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“Житомирський експертно-технічний центр
Держпраці”

м. Житомир, майдан Путятинський, 2, 

оф. 521, 522.

Єдиний майновий комплекс державного
підприємства “Житомирський експертно-технічний
центр Держпраці”.

Середньооблікова чисельність працюючих станом
на 31.12.2020 – 43 особи. Основним видом діяльності
відповідно до Статуту є технічні випробування та
дослідження.

Основна номенклатура продукції за 2020 рік:

експертиза проектної документації – 518 тис.грн.;

експертиза стану промислової безпеки – 1224 тис.грн;

технічний огляд ТТЗ – 1070 тис. грн.

03.03.2021

₴4 060 000

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-03-000028-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-zhytomyrskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/


Об’єкт незавершеного будівництва

Чернігівська область, Талалаївський район, 

с. Слобідка, вул. Перемоги, 16.

Одноповерхова будівля, стіни виконані з ракушняку,
зовні облицьовані силікатною цеглою, перекриття –
дерев’яні, покрівля з хвилястих азбестоцементних
листів по дерев’яним кроквам. Рівень будівельної
готовності 51% (за даними техпаспорту).

Територія не огороджена, має незадовільний стан.
Під`їздні шляхи до об`єкта приватизації
асфальтовані. Звертаємо увагу, що на остаточну ціну
продажу об’єкта буде нараховано ПДВ в розмірі,
визначеному чинним законодавствомУкраїни.

03.03.2021

₴142 804

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-28-000033-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-klub-slobidka/


Нежитлова будівля магазину

Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Вишнівка, 

вул. Центральна, 103.

Нежитлова одноповерхова будівля магазину
загальною площею 159,8 м². Будівля розташована у

центрі села. Стіни – цегла, перекриття – дерев’яні,
покрівля шиферна, комунікації відсутні. Об’єкт не

експлуатується, фізичний знос – 39%, технічний
стан – задовільний. Наявні сліди замокання,

пошкодження цегли та шиферу, руйнування стелі.

03.03.2021

₴19 950

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-01-000045-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-nezitlova-budivla-magazinu-lit-a-zagal-nou-ploseu-159-8-kv-m/


Єдиний майновий комплекс державного
комерційного підприємства «Готель
«Слов’янський»

Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, 

вул. Монастирська, 2а.

Готель “Слов’янський” розташований у безпосередній
близькості від Спасо-Преображенського монастиря.
Номерний фонд у кількості 30 шт. представлений в
чотирьох категоріях: стандарт, напівлюкс, люкс,
апартаменти. Кожен номер обладнаний кондиціонером,
сейфом і окремою ванною кімнатою з цілодобовим
водопостачанням. Нерухомість, що входить до складу
єдиного майнового комплексу: будівля готелю (чотири
поверхи та надбудова) площею 4752,7 м², та будівля
котельні і гаражу площею 131,2 м². Рік побудови – 2005.
Загальна площа – 4883,9 м². Земельна ділянка під
будівлею не сформована.
Готель розташований за 2 км від автовокзалу. Відстань
до м. Чернігова – 171 км.

04.03.2021

₴52 656 516

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-04-000007-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-komertsijnogo-pidpryyemstva-gotel-slov-yanskyj/


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

вул. Заводська, 1 та Полтавська обл., Хорольський р-н, 

м. Хорол, вул. Молодіжна, 25.

Окреме майно Вишняківського місця провадження
діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт”
(спиртове виробництво). Перелік складається з 642

найменувань будівель, обладнання, рухомого та
іншого майна.

04.03.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Вишняківське МПД

₴21 176 878

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-10-000029-2
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-vyshnyakivskogo-mistsya-provadzhennya-diyalnosti-ta-zberigannya-spyrtu-dp-ukrspyrt-spyrtove-vyrobnytstvo/


Тхорівське МПД

Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, 
вул. Сквирська, 42; Київська область, Сквирський
район, м. Сквира, вул. Залізнична, 57.

Окреме майно Тхорівського місця провадження
діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт”
Перелік складається з 531 найменувань будівель,

обладнання, рухомого та іншого майна

05.03.2021

₴21 563 781

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-12-000035-2
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-thorivskogo-mistsya-provadzhennya-diyalnosti-ta-zberigannya-spyrtu-dp-ukrspyrt/


«Чернівецький експертно-технічний центр
Держпраці»

м. Чернівці, вул. Зелена, 3.

Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Чернівецький експертно-технічний

центр Держпраці».

Середньооблікова чисельність працівників
станом на 01.11.2020 - 15 осіб: 

Основним видом діяльності, відповідно до
Статуту є технічні випробування та дослідження. 

05.03.2021

₴1 950 000

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-05-000022-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-chernivetskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/


Приміщення лікарні ветеринарної медицини

Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н., 

с. Перерісль, вулиця, Бандери С., будинок 4.

Приміщення ветлікарні, загальною площею 84,1

кв.м; ворота, 1 площею 9,1 м²; огорожа, 3 площею

39,8 м². Одноповерхова цегляна будівля ветлікарні
загальною площею 84,1 м², побудована у 1950 році.

Фундамент – бутобетонний, стіни цегляні,
покрівля – шифер, опалення – пічне, підведений
газопровід. Ворота металеві. Огорожа з металевої

сітки.

05.03.2021

₴136 260

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-10-000018-2
https://privatization.gov.ua/product/prymishhennya-likarni-veterynarnoyi-medytsyny-u-skladi-prymishhennya-vetlikarni-a-zagalnoyu-ploshheyu-84-1-kv-m-vorota-1-ploshheyu-9-1-kv-m-ogorozha-3-ploshheyu-39-8-kv/


Будівля лікарні ветеринарної медицини

Івано-Франківська обл., Калуський р., 

с. Добровляни, вулиця Франка І., будинок 40.

Будівля лікарні ветеринарної медицини, А
загальною площею 68,2 м², криниця 1; огорожа, 3

площею 34,1 м². Одноповерхова цегляна будівля
ветлікарні загальною площею 68,2 м², побудована

у 1950 році. Фундамент – бутобетонний, стіни
цегляні, покрівля – шифер, опалення – пічне,

підведений газопровід. Криниця з бетонних

кілець. Огорожа з металевої сітки.

05.03.2021

₴111 366

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-10-000022-2
https://privatization.gov.ua/product/dilnycha-likarnya-veterynarnoyi-medytsyny-u-skladi-budivlya-likarni-veterynarnoyi-medytsyny-a-zagalnoyu-ploshheyu-68-2-kv-m-krynytsya-1-ogorozha-2-ploshheyu-34-1-kv-m-za-adresoyu-ivano-frankivska-obl/


Об’єкт незавершеного будівництва

Донецька обл., м. Покровськ, 

м-нШахтарський, 28а.

Згідно з технічним паспортом, об’єкт
незавершеного будівництва – кінотеатр на 500

місць є двоповерховою цегляною будівлею
площею 1246,9 м² з ганком площею 31,7 м² та

тамбурами площею 8,0 кв.м, 4,6 м², 4,5 м²;

фундамент – залізобетонні блоки, зовнішні стіни –

цегла, вікна, двері – відсутні. Початок будівництва

– 1986 рік. Відсоток будівельної готовності – 53%.

05.03.2021

₴1 134 000

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-05-000003-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-kinoteatr-na-500-misc/


«Черкаський експертно-технічний центр
Держпраці»

м. Черкаси, вул. Дахнівська, 23А.

Державне підприємство – діюче. Види діяльності –
діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії,
надання послуг технічного консультування в цих
сферах (основний). Розміщується у 2-х поверховій
цегляній будівлі з підвалом загальною площею – 1017,7
м². За підприємством зареєстровано: право власності
на нерухомість; право постійного користування
земельною ділянкою площею 0,1288 га. На балансі
підприємства обліковується 4 транспортних засоби.
Кількість працюючих за штатним розписом станом
на 10.12.2020 – 31 особа.

09.03.2021

₴2 224 700

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-11-000043-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-cherkaskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi-kod-za-yedrpou-22800764-m-cherkasy-vul-dahnivska-23-a/


Єдиний майновий комплекс державного підприємства «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, згідно
договору оренди нежитлового приміщення від 01.01.2020
№ А-235 (оф.602), укладеного з власником нерухомого
майна ПрАТ «Хардіпротранс».

09.03.2021

₴17 650

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-04-000062-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-edinij-majnovij-kompleks-derzavnogo-pidpriemstva-buro-z-standartizacii-ta-normativnogo-zabezpecenna-na-zaliznicnomu-transporti/


Об’єкт незавершеного будівництва

Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, 

с. Довжок, вул. Унявко, 1.

Об’єкт незавершеного будівництва «Солодове
відділення». Процент готовності будівництва
становить 79%. Фундамент – залізобетонні
фундаментні блоки, стіни – цегляні, частково
поштукатурені, облицьовані, перегородки – цегляні,
частково поштукатурені, облицьовані, перекриття –
залізобетонні плити перекриття, підлога цементна,
покрівля – сумісна з перекриттям, вікна – подвійні,
створчаті, двері – однопільні, частково відсутні,
інженерне обладнання – частково електрифіковано,
більшість відсутня, оздоблення зовнішнє –
поштукатурено, облицьовано.

10.03.2021

₴3 487 283

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-10-000017-2
https://privatization.gov.ua/product/ob-yekt-nezavershenogo-budivnytstva-solodove-viddilennya-lit-g/


Легковий автомобіль

м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30.

Легковий автомобіль марки Infiniti, модель FX35,

2003 року випуску, реєстраційний номер АА2518КН.

В оренді не перебуває. Арешти чи податкова
застава на об’єкт відсутні.

Тип КТЗ – загальний легковий – загальний седан –

В, номер шасі (кузова, рами) – JNRAS08W14X202799.

Колір – коричневий, повна маса – 1 920 кг.

З початку експлуатації пробіг складає – 146 657 км.

10.03.2021

₴227 774

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-19-000002-2
https://privatization.gov.ua/product/legkovyj-avtomobil-marky-infiniti-model-fx35-m-kyyiv-vul-moskovska-8-korp-30/


м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8.

Об`єкт незавершеного будівництва – лабораторно –

експериментальний корпус, розташований на

земельній ділянці 02847 Га на території підприємства
ПрАТ «Київський завод експериментальних

конструкцій»,

Земельна ділянка, обмежена з трьох сторін
внутрішньозаводськими дорогами (у т.ч. залізничною
віткою) а з четвертої сторони будинком НДІ

«Енергопроект». Доступ на площадку передбачений
через прохідну заводу по асфальтованій дорозі.

11.03.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Лабораторно-експериментальний
корпус

₴9 318 600

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-09-000057-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-laboratorno-eksperimental-nij-korpus/


“Карпатський експертно-технічний центр
Держпраці”

м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 15.

Єдиний майновий комплекс державного
підприємства “Карпатський експертно-технічний
центр Держпраці”. Основним видом діяльності
відповідно до Статуту є технічні випробування та
дослідження. Середньооблікова чисельність
працівників станом на 30.11.2020 – 54 особи.
Станом на 30.11.2020 прострочена кредиторська
заборгованість відсутня. Земельна ділянка – 0,1007
га, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича 15, на
праві постійного користування. Договори оренди
відсутні.

11.03.2021

₴7 673 000

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-17-000038-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-karpatskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/


Адміністративна будівля

Кіровоградська обл., смт Голованівськ, 

вул. Соборна, 33.

Об’єкт являє собою двоповерхову адміністративну
будівлю загальною площею приміщень 294,89 м²
Загальний стан приміщень – задовільний. Фундамент
– бутовий; стіни та перегородки – черепашник,
оштукатурений; перекриття та покриття – дерев`яно-
балочне; покрівля – азбестоцементні листи; підлога –
дерев`яна, лінолеум; отвори – дерев`яні, частково
металопластик. Підключено електропостачання,
водопостачання, каналізація. Трубопроводи вражені
корозією. Система опалення в неробочому стані. Рік
побудови – 1957. Потребує проведення ремонтних
робіт.

11.03.2021

₴744 600

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-10-000015-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvna-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-294-89-kv-m/


Адміністративна будівля та господарські
приміщення

Кіровоградська обл., м. Благовіщенське, 

вул. Ореста Гуменюка, 1.

До складу об’єкта входять: адміністративна будівля з
коридором, прибудовою та верандою, загальною
площею приміщень 133,79 м² (фундамент – бутовий,

стіни та перегородки – цегляні, покрівля –

азбестоцементні листи); сарай (фундамент – бутовий,

стіни – цегляні, покрівля – азбестоцементні листи);

гараж (фундамент – відсутній, стіни – дощаті,
покрівля – металева); вбиральня (фундамент –

відсутній, стіни – цегляні, покрівля – металева),

огорожа металева довжиною 29 м; котел КС-ТГ-50-

1225,00. Рік побудови – 1961. Стан задовільний.

11.03.2021

₴412 600

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-10-000005-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-administrativna-budivla-ta-gospodars-ki-primisenna/


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

Окреме майно Мишковицького місця провадження
діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт”

(спиртове виробництво).

Перелік складається з 511 найменувань будівель,

обладнання, рухомого та іншого майна.

12.03.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Мишковицьке МПД

₴7 291 753

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-20-000001-2
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-myshkovytskogo-mistsya-provadzhennya-diyalnosti-ta-zberigannya-spyrtu-dp-ukrspyrt-spyrtove-vyrobnytstvo/



