь
в аукціоні

Адміністративна будівля

Черкаська обл., Жашківський р-н, м. Жашків, 

вул. Миру, 2.

Двоповерхова цегляна адміністративна будівля з
підвалом загальною площею 700,5 м², ганок, вимощення.
Рік побудови − 1981, розташована в центральній частині
міста. Має два входи. Фундамент − бетонні блоки; стіни
та перегородки − цегляні, облицьовані плиткою,
перекриття – залізобетонні плити, дах і покрівля –
азбестоцементні листи (реконструкція 2012 року), підлога
– цементна, лінолеум; міжкімнатні двері – дерев’яні,
вхідні − металеві; вікна – дерев’яні з гратами, внутрішнє
опорядження – фарба, шпалери; зовнішнє опорядження
− плитка. Інженерні комунікації діючі: централізоване
опалення, водопостачання, електропостачання;
водовідведення автономне (вигрібна яма).

12.08.2021

₴2 222 484

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-14-000016-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvna-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-700-5-kv-m-ganok-i-ii-vymoshhenya-iii/


Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Спеціалізований будівельно-

монтажний поїзд по зв’язку№ 853»

м. Київ, вул. Ремонтна, 12.

До складу єдиного майнового комплексу входить
нерухоме майно, а саме: адміністративна будівля,

майстерня, склади, гараж, вбиральня, та інше
майно. Загальна площа будівель та споруд – 1592,1 м².

Також до складу об’єкта входять 13 транспортних
засобів різного призначення. Основним видом
діяльності, відповідно до реєстру є будівництво

споруд електропостачання та телекомунікацій.

13.08.2021

₴253 585

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-17-000021-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-edinij-majnovij-kompleks-derzavnogo-pidpriemstva-specializovanij-budivel-no-montaznj-poizd-po-zv-azku-no-853/


Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля

м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2 А.

Об’єкт являє собою окремо розташовану нежитлову
чотириповерхову будівлю колишнього

наркологічного диспансеру з підвалом, прибудовою,

загальною площею 1849,7 м², ганками, огорожею,

замощенням. Фундамент – кам’яний, стіни –

шлакоблок, перегородки – цегляні, міжповерхові
перекриття – залізобетонні плити, підлога –

лінолеум, дошки, керамічна плитка, покрівля даху –

м’який рулон, сумісний з перекриттям.

Рік побудови – 1962.

13.08.2021

₴697 464

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-14-000117-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-nezitlova-budivla-lit-a-4-zagal-nou-ploseu-1849-7-kv-m-z-ogorozeu-ta-zamosennam/


Взяти участь
в аукціоні

Група інвентарних об’єктів

Полтавська обл., Гадяцький р-н, м. Гадяч, 

вул. Героїв Майдану, 48.

Об’єкт приватизації – група інвентарних об’єктів у
складі: частина нежитлової будівлі, площею 170,2 м²
та сарай, площею 69,5 м², розташовані на першому
поверсі двоповерхового будинку, 1979 року
побудови. Частина нежитлової будівлі збудована з
цегли, фундамент – цегляний, покрівля – шифер,
стіни – цегла, перекриття – дерев’яне, підлога –
керамічна плитка. В будівлі наявні: електрика,
газопровід та опалення (водяний котел). Наявне
електропостачання, опалення, газопостачання.
Водопровід та каналізація – відсутні.

16.08.2021

₴329 700

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-15-000049-2
https://privatization.gov.ua/product/grupa-inventarnyh-ob-yektiv-u-skladi-chastyna-nezhytlovoyi-budivli-a-1-a-2-ploshheyu-170-2-kv-m-ta-saraj-b-1-ploshheyu-69-5-kv-m/


м. Дніпро, вул. Курсантська, 30.

Пакет акцій у розмірі 21,5524% статутного капіталу ПрАТ
“Іста-центр”. Основними напрямками та предметом

діяльності підприємства є виробництво батарей і
акумуляторів. Заводи ISTA мають можливість

виробляти близько 5-5,5 мільйонів батарей, що
дозволяє займати лідуючі позиції на ринку
акумуляторів. Таке положення на ринку

забезпечується високою якістю продукції, яке
відповідає як українським, так і міжнародним

стандартам.

16.08.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Приватне акціонерне
товариство «Іста-Центр»

₴27 623 900

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-14-000024-2
https://privatization.gov.ua/product/derzhavnyj-paket-aktsij-shho-nalezhyt-derzhavi-u-statutnomu-kapitali-prat-ista-tsentr/


Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Орган з сертифікації
УКРНДІМЕТ-СЕРТ»

м. Харків, вул. БатицькогоМаршала, 30/5.

Основним видом діяльності підприємства,

відповідно до даних реєстру є дослідження й

експериментальні розробки у сфері інших
природних і технічних наук.

До складу ЄМК входять два об’єкти нерухомості,

огорожа з металевими воротами, а також інші
необоротні та нематеріальні активи. Загальна
площа будівель та споруд: 1412,9 м². Земельна

ділянка під об’єктом окремо не виділена. Кількість
працівників (станом на 31.05.2021 р.): 4 особи.

19.08.2021

₴293 000

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-23-000049-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-organ-z-sertyfikatsiyi-ukrndimet-sert/


Взяти участь
в аукціоні

ЦМК Дитячого оздоровчого табору «Сонячний»

Одеська область, м. Білгород-Дністровський,

смт. Сергіївка, пров. Тірас, 3.

ЦМК Дитячого оздоровчого табору „Сонячний”
складається з нерухомого майна, а саме: будівель
спальних корпусів, їдальні, кінотеатру, медичного
пункту, приймального відділення, пропускного пункту,
мостіння, огорожі, стадіону та постаменту (залишки
конструкції).

Діяльність на базі майна ЦМК фактично не
здійснюється з 2006 року, майно не використовується,
знаходиться в незадовільному, занедбаному стані.

Загальна площа земельних ділянок: 2 га (не виділена).
Загальна площа будівель та споруд: 5318,0 м².

20.08.2021

₴6 047 922

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-18-000005-2
https://privatization.gov.ua/product/tsmk-dytyachogo-ozdorovchogo-taboru-sonyachnyj/


Взяти участь
в аукціоні

ЄМК промислового залізничного транспорту
ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс»

Донецька область, м. Мирноград, вул. Соборна, 51.

Основним видом діяльності підприємства, відповідно до
статуту є допоміжне обслуговування наземного
транспорту. Основна номенклатура продукції: доставка та
відправка вантажів.

Обслуговування контрагентів здійснюється із залученням
інфраструктури 4-х станцій ТОВ «Вуглепромтранс»: ст.
Нова, ст. Новатор, ст. Капітальна, ст. Центральна, при
цьому на ст. Новатор розташована інфраструктура, що
забезпечує функціонування рухомого складу та колій.
Серед споживачів послуг є приватні і державні
підприємства.

Загальна площаземельних ділянок: 56,9 га. Загальна
площа будівель та споруд: 13519,0 м². Кількість працівників
(станом на 31.03.2021р.): 350 осіб.

20.08.2021

₴67 063 556

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-23-000005-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-promyslovogo-zaliznychnogo-transportu-dvat-dymytrovvuglevantazhtrans/


Взяти участь
в аукціоні

Дитячий оздоровчий табір «Лазурний»

Донецька область, Мангушський район, 

с. Юр`ївка, вул. Набережна, 74.

Об’єкт приватизації складається із 67 одиниць
основних засобів, з них нерухоме майно – 24

Загальна площа будівель та споруд: 5 705,2 м².

Загальна площа земельних ділянок: 4,7612 га.

Рік побудови – 1978. Балансоутримувач відсутній.

Договори оренди відсутні. Об’єкт не
використовується.

20.08.2021

₴10 475 350

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-23-000022-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-ditacij-ozdorovcij-tabir-lazurnij/


Донецька обл., м. Маріуполь, вул. РадінаМ.В., 2.

Об’єкт являє собою каркас дев’ятиповерхової будівлі, дах
відсутній. Дата початку будівництва – 1987. Згідно з
інформацією з технічного паспорту, площа основи об’єкта –
1436,3 м², висота цокольного поверху – 2,0 м, висота будівлі –
27,0 м, підвал висотою 2,06 м. Комунікації (вода,
електроенергія, опалення, каналізація) відсутні. Фундамент
виконано з залізобетонних блоків, перекриття –
залізобетонні плити. Стінові панелі – залізобетонні плити,
зовнішнє та внутрішнє оздоблення – відсутнє, багаточисельні
сколи бетону, тріщини, оголена залізна арматура зі слідами
корозії. Котлован по периметру виконаний з залізобетонних
блоків, має часткове перекриття залізобетонними плитами.
Консервація об’єкта не проводилась.

20.08.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Об’єкт незавершеного
будівництва

₴655 600

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-23-000029-2
https://privatization.gov.ua/product/medsanchastyna-poliklinika/


Взяти участь
в аукціоні

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

м. Полтава, вул. Сапіго, 1.

Основним видом діяльності підприємства є:

діяльність у сфері архітектури. До складу інвентарних
об’єктів ЄМК входять: двоповерхова цегляна будівля з
підвалом, огорожі, ворота, один транспортний засіб –

легковий автомобіль ВАЗ – 21053, обладнання,

устаткування, інвентар та інше рухоме майно.

Загальна площа земельних ділянок: 0,3056 га. Загальна
площа будівель та споруд: 2427,3 м². Кількість
працівників (станом на 31.03.2021 р.): 4 особи.

25.08.2021

₴9 105 871

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-22-000081-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-edinij-majnovij-kompleks-derzavnogo-pidpriemstva-derzavnij-institut-po-proektuvannu-pidpriemstv-m-asnoi-ta-molocnoi-promislovosti-poltavadiprom-asomolprom/


Взяти участь
в аукціоні

Колишнє державне підприємство «Трансмаш»

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Коломойцівська, 25.

Майно єдиного майнового комплексу колишнього
державного підприємства «Трансмаш» (будівлі,
споруди, обладнання та устаткування промислового
призначення). ДП «Трансмаш» - машинобудівний
завод, який займався виробництвом вагонів-

самоскидів, запасних деталей і вузлів до них,

піввагонів, а також ремонтом (в т.ч. капітальним) і
обслуговуванням залізничних рухомих складів.

Загальна площаземельних ділянок: 24,0094 га. Загальна
площа будівель та споруд: 45968,5м².

25.08.2021

₴37 806 422

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-25-000010-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-strukturnyj-pidrozdil-derzhavnogo-pidpryyemstva-upravlinnya-spravamy-fondu-derzhavnogo-majna-ukrayiny-dnipropetrovska-filiya-shho-roztashovanyj-za-adresoyu-dnipropetrovska-ob/


Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля

Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м. Деражня, 

вул. Миру, 89.

Одноповерхова будівля з підвальним приміщенням та
прибудованою котельнею загальною площею 712,9 м².

Рік побудови 1917, фундамент камінний, стіни цегляні,
покрівля шиферна, перекриття дерев’яне, підлога
дерев’яна, сходи дерев’яні, наявна електрифікація.

Об’єкт включений до Переліку щойно виявлених
об’єктів культурної спадщини Хмельницької області за
видом “архітектура” та “містобудування”, як житловий
особняк приватного адвоката Периторіна.

25.08.2021

₴159 690

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-22-000083-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-712-9-kv-m/


Взяти участь
в аукціоні

Частина нежитлових приміщень
адміністративної будівлі

Херсонська обл., Високопільський р-н, 

смт Високопілля, вул. Банкова, 19.

Об’єкт приватизації являє собою частину нежитлових
приміщень загальною площею 341,7 м², розташованих на
першому та другому поверхах двоповерхової
адміністративної будівлі. Будівля виконана із цегли на
фундаменті із залізобетонних блоків, перекриття –
залізобетонні плити, підлоги – лінолеум по бетонній
основі, сходи – залізобетонні, покрівля – асбофанера;
отвори: віконні – подвійні, дверні – однопільні; внутрішнє
оздоблення: стіни та стеля оштукатурені, побілені,
частково обклеєні шпалерами; інженерні комунікації:
електропостачання, газопостачання – від місцевих мереж,
опалення – від газового водогрійного котла,
водопостачання та водовідведення – нема даних.

25.08.2021

₴184 752

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-03-000054-2
https://privatization.gov.ua/product/chastyna-nezhytlovyh-prymishhen-administratyvnoyi-budivli-ploshheyu-341-7-kv-m/


Взяти участь
в аукціоні

Група інвентарних об’єктів

Львівська обл., м. Борислав, вул. Дрогобицька, 721.

Об’єкт приватизації розташований в
промисловому районі міста на території ВАТ

“Галлак”. До складу об’єкта входять: приміщення
колишнього медпункту, приміщення

санпропускника до їдальні, теплиця, овочесховище.

Загальна площа будівель та споруд: 317,8 м².

Земельна ділянка окремо не виділена.

25.08.2021

₴163 738

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-22-000088-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-grupa-inventarnih-ob-ektiv-u-skladi-primisenna-kolisn-ogo-medpunktu-ploseu-131-3-kv-m-sanpropusknik-do-idal-ni-zagal-nou-ploseu-31-2-kv-m-teplica-zagal-nou-ploseu-93-5-kv-m-ovoceshovise/


Взяти участь
в аукціоні

Окреме майно державної установи «Ірпінський
виправний центр (№132)»

Київська область, м. Ірпінь, смт Коцюбинське, 

вул. Залізнична, 1.

Об’єкт приватизації представляє собою комплекс
будівель та споруд загальною площею 28 333,2 м² і
знаходиться в самому центрі Коцюбинського – на
вулиці Залізничній, 1. Загальна площа ділянок, які
займає установа, – 8,3 га.

Об’єкт має чудовий інвестиційний потенціал. Навколо
зведений новий житловий масив, поруч – великий
парк. Відстань до столичної станції метро
«Академмістечко» – лише 6 км. Поруч є залізнична
гілка та станція «Біличі», що дозволить новому
власнику забезпечити чудову логістику.

27.08.2021

₴110 105 794

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-26-000100-2
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-derzhavnoyi-ustanovy-irpinskyj-vypravnyj-tsentr-132/


Рівненська область, м. Радивилів, вул. Волковенка, 11.

Основним видом діяльності підприємства є здійснення
діяльності пов’язаної з виробництвом продукції
борошномельно-круп’яної промисловості. Основна
номенклатура продукції: складське господарство
(приймання, сушіння, очистка, зберігання, відвантаження на
автотранспорт та залізничний транспорт), оптова торгівля
зерном. До складу ЄМК входять 43 зареєстровані одиниці
нерухомогомайна (будівлі та споруди),

Загальна площа земельних ділянок: 41,4536 га. Загальна
площа будівель та споруд: 64 983,8 м². Кількість працівників
(станом на 30.06.2021р.): 102 особи.

30.08.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ЄМК ДП «Радивилівський
комбінат хлібопродуктів»

₴141 487 947

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-30-000063-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-radyvylivskyj-kombinat-hliboproduktiv-2/
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