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Взяти участь
в аукціоні

Будівля їдальні з майном

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Переяславська, 84.

Одноповерхова окремо розташована будівля
їдальні, загальною площею 390,7 м² з ганками. Рік
побудови – 1987, фундамент – з/бетон, стіни – цегла,

перекриття – дерев’яні балки, покрівля – залізо.

Будівля обладнана опаленням, освітленням,

водопроводом, каналізацією, вентиляцією,

телефонним зв’язком. Майно у складі: шафа
пекарська електрична, привід універсальний, шафа
жарочна електрична, лінія прилавків
самообслуговування.

29.07.2021

₴477 455

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-27-000003-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-idal-na-no-11-z-majnom-u-kil-kosti-4-odinici/


Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля

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

Нежитлова окремо розташована, двоповерхова
будівля. 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 – теплопостачання,

електропостачання. Водопостачання та каналізація
відсутні. Загальна площа будівлі: 387,6 м².

30.07.2021

₴812 243

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-27-000005-2
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

Вінницький експертно-технічний центр
Держпраці

м. Вінниця, пров. Цегельний, 12.

ДП «Вінницький експертно-технічний центр
Держпраці» є провідним підприємством в галузі
надання послуг з питань охорони праці та
промислової безпеки. 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. Кількість працівників (на 31.03.2021 р.) – 23.

03.08.2021

₴1 429 909

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-04-000012-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-vinnytskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/


Взяти участь
в аукціоні

Частина комплексу будівель цеху
«Електроремонт»

Херсонська обл., Каховський р-н, с. Тавричанка, 

вул. Мелітопольська, 8.

Двоповерхова будівля ремонтно-механічної
майстерні загальною площею 1834 м², інші будівлі
одноповерхові, стіни – цегла, фундамент –
залізобетон, перекриття залізобетоні плити,

підлога – лінолеум та керамічна плитка, двері та
вікна дерев’яні, покрівля – шифер, наявна
каналізація, водо-електропостачання, опалення –
водяне, огорожа плити бетонні, ворота металеві.
Загальна площа земельних ділянок: 2,0351 га.

Загальна площа будівель та споруд: 1895,6 м².

05.08.2021

₴2 659 205

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-09-000017-2
https://privatization.gov.ua/product/chastyna-kompleksu-budivel-tsehu-elektroremont-u-skladi-a-budivlya-remontno-mehanichnoyi-majsterni-zagalnoyu-ploshheyu-1834-kv-m-inv-101310134-g-budivlya-ohorony-ta-buhgalteriyi-zagalnoyu-ploshheyu-2/


Взяти участь
в аукціоні

Нежитлові приміщення (частка 13/25)

Миколаївська обл., Доманівський р-н, 

смт Доманівка, вул. Центральна, 61.

Об’єкт являє собою нежитлові приміщення (частка
13/25) з обладнанням (котел газовий, лічильники:

водяний, електричний та газовий, інше) у
двоповерховій адмінбудівлі. Функціональне
використання: 501 – об'єкти для забезпечення
фінансової діяльності, кредитування, страхування та
пенсійного забезпечення (згідно класифікатору
державного майна).

Загальна площа будівель та споруд: 867,4 м².

06.08.2021

₴1 120 183

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-08-000021-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlovi-prymishhennya-chastka-13-25/


Взяти участь
в аукціоні

ДУ «Південна виправна колонія (№51)»

м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 9.

Колонія №51 не функціонує з 2019 року. Будівлі та
споруди знаходяться в стані, який не дозволяє
використовувати їх за призначенням. Водночас
актив має високий інвестиційний потенціал
завдяки своєму місцю розташування та
масштабам забудови. Загальна площа будівель,
споруд та інфраструктурних мереж – 52437.84 м²,
розмір земельних ділянок, які займає установа, –
5,98 га. Наявні водопостачання та каналізаційна
мережа. Відстань від об’єкта до центра
Одеси та узбережжя Чорного моря – 5 км, до
залізничного вокзалу – 2,5 км.

06.08.2021

₴223 250 425

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-07-000062-2
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-derzhavnoyi-ustanovy-pivdenna-vypravna-koloniya-51/


Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП “Центр з сертифікації шин і
гумотехнічних виробів “СЕПРОШИНАГТВ”

м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24 А.

ДП «Центр з сертифікації шин і гумотехнічних
виробів «СЕПРОШИНАГТВ» – єдиний
уповноважений орган в Українській національній
сертифікаційній системі УкрСЕПРО, який здійснює
технічну експертизу автошин в Україні. Основна
номенклатура продукції: 84.13 - регулювання та
сприяння ефективному веденню економічної
діяльності. До складу об’єкта входить: технічне
обладнання, меблі, інвентар.

06.08.2021

₴40 072

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-07-000020-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-tsentr-z-sertyfikatsiyi-shyn-i-gumotehnichnyh-vyrobiv-seproshynagtv/


Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля

Івано-Франківська обл., м. Косів, вул. Шевченка, 13.

Двоповерхова цегляна будівля загальною площею
696,6 м². Фундамент бетонний, стіни цегляні,
перекриття залізобетонні, покрівля – шифер.

Інженерні комунікації підведені згідно проєкту
(опалення, електропостачання, водопостачання,

газ). Будівля не має огородження, розташована у
центральній зоні м. Косова.

09.08.2021

₴5 934

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-07-000019-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-adminbudynok-zagalnoyu-ploshheyu-696-6-kv-m-za-adresoyu-ivano-frankivska-obl-m-kosiv-vul-shevchenka-13/


Взяти участь
в аукціоні

Частина нежитлової будівлі

Полтавська обл., м. Лубни, 

пров. Верстатобудівників, 19.

Частина нежилої двоповерхової будівлі, загальною
площею 123,9 м², знаходиться на першому поверсі
двоповерхової будівлі. Нежитлова будівля
збудована в 1972 році, знаходиться в центральній
частині міста Лубни. Нежитлова будівля збудована
з цегли, фундамент – бутобетон, покрівля –
рулонобітум, перекриття – з/б плити, підлога –
лінолеум. В будівлі є газове опалення (котел)

електрика та водопровід, каналізація відсутня.

Приміщення потребує ремонту.

09.08.2021

₴291 550

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-08-000071-2
https://privatization.gov.ua/product/chastyna-nezhytlovoyi-budivli-a-2-zagalnoyu-ploshheyu-123-9-kv-m/


Взяти участь
в аукціоні

Нежитлові приміщення

Вінницька обл., Літинський р-н, с. Уладівка, 

вул. Заводська, 2.

Нежитлові приміщення їдальні, готелю та підвалу,
ганки, сходи загальною площею 602,2 м² (у т.ч.
підвал, пл. 58,9 м², приміщення на першому
поверсі, заг. пл. 323,4 м², приміщення на другому
поверсі, заг. пл. 219,9 м²), які розташовані в
двоповерховій будівлі 1979 року побудови.
Фундамент бутовий, стіни цегляні, покрівля
шиферна, перекриття бетонні, опалення водяне
(демонтовано). Електроживлення наявне,
водопровід та каналізація відсутні. Стан
незадовільний.

10.08.2021

₴310 735

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-03-000002-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlovi-prymishhennya-yidalni-gotelyu-ta-pidval-ganky-shody-zagalnoyu-ploshheyu-602-2-kv-m-shho-ne-uvijshly-do-statutnogo-kapitalu-vat-uladivskyj-tsukrovyj-zavod/


Взяти участь
в аукціоні

Будівля їдальні

Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, 

вул. Південна, 51 б.

Двоповерхова будівля їдальні, загальною
площею 609,9 м² з підвалом, 1984 року побудови.

Фундамент – залізобетонний, стіни – цегляні,
покрівля -металева, перекриття – залізобетонне,

підлога – цементна та плитка, вікна –
металопластикові, двері – дерев’яні та металеві.

Наявні електропостачання, водопостачання та
індивідуальне водяне опалення. Стан
задовільний.

10.08.2021

₴829 464

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-07-000018-2
https://privatization.gov.ua/product/budivlya-yidalni-zagalnoyu-ploshheyu-609-9-kv-m-shho-ne-uvijshla-do-statutnogo-kapitalu-vat-zavod-promin/


Львівська область, м. Пустомити, вул. Заводська, 10.

Об’єкт нерухомого майна – будівлі, загальною площею
782,9 м². Технічний стан адмінбудівлі задовільний, але
потребує косметичного ремонту. Фундамент стрічковий
цегляний. Матеріал зовнішніх стін – цегла, висота
приміщень 3,2 м (І поверх) та 2,6 м (підвал); перекриття –
залізобетонні плити; покрівля – двосхила,
асбестоцементні листи по дерев’яних кроквах; підлоги –
дошки, паркет, керамічна плитка, лінолеум; вікна –
металопластикові, дерев’яні; дверні прорізи – дерев’яні,
ДСП. Внутрішнє оздоблення – штукатурка, офарблення
водоемульсійними і вапняними фарбами. Зовнішне
оздоблення –штукатурка,фасадне офарблення.

10.08.2021 Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Адміністративна будівля

₴1 983 500

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-11-000005-2
https://privatization.gov.ua/product/budivli-zagalnoyu-ploshheyu-782-9-kv-m-za-adresoyu-lvivska-oblast-m-pustomyty-vul-zavodska-10/


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 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

ЄМК ДП “Спеціалене конструкторсько-технологічне бюро
Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
Національної академії наук України”

Житомирська обл., м. Житомир, вул. Пушкінська, 44.

До складу входить частина трьохповерхової
адміністративної будівлі загальною площею 1282,7 м².
обладнана тепловодолічильником з датчиками в
коплекті, яка розташована в центрі населеного
пункту поруч із молоповерховою житловою
забудовою та закладами освіти. Трохповерхова
цегляна будівля 1966 року будівництва з
залізобетонним перекритям, азбестоцементною
покрівлею, обладнана електро-освітленням,
водопостачанням каналізацією, центральним
опаленням, стан задовільний. Частина приміщень
будівлі площею 129,4 м². перебувають в оренді.
Земельна ділянка площею 0,1426 га перебуває в
постійному користуванні.

16.08.2021

₴2 944 500

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-15-000051-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-spetsialene-konstruktorsko-tehnologichne-byuro-instytutu-problem-modelyuvannya-v-energetytsi-im-g-ye-puhova-natsionalnoyi-akademiyi-nauk-ukrayiny/


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
кв. м та сарай, площею 69,5 кв. м, 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/
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