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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.

Балансоутримувач: Головне управління статистики у
Закарпатській області.

23.06.2021

₴1 318 120

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-22-000003-2
https://privatization.gov.ua/product/vbudovane-prymishhennya-lit-a-zagalnoyu-poloshheyu-212-6/


Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля

Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Шевченка, 15.

Нежитлова будівля, окремо розташована,
двоповерхова, загальною площею 387,6 м² Вікна
частково металопластикові, частково дерев’яні.
Вхідні двері металеві, внутрішні двері дерев’яні.
Нежитлова будівля має один відокремлений вхід з
головного фасаду будівлі. Під’їзні і внутрішні дворові
шляхи з твердим покриттям.

Навколо будівлі асфальтове замощення. Інженерне
забезпечення нежитлової будівлі – теплопостачання,
електропостачання. Водопостачання та каналізація
відсутні.

23.06.2021

₴406 122

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-24-000064-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-387-6-kv-m-za-adresoyu-zaporizka-obl-m-orihiv-vul-shevchenka-15/


Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП “Особливе конструкторське бюро
“ЕЛМІС”

м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7.

Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Особливе конструкторське бюро
«ЕЛМІС». Основний вид діяльності, відповідно до
Статуту: ремонт і технічне обслуговування машин і
устатковання промислового призначення.
Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що
не підлягають приватизації. Викиди та скиди
забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, утворення і розміщення відходів
відсутні. Екологічний податок не нараховується.

23.06.2021

₴1 089 200

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-02-000039-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-osoblyve-konstruktorske-byuro-elmis/


Взяти участь
в аукціоні

Частина будівлі ремонтно-механічної
майстерні

м. Херсон, вул. Вишнева, 60.

Нежитлові приміщення на першому поверсі
триповерхової будівлі ремонтно-механічної
майстерні загальною площею 171,9 м² та огорожа,

ворота металеві та 2 огорожа 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.

Балансоутримувач: Басейнове управління водних
ресурсів нижнього Дніпра.

24.06.2021

₴677 107

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-28-000099-2
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

Група інвентарних об’єктів

Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Вергуни,

вул. Рибальська, 29а.

Будівля колишнього будинку ветеранів,, загальною
площею 192,5 м²: фундамент – цегла, щебінь, бетон; стіни –
ракушняк,цегла; покрівля – шифер; перекриття – дерево;
підлога – дерево; інженерне обладнання відсутнє, крім
водяного опалення. Кухня, загальною площею 37,8 м²:
фундамент – цегла, щебін; стіни – ракушняк; покрівля –
шифер; перекриття – дерево; підлога – дерево;
інженерне обладнання відсутнє, крім пічного опалення.
Сарай, загальною площею 8,6 м²: фундамент – цегла,
щебінь; стіни – ракушня; покрівля – шифер; перекриття –
дерево; підлога – дерево; інженерне обладнання
відсутнє. Погріб, загальною площею 8,5 м²: фундамент –
цегла, щебінь; стіни – ракушняк; покрівля – шифер;
перекриття – з/б; інженерне обладнання відсутнє.
Колодязь:фундамент – з/б кільця.

25.06.2021

₴148 970

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-26-000006-2
https://privatization.gov.ua/product/grupa-inventarnyh-ob-yektiv-u-skladi-budivlya-kolyshnogo-budynku-veteraniv-lit-a-1-a-a1-zagalnoyu-ploshheyu-192-5-kv-m-kuhnya-lit-b-1-zagalnoyu-ploshheyu-37-8-kv-m-saraj-lit-v-1-zagalnoyu-ploshhe/


Взяти участь
в аукціоні

Група інвентарних об’єктів

Хмельницька обл., м. Славута, 

вул. Привокзальна, 69А.

Група інвентарних об’єктів у складі: адмінбудівля
загальною площею 279,3 м²; склад ПММ загальною
площею 48,2 м²; гараж загальною площею 335,9 м²;
будівля складу для сипучих матеріалів загальною
площею 86,1 м²; будівля складу для сипучих
матеріалів загальною площею 24,2 м²; будівля сараю
загальною площею 6,2 м²; будівля вбиральні
загальною площею 4,1 м²; благоустрій; доріжка;
під’їздна дорога; теплотраса. Право власності
зареєстровано за державою в особі Державного
агенства водних ресурсів України. Усі будівлі
розташовані на площі 0,5776 га.

25.06.2021

₴102 022

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-27-000004-2
https://privatization.gov.ua/product/grupa-inventarnyh-ob-yektiv-u-skladi-adminbudivlya-zagalnoyu-ploshheyu-279-3-kv-m-sklad-pmm-zagalnoyu-ploshheyu-48-2-kv-m-garazh-zagalnoyu-ploshheyu-335-9-kv-m-budivlya-skladu-dlya-sypuchyh-materia/


м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9.

Єдиний майновий комплекс державного підприємства
“Науково-дослідна виробничо – технічна агенція
“Стратегія регіонального розвитку”. 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 «Прозоро».

25.06.2021 Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

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

₴1 334 000

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-27-000054-2
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/


Взяти участь
в аукціоні

Окреме майно Державної установи «Південна
виправна колонія (№51)»

м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 9.

Об'єкт включає 72 об’єкта нерухомості та
інфраструктурні мережі загальною площею 52 473,8
м², які розташовані на земельній ділянці 5,98 га.
Установа виконання покарань не функціонує з
червня 2019 року. Об`єкт розташований в місті Одеса
в 5 км від центру міста. На обєкті наявні
воодопостачання та каналізаційна мережа.

Балансоутримувач: Державна установа «Південна
виправна колонія (№ 51)» (код за ЄДРПОУ 08564133).

Умов продажу – відсутні.

25.06.2021

₴223 250 425

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-26-000028-2
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-derzhavnoyi-ustanovy-pivdenna-vypravna-koloniya-51/


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

Фактично 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.

29.06.2021 Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Об’єкт незавершеного
будівництва

₴327 800

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-27-000078-2
https://privatization.gov.ua/product/medsanchastyna-poliklinika/


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 м². Загальна
площа земельних ділянок: 4,7612 га.

Рік побудови – 1978. Балансоутримувач відсутній.

Договори оренди відсутні. Об’єкт не
використовується.

29.06.2021

₴5 237 675

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-27-000076-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-ditacij-ozdorovcij-tabir-lazurnij/


Взяти участь
в аукціоні

Нежитлове приміщення

Кіровоградська обл., м. Олександрія, 

вул. Бульварна (Свердлова), 43.

Об’єкт являє собою нежитлове підвальне приміщення
загальною площею 260,8 м²; стіни – бетонні, перекриття –
бетонні плити, підлога – бетон; водопостачання,
каналізація, електропостачання – в неробочому стані,
система опалення, газопостачання – відсутні. Рік
побудови – 1968. Не використовується, стан об’єкта
задовільний.

Земельна ділянка окремо не виділена. Об’єкт
розташований на земельній ділянці, що у відповідності
до договору оренди земельної ділянки від 07.02.2017
передано на 49 років ТОВ “ВА ГРЕЙН ЕКСПРЕСС”.

30.06.2021

₴203 650

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-26-000005-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-nezitlove-primisenna-zagal-nou-ploseu-260-8-kv-m/


Взяти участь
в аукціоні

Мартинівське МПД та зберігання спирту

Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мартинівка, 

вул. М. Яжука, 20.

Окреме майно Мартинівського місця провадження
діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт”.
Балансоутримувач: Державне підприємство
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості
«УКРСПИРТ».

На балансі ДП «Укрспирт» перебуває захисна
споруда цивільного захисту, яка не підлягає
приватизації, а саме – протирадіаційне укриття.

30.06.2021

₴31 020 226

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-02-000064-2
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-martynivskogo-mistsya-provadzhennya-diyalnosti-ta-zberigannya-spyrtu-dp-ukrspyrt/


Тернопільська область, Тернопільський район, с.
Мишковичі, вул. Січових Стрільців 1; Теребовлянський
район, смт Дружба, вул. Лесі Українки, 32.

Об’єкт – повітряна лінія електропередач ДОН-1 та ДОН-

2 заживлена від підстанції «Білоцерківська 330/110 кВ»,

знаходиться під напругою 110 кВ, розташований
частково на землях сільськогосподарського
призначення, промзоні та в межах виробничої
дільниці ТОВ «РОСАВА ТАЙЕРС».

Довжина лінії: 2 800 м. Кількість опор: 21 (12 анкерних
металевих; 8 проміжних залізобетонних; 1 проміжна
металева). Марка провода: АС-185/29. Рік побудови та
введення в експлуатацію: 1987.

01.07.2021 Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Повітряна лінія
електропередач

₴2 631 221

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-02-000045-2
https://privatization.gov.ua/product/povitryana-liniya-elektroperedach-naprugoyu-110-kv-don-1-don-2-yaka-pid-chas-pryvatyzatsiyi-ne-uvijshla-do-statutnogo-kapitalu-vat-valsa/


Взяти участь
в аукціоні

Комплекс нежитлових будівель

м. Кропивницький, проїзд Аджамський, 3.

Об’єкт являє собою комплекс загальною площею
3761,8 м², до складу якого входять: двоповерхова
адміністративна будівля, будинок охорони,
майстерня, гараж, пожежна водойма, котельня,
склади, будівля трансформаторної підстанції,
прожекторна щогла, огорожа, замощення,
багаторічні насадження.

Стан об’єкта задовільний, рік спорудження – 1990-1991.
Балансоутримувач: Регіональний офіс водних
ресурсів у Кіровоградській області.

02.07.2021

₴14 070 000

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-02-000007-2
https://privatization.gov.ua/product/kompleks-m-kropivnytskyj/


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 Державного
підприємства «Бюро з стандартизації та
нормативного забезпечення на залізничному
транспорті» відсутнє нерухоме майно. Підприємство
розміщується в орендованих приміщеннях.

05.07.2021

₴22 950

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-03-000095-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-edinij-majnovij-kompleks-derzavnogo-pidpriemstva-buro-z-standartizacii-ta-normativnogo-zabezpecenna-na-zaliznicnomu-transporti/


Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Вінницький експертно-технічний
центр Держпраці»

м. Вінниця, пров. Цегельний, 12.

Єдиний майновий комплекс державного
підприємства “Вінницький експертно-технічний
центр Держпраці”. Провідне підприємство в галузі
надання послуг з питань охорони праці та
промислової безпеки по Вінницькій області. ДП
“Вінницький ЕТЦ” є уповноваженою експертною
організацією на території Вінницької області з питань
праці та забезпечує науково-технічну підтримку
державного нагляду у сфері промислової безпеки та
охорони праці.

05.07.2021

₴2 859 817

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-02-000008-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-vinnytskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/


Тернопільська область, Тернопільський район, с.
Мишковичі, вул. Січових Стрільців 1; Теребовлянський
район, смт Дружба, вул. Лесі Українки, 32.

Окреме майно Мишковицького місця провадження
діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт”
(спиртове виробництво). Перелік складається з 510

найменувань будівель, обладнання, рухомого та
іншого майна.

Балансоутримувач: ДП «Укрспирт». На території
об’єкта приватизації перебувають захисні споруди
цивільного захисту, які не підлягають приватизації.

06.07.2021 Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Мишковицьке МПД та
зберігання спирту

₴7 291 753

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-13-000009-2
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-myshkovytskogo-mistsya-provadzhennya-diyalnosti-ta-zberigannya-spyrtu-dp-ukrspyrt-spyrtove-vyrobnytstvo/


Взяти участь
в аукціоні

Адміністративна будівля

Херсонська область, смт. Чаплинка, 

вул. Грушевського, 12-б.

Об’єкт являє собою одноповерхову адміністративну
нежитлову будівлю 1965 року побудови. Біля входу в
будівлю – цегляний ганок на дві сходинки та
асфальтове мостіння. Матеріал стін – цегла, дах –
шифер по дерев’яних балках, підлога – з дерева,

вікна – дерев’янні, вхідні двері – металеві. Земельна
ділянка площею 2565 м².

Балансоутримувач: Управління Державної
міграційної служби України в Херсонській області.

08.07.2021

₴654 843

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-11-000018-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvna-nezhytlova-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-455-5-kv-m/


Взяти участь
в аукціоні

Будівля їдальні

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Переяславська, 24а.

Об’єкт являє собою їдальню (у складі:
одноповерхова окремо розташована будівля їдальні
з прибудовою загальною площею 464,9 м² та ганками,

сараї, погріб) з майном у кількості 6 одиниць. До
будівлі підведені комунікації. Фундамент – з/бетон,

стіни – цегла, перекриття – дерев’яні балки, покрівля
–металочерепиця.

Балансоутримувач – ПАТ “Південний гірничо-

збагачувальний комбінат”.

09.07.2021

₴733 775

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-09-000037-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-idal-na-no-7-z-majnom-u-kil-kosti-6-odinic/



