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До питання:  

Чи потрібна приватизація?
Бюлетень про приватизацію пропонує декілька перекон ливих 
прикладів порятунку державних об’єктів, які знайшли приватних 
інвесторів. Без приватизації ці об’єкти могли поповнити реєстр 
занедбаного державного майна, натомість вони отримали нове 
життя, а регіони – нові робочі місця. 

На момент укладення договору купівлі-
продажу об’єкт являв собою фундамент, 
який завдяки інвесторові перетворився на 
цегляний багатоквартирний житловий буди-
нок. У будинку встановлено індивідуальне 
опалення, з метою економії тепла утеплено 
зовнішні стіни. 
Загальна площа становить 1 750,9 м2.

+ 22 сучасні  
квартири

Закинутий фундамент багатоквартирний житловий будинок

с. давидів, Львівська обЛасть

Покупець здійснив капітальний ремонт 
приміщень, облаштував прилеглу територію, 
відновив роботу об’єкта як закладу гро-
мадського харчування – кафе «Фієста». Як 
доповнення – банкетна зала на 200 місць. 
На момент відкриття кафе створено 5 ро-
бочих місць.

м. каЛинівка, вінницька обЛасть

нежитЛові  
приміщення їдаЛьні 

кафе «фієста» 

+ 5 робочих 
місць
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Після приватизації на об’єкті проведено 
капітальний ремонт, завдяки якому будівля 
солдатської чайної функціонує як заклад 
громадського харчування – кафе, а також 
створено 10 нових робочих місць.

нежитЛова будівЛя 
соЛдатської чайної 

сучасне кафе

м. новоград-воЛинський, 
житомирська обЛасть

+ 10 робочих 
місць

Відновлення діяльності кінотеатру потребу-
вало повної реконструкції будівлі. Кінотеатр 
отримав нову назву «Тиса», що співзвучна 
з назвою найбільшої річки Закарпаття, яка 
несе свої води і через місто Хуст. Загальна 
сума інвестицій, здійснених на оновлення 
об’єкта, становить близько 800 тис. грн. 
Після приватизації будівля в центральній 
частині міста Хуста стала сучасною та до-
глянутою. У фойє кінотеатру розмістилося 
зручне для відпочинку відвідувачів кафе-бар. 
Комфортабельний зал для перегляду фільмів, 
оформлений у стилі хай-тек, розрахований 
на 340 осіб. Крім кінопоказів, зал можна 
використовувати для проведення конферен-
цій, симпозіумів, зборів тощо. Кінотеатр об-
ладнано сучасними освітленням та системою 
кондиціонування. Функціонування кінотеа-
тру забезпечують 15 працівників.

Занедбана будівЛя сучасний кінотеатр «тиса»

м. Хуст, Закарпатська обЛасть

+ 15 робочих 
місць
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Покупець добудував гуртожиток та на
дав Дек ларацію  про готовність об’єкта до 
експлу атації, при цьому  профіль діяльності 
об’єк та збережено повністю (за умовами до
го вору необхідно було збереження профі лю 
на 60 %). Облаштовані кімнати для прожи
вання з вбудованими шафами, кім нати від
починку та вітальні, де студенти мають 
змогу проводити вільний від навчан ня час. 
Також облаштовані  санітарнопобутові при
міщення: кухні, бойлерні, сушарні, вби раль
ні та душові кімнати. Таким чином, забез
печено гідні умови проживання 60 сту дентів 
медичного коледжу.

недобудований 
гуртожиток 

комфортний гуртожиток 
для студентів 

м. гайсин, вінницька обЛасть

+ 60 студентських 
місць

Новим власником довгобуд перетворений 
на сучасний, на рівні європейських стан-
дартів, розважальний комплекс для відпо-
чинку «Цунамі». Комплекс поєднує в собі 
розважальну, спортивну та оздоровчу зо-
ни: до його складу входять аквапарк, льо-
дова арена, ресторан та готель. На при-
леглій території розміщена автостоянка. 
Загальна площа комплексу «Цунамі» стано-
вить 8 675,0 м2 (зал водних атракціонів – 
2 823,0 м2, льодова арена – 2 403,0 м2, 
ресторан – 957,5 м2 та готель – 409,4 м2). 
Комплекс «Цунамі» є багатофункціональ-
ним об’єктом, на базі якого діють школи 
фігурного катання та хокею, секції із занять 
плаванням, дайвінг-клуб, фітнес-зал. 

об’єкт неЗавершеного 
будівництва 

розважальний комплекс 
для відпочинку

м. івано-франківськ

Джерело – www.privatization.gov.ua

+ десятки  
робочих місць


