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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

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

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

Адміністративна будівля

Луганська обл., Станично-Луганський р-н, 

смт Станиця Луганська, вул. Центральна, 53.

Об’єкт приватизації – одноповерхова нежитлова
будівля з напівпідвалом (рік побудови – 1914),

підвалом, прибудовою та тамбуром (рік побудови –
1960). Комунікації відсутні (відрізані). Покрівля
пошкоджена. Будівля не використовується з 2015

року.

Загальна площа будівель та споруд: 442,3 м².

26.08.2021

₴479 600

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-30-000055-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvna-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-442-3-kv-m/


Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля (їдальня) з майном

Харківська обл., Нововодолазький р-н, 

с. Новоселівка, вул. Піщана, 2.

Нежитлова одноповерхова окремо розташована
будівля – їдальня загальною площею 327,2 м², 1 група
капітальності, 1976 року побудови, складної форми у
плані (основна частина – прямокутна з прибудовами).
Під частиною будівлі розміщений підвал). Фундамент
під стіни – залізобетонні; стіни – цегляні; покрівля –
листи андуліну по дерев’яних кроквах; перекриття –
залізобетонні; підлога – бетонна, керамічна плитка;
двері – дерев’яні; вікна – дерев’яні,
металевопластикові; внутрішнє оздоблення –
штукатурка, фарбування, керамічна плитка,
декоративні дерев’яні панелі.

27.08.2021

₴888 900

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-30-000021-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-yidalnya-z-majnom/


Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Білоусова, 4,
приміщення 3.

Нежитлове приміщення знаходиться на першому поверсі
п’ятиповерхового житлового будинку. Рік побудови будівлі –
1975. Матеріал конструктивних елементів – залізобетонні
плити. Приміщення загальною площею 42,3 м² має окрему
вхідну групу, обладнану металевим пандусом і складається
з чотирьох приміщень, коридору та санвузла. Приміщення
знаходиться в задовільному стані, не використовується.

Укладені договори на оплату комунальних послуг
(теплопостачання, електропостачання та цілодобову
технічну охорону).

27.08.2021 Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Нежитлове приміщення

₴389 910

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-30-000026-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlove-prymishhennya-zagalnoyu-ploshheyu-42-3-kv-m/


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/


Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Тернопільський експертно-технічний
центр Держпраці»

Тернопільська область, м. Тернопіль, 

вул. Шпитальна, 7.

Основним видом діяльності підприємства, відповідно до
статуту, є технічні випробування та дослідження. Серед
інших видів діяльності – діяльність у сфері інжинірингу,
геології та геодезії, освіта, діяльність у сфері охорони
здоров’я та інші.

Потенційним інвесторам пропонується вже працюючий
бізнес із базою клієнтів та досвідом роботи на
ринку. Господарська діяльність підприємства проводиться
в орендованих приміщеннях загальною площею 340,56
кв.м. Підприємство володіє транспортними засобами: ВАЗ
21074, ВАЗ 21070, ВАЗ 217130, FORD TOURNET CUSTOM, RENAULT LOGAN,
OPEL ASTRA.

30.08.2021

₴3 054 789

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-31-000003-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-ternopilskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/


Взяти участь
в аукціоні

Група інвентарних об`єктів

Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, 

смт Великий Березний, вул. Штефаника, 45.

Нерухоме майно у складі: адмінбудинок, загальною
площею 458,24 м², гаражі, загальною площею 93,63 м²,

кочегарка, загальною площею 43,50 м², розташовані в
центральній частині смт Великий Березний,

Закарпатської області на земельній ділянці площею
0,1816 га. Вбудовані приміщення першого поверху
адмінбудівлі площею 188,66 м² та вбудовані
приміщення другого поверху адмінбудівлі площею
71,65 м² передані в оренду. Технічний стан переданих в
оренду приміщень – задовільний. Технічний стан
решти приміщень – незадовільний.

31.08.2021

₴1 982 792

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-30-000064-2
https://privatization.gov.ua/product/grupa-inventarnyh-ob-yektiv-u-skladi-adminbudynok-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-458-24-kv-m-garazhi-lit-b-zagalnoyu-ploshheyu-93-63-kv-m-kochegarka-lit-v-zagalnoyu-ploshheyu-43-50-kv-m/


Взяти участь
в аукціоні

Комплекс будівель

Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, 

м. Мала Виска, вул. Спортивна, 8.

Об`єкт приватизації – комплекс будівель загальною
площею 492,5 м² у складі: адмінбудинок, котельня,
сарай, вбиральня. Рік побудови – 1972.

Адміністративна будівля: фундаменти – бетонні;
стіни та перегородки – цегляні; перекриття та
покриття – залізобетонні плити; покрівля із
азбоцементних листів. Наявні водопостачання,
каналізація, електропостачання. Газопостачання
відсутнє. Система опалення – власна котельня.
Фізичний стан – задовільний.

31.08.2021

₴1 492 100

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-28-000030-2
https://privatization.gov.ua/product/kompleks-budivel-zagalnoyu-ploshheyu-492-5-kv-m/


Взяти участь
в аукціоні

Вбудоване приміщення

Закарпатська область, м. Іршава, вул. Білецька, 4/2.

Вбудовані приміщення загальною площею 212,6 м².

Фундамент – стрічковий, бутобетонний, стіни та
перегородки – цегляні, шлакоблочні; перекриття –
балки дерев`яні з підшивкою; підлоги дощаті, бетонні;
інженерні комунікації – електроосвітлення.

Об’єкт приватизації розташований в частині
одноповерхової будівлі 1982 року побудови. Об’єкт не
експлуатується, знаходиться в задовільному стані,
потребує капітального ремонту. Об’єкт розташований
на земельній ділянці площею 0,0302 га

31.08.2021

₴1 318 120

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-30-000054-2
https://privatization.gov.ua/product/vbudovane-prymishhennya-lit-a-zagalnoyu-poloshheyu-212-6/


Взяти участь
в аукціоні

ПАТ «Херсонський завод «Судмаш»

м. Херсон, Карантинний острів, 1.

Пропонується до продажу: державний пакет акцій ПАТ
«Херсонський завод “Судмаш”» у кількості 67 235 штук, що
становить 100% статутного капіталу Товариства.
Підприємство розробляє та виготовляє суднові пристрої,
кнехти, суднові водогазонепроникні двері, спеціалізовані
гідравлічні вироби тощо. Завод також займається
розробкою конструкторської документації та
виготовленням телескопічних підйомників для потреб
комунальних підприємств і пожежно-рятувальних частин
ДСНС України, капітальним ремонтом пожежних
автопідйомників відомих світових виробників,
модернізацією пожежних автодрабин.

“Судмаш” має у своєму розпорядженні 11 об’єктів
нерухомості загальною площею майже 33 тис м² та
земельну ділянку площею 6,5201 га.

03.09.2021

₴67 235 000

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-06-000011-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-pat-hersons-kij-zavod-sudmas/


Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Бюро з стандартизації та нормативного
забезпечення на залізничному транспорті»

м. Харків, вул. Халтуріна, 46.

Основним видом діяльності Державного
підприємства «Бюро з стандартизації та
нормативного забезпечення на залізничному
транспорті» відповідно до Статуту є дослідження й
експериментальні розробки в галузі інших
природних і технічних наук (основний КВЕД – 72.19).

У складі Єдиного майнового комплексу відсутнє
нерухоме майно. Підприємство розміщується в
орендованих приміщеннях.

03.09.2021

₴29 000

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-07-000003-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-edinij-majnovij-kompleks-derzavnogo-pidpriemstva-buro-z-standartizacii-ta-normativnogo-zabezpecenna-na-zaliznicnomu-transporti/


м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9.

Підприємство створене з метою досягнення
високопрофесійного і високоефективного вирішення
питань у сфері капітального будівництва та реконструкції
житла і об’єктів соціального призначення, а також сприяння
впровадженню у зазначену сферу прогресивних рішень,
нових будівельних матеріалів, конструкцій, виробів.

Підприємство здійснює діяльність у сфері інжинірингу та
надає послуги технічного консультування, а також послуги у
сфері архітектури. Основним механізмом залучення
проектів є робота з системою «Прозорро».
До складу єдиного майнового комплексу державного
підприємства не входять об’єкти нерухомості та земельні
ділянки.

03.09.2021 Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ЄМК ДП “Науково-дослідна
виробничо – технічна агенція “Стратегія
регіонального розвитку”

₴821 000

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-06-000021-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-naukovo-doslidna-vyrobnycho-tehnichna-agentsiya-strategiya-regionalnogo-rozvytku-za-adresoyu-m-kyyiv-vul-velyka-zhytomyrska-9/
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