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Нежитлова будівля

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

вул. Миру, 89.

Нежитлова одноповерхова будівля загальною площею
712,9 м² з підвальним приміщенням та прибудованою
котельнею. Рік побудови – 1917. Фундамент камінний,
стіни цегляні, покрівля шиферна, перекриття дерев’яне,
підлога дерев’яна, сходи дерев’яні, наявна
електрифікація. Право власності на нерухоме майно
зареєстроване за державою в особі Міністерства юстиції
України 22.07.2014. Відомості про земельну ділянку
відсутні. Наказом Управління культури, національностей
та релігій Хмельницької ОДА від 28.02.2013 № 65н об’єкт
включений до Переліку щойно виявлених об’єктів
культурної спадщини Хмельницької області за видом
“архітектура” та “містобудування”, як житловий особняк
приватного адвоката Периторіна.

07.04.2021

₴319 379

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-11-000006-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-712-9-kv-m/


Колишнє державне підприємство «Трансмаш» 

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

Єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ
державного підприємства «Управління справами Фонду
державного майна України» (Дніпропетровська філія),
що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м.
Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25.

Структурний підрозділ державного підприємства
«Управління справами Фонду державного майна
України» (Дніпропетровська філія), який утворений
шляхом взяття на баланс майна єдиного майнового
комплексу колишнього державного підприємства
«Трансмаш», яке здійснювало виробництво залізничного
рухомого складу.

07.04.2021

₴75 612 843

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-17-000024-2
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/


Комплекс будівель

Кіровоградська обл., Долинський р-н, м. Долинська, 

вул. 8 березня, 131.

Об’єкт являє собою комплекс одноповерхових будівель,
а саме; адмінбудинок, загальною площею 128,6 м²; гараж-
сарай, загальною площею 58,1 м²; ізолятор, загальною
площею 12,2 м². Фундаменти будівель – бутові, стіни –
цегляні, перекриття та покриття – залізобетонні плити,
дерев’яно-балочне, покрівля – азбестоцементні листи
хвилястого профілю. Інженерні комунікації
(водопостачання, каналізація, система опалення,
вентиляція, електропостачання, газопостачання)
потребують ремонту. Рік побудови – 1973.

Стан будівель та споруд задовільний. Об’єкт тривалий
час не використовується, потребує ремонту.

07.04.2021

₴449 420

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-11-000003-2
https://privatization.gov.ua/product/kompleks-budivel-zagalnoyu-ploshheyu-198-9-kv-m-u-skladi-adminbudynok-a-garazh-saraj-b-izolyator-v-pogrib-d-vbyralnya-g-kolodyaz-k-ogorozha-1-vorota-2/


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.

08.04.2021

₴1 743 642

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-09-000060-2
https://privatization.gov.ua/product/ob-yekt-nezavershenogo-budivnytstva-solodove-viddilennya-lit-g/


Тернопільський експертно-технічний центр
Держпраці

м.Тернопіль, вул. Шпитальна, 7.

Державне підприємство “Тернопільський експертно-
технічний центр Держпраці” (код за ЄДРПОУ 22607725).

Середньооблікова чисельність працівників станом на
31.12.2020 – 23 особи.

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

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період
2018-2020 роки – 21490 тис.грн.

Основна номенклатура продукції: технічні
випробовування та дослідження; навчання з охорони
праці; психофізіологічна експертиза.

08.04.2021

₴1 555 745

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-09-000062-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-ternopilskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/


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.

08.04.2021

₴113 887

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-09-000070-2
https://privatization.gov.ua/product/legkovyj-avtomobil-marky-infiniti-model-fx35-m-kyyiv-vul-moskovska-8-korp-30/


м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 139к.

Єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного
транспорту».

Середньооблікова чисельність працівників станом на
31.12.2020 – 21 особа.

Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 71.20
Технічні випробування та дослідження.

Обсяг реалізації послуг за період 2018-2019-2020 – 24 595,7
тис. грн. в тому числі експортної – 3485,4 тис. грн.

Основна номенклатура послуг: сертифікація продукції та
сертифікація послуг.

09.04.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Дніпропетровський орган з сертифікації
залізничного транспорту

₴2 231 259

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-17-000031-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-dnipropetrovskyj-organ-z-sertyfikatsiyi-zaliznychnogo-transportu/


Нежитлові приміщення (база відпочинку)

Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Коробівка, 

вул. Набережна, 82.

Нежитлові приміщення бази відпочинку 1984 року
будівництва у складі: трьох спальних корпусів; кухні

та більярдної, по периметру огороджених
парканом; наявні комунікації: електропостачання,

водопостачання (колонка), каналізація (вигрібна
яма). Загальний фізичний стан приміщень
задовільний. Об’єкт приватизації знаходиться в

рекреаційній зоні на околиці села Коробівка.

09.04.2021

₴814 100

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-17-000041-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlovi-prymishhennya-baza-vidpochynku-u-skladi-spalnyj-korpus-1a-26-54-kv-m-spalnyj-korpus-1b-25-32-kv-m-spalnyj-korpus-1v-113-7-kv-m-bilyardna-1g-63-2-kv-m-kuhnya-1d-16-9-kv-m-ogorozha-1/


Нежитлова будівля

Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Богдан, 

вул. Шевченка, 110.

Об’єкт являє собою окремо розташовану в
центральній частині села одноповерхову будівлю
1985 року побудови загальною площею приміщень
63,14 м².

Будівля має окремий вхід з вулиці. Конструктивні
елементи: фундамент – бетонний; стіни та
перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яне;
покрівля - шифер; підлоги – дощаті, лінолеумні;
внутрішні системи інженерного устаткування в
будівлі – електропостачання та пічне опалення.

09.04.2021

₴154 416

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-12-000038-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-63-14-kv-m/


Нежитлове приміщення

Сумська область, м. Суми, вул. 1-ша Замостянська, 92.

Нежитлове приміщення загальною площею 710 м²

(другий поверх).

Загальна площа об'єкта складає 710 м², яка у

відповідності з даними технічного паспорту
складається з двох основних нежитлових

приміщень та трьох допоміжних. Вхід на другий
поверх влаштований по відкритих металевих
сходах. Балансоутримувач: Державна установа

«Сумська обласна фітосанітарна лабораторія»

(код за ЄДРПОУ: 38396920).

09.04.2021

₴2 991 022

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-10-000075-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlove-prymishhennya-zagalnoyu-ploshheyu-710-kv-m-drugyj-poverh/


Дніпропетровська обл., Криничанський район,

смт. Кринички, вул. Грушевського Михайла, 4а.

Об’єкт являє собою вбудоване адміністративне
(нежитлове) приміщення загальною площею 185,4 м².

Фундамент – бетон, стіни – шлакоблок, покрівля –

шифер, перекриття – дерев’яне, підлога – бетон.

Підведені: електропостачання, водопровід,

каналізація, газопровід. Опалення – водяне.

Державна реєстрація права власності від 06.06.2018,

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна –

127212714.

12.04.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Адміністративне приміщення

₴11 067

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-17-000015-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvne-nezhytlove-prymishhennya-zagalnoyu-ploshheyu-185-4-kv-m-dnipropetrovska-obl-smt-krynychky/


Нежитлова будівля

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.

12.04.2021

₴444 450

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-11-000118-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-yidalnya-z-majnom/


Адміністративна будівля

Херсонська область, м. Берислав, Бериславський
район, вул. Конотопської перемоги, 68а.

До складу об’єкта входять: одноповерхова
будівля 1980 року побудови, гараж, туалет,

залізобетонна огорожа. Фундамент – бутобетон,

стіни – бетонні, перекриття дерев’яне. Підлога -

дерев’на, дах – шифер. Вікна металопласт, двері з
дерева.

12.04.2021

₴438 653

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-26-000006-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvna-budivlya-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-103-kv-m-garazh-lit-b-zagalnoyu-ploshheyu-32-kv-m-tualet-lit-v-ogorozha-1-2/


Частина нежитлових приміщень

Херсонська обл., Високопільський р-н,

смт Високопілля, вул. Банкова, 19.

Об’єкт 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.

13.04.2021

₴184 752

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-22-000096-2
https://privatization.gov.ua/product/chastyna-nezhytlovyh-prymishhen-administratyvnoyi-budivli-ploshheyu-341-7-kv-m/


м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24 А.

Єдиний майновий комплекс державного
підприємства “Центр з сертифікації шин і

гумотехнічних виробів “СЕПРОШИНАГТВ”.

Середньооблікова чисельність працівників станом на
31.12.2020 - 4 особи.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є

регулювання та сприяння ефективному веденню
економічної діяльності.

13.04.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Центр з сертифікації шин і гумотехнічних
виробів «СЕПРОШИНАГТВ»

₴52 338

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-17-000035-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-tsentr-z-sertyfikatsiyi-shyn-i-gumotehnichnyh-vyrobiv-seproshynagtv/


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; Сарай,
загальною площею 8,6 м²,: фундамент – цегла, щебінь; стіни
– ракушня; покрівля – шифер; перекриття – дерево; підлога
– дерево; Погріб, загальною площею 8,5 м².: фундамент –
цегла, щебінь; стіни – ракушняк; покрівля – шифер;
перекриття – з/б; інженерне обладнання відсутнє.
Колодязь: фундамент – з/б кільця.

15.04.2021

₴148 970

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-17-000004-2
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/


Приміщення лікарні ветеринарної медицини

Івано-Франківська область, Тисменицький р-н, 

с. Черніїв, вул. Стасюка, 6а.

Приміщення лікарні ветеринарної медицини у
складі: ветлікарня, А загальною площею 16,9 м².

Одноповерхова цегляна будівля ветлікарні
загальною площею 16,9 м². Рік побудови – 1985.

Фундамент – бетон, стіни цегляні, покрівля –

шифер. Підведений газ. Опалення автономне.

15.04.2021

₴29 947

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-24-000010-2
https://privatization.gov.ua/product/prymishhennya-likarni-veterynarnoyi-medytsyny-u-skladi-vetlikarnya-a-zagalnoyu-ploshheyu-16-9-kv-m-za-adresoyu-ivano-frankivska-oblast-tysmenytskyj-r-n-s-cherniyiv-vul-stasyuka-6a/


Полтавська обл., Кобеляцький р-н, м. Кобеляки,

вул. Мільйонна, 17.

Нежитлова двоповерхова будівля, загальною площею 531,3 м²,
знаходиться на центральній вулиці м. Кобеляки. Збудована в
1975 році, висотою 6,75 м., збудована з цегли, фундамент –
бетон, покрівля – азбестові листи, перекриття – з/б, підлога –
бетон, дощана. Присутнє газове опалення (індивідуальний
котел), електрика, водопостачання, каналізація та газопровід.
Гараж, загальною площею 42,1 м², збудований у 1978 році,
висотою 2,70 м., збудований з цегли, фундамент – бетон,
покрівля – азбестові фанерні листи, підлога – бетон,
інженерне обладнання відсутнє, крім електрики.
Вбиральня, збудована у 1976 році, висотою 2,00 м., збудована з
цегли, покрівля – азбестові фанерні листи, підлога – бетон.
Вимощення ІІ: підлога – асфальто-бетон.

15.04.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Будівлі та споруди

₴35 902

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-17-000001-2
https://privatization.gov.ua/product/budivli-ta-sporudy-u-skladi-nezhytlova-budivlya-a-ap-zagalnoyu-ploshheyu-531-3-kv-m-garazh-b-zagalnoyu-ploshheyu-42-1-kv-m-vbyralnya-v-vymoshhennya-ii/


Ірпінський виправний центр

Київська область, м. Ірпінь, смт Коцюбинське,

вул. Залізнична, 1.

«Ірпінський виправний центр (№132)» розташований у
центрі смт. Коцюбинське, лише в 6 км від столичної
станції метро «Академмістечко». Заклад припинив
свою профільну діяльність ще в серпні 2019 року.

Об'єкт має чудовий інвестиційний потенціал.
Загальна площа земельної ділянки складає 8,3 га.
Підведені комунікації: водовідведення і
водопостачання, електрика тощо. Поруч – залізнична
гілка, що дозволить новому власнику забезпечити
чудову логістику. Крім того, навколо об'єкта зведений
новий житловий масив, поруч – великий парк, що
створює чудові умови для забудови.

16.04.2021

₴110 105 794

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-15-000074-2
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-derzhavnoyi-ustanovy-irpinskyj-vypravnyj-tsentr-132/



