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Приміщення ветлікарні

Івано-Франківська область, Тисменицький р-н, смт. 

Єзупіль, вул. Хвильового, 2.

Приміщення лікарні ветеринарної медицини у
складі: ветлікарня, загальною площею 74,5 м²; гараж,

площею 39,4 м². Одноповерхова будівля ветлікарні
загальною площею 74,5 м², побудована до 1939 року.

Фундамент – бетон, стіни – дерево, покрівля –

оцинковане залізо. Опалення пічне. Будівля гаража
площею 39,4 м², рік побудови – 1972. Фундамент –

бетон, стіни – цегла, покрівля –шифер.

11.05.2021

₴79 551

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-14-000090-2
https://privatization.gov.ua/product/prymishhennya-likarni-veterynarnoyi-medytsyny-u-skladi-vetlikarnya-a-zagalnoyu-ploshheyu-74-5-kv-m-garazh-b-ploshheyu-39-4-kv-m/


Нежитлова будівля

Київська область, Васильківський район, 

с. Плесецьке, вул. Варовицька, 20-б.

Об’єкт розташований в серединній частині села
Плесецьке, неподалік від межі закінчення села.
Неподалік розташовані приватні житлові будинки,
будівлі торгівельного призначення та поля
сільськогосподарського призначення. Під’їзд до
об’єкту здійснюється по асфальтованій дорозі. Об’єкт
являє собою окремо розташовану нежитлову
будівлю (їдальню). Будівля одноповерхова,
капітальна, прямокутної конфігурації в плані. Є
типовою для подібного типу приміщень їдалень.
Має 4 окремі входи, що умовно формують окремі
групи приміщень.

11.05.2021

₴652 950

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-21-000082-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-yidalnya-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-474-30-kv-m-shho-ne-uvijshla-do-statutnogo-kapitalu-vat-pleminnyj-zavod-dzvinkove-kod-za-yedrpou-00857404/


Івано-Франківська обл., м. Надвірна,

вул. Котляревського, 3а.

Одноповерхова цегляна будівля ветлікарні загальною
площею 126,5 м², побудована у 1939 році. Фундамент –
бутобетонний, стіни цегляні, покрівля – залізо,
опалення – пічне. Підведений газ, є водопровід,
каналізація. Дощата будівля віварію площею 72 м²,
побудована у 1980 році, фундамент – бутобетонний,
покрівля – шифер, опалення пічне, підведений газ.
Цегляна будівля вскривочної площею 5,3 м²,
побудована у 1970 році, фундамент – бутобетонний,
покрівля – шифер, опалення пічне, підведений газ.
Дощата вбиральня площею 1 кв.м. Ворота металеві
площею 7,8 м². Колодязь бутовий.

11.05.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Приміщення лікарні

₴231 100

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-12-000019-2
https://privatization.gov.ua/product/prymishhennya-likarni-u-skladi-prymishhennya-laboratoriyi-a-zagalnoyu-ploshheyu-126-5-kv-m-vivarij-b-ploshheyu-72kv-m-vskryvochna-v-ploshheyu-5-3kv-m-vbyralnya-d-ploshheyu-1kv-m-vorota-1-ploshheyu-7-8/


Адміністративна будівля

Херсонська область, Каланчацький район, 

смт Каланчак, вул. Українська, 4.

Об’єк складається з одноповерхової
адміністративної будівлі загальною площею 110,8 м²

та гаража загальною площею 20,4 м².

Матеріали фундаменту – бутобетон, стіни – камінь
черепашник, поштукатурено. Підлога – дерев’яна,

дах – дошки, шифер. Вікна та двері з з дерева.

Балансоутримувач: Головне управління
Держпродспоживслужби в Херсонській області.

13.05.2021

₴185 536

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-23-000084-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvna-budivlya-a-zagalnoyu-ploshheyu-110-8-kv-m-garazh-b-zagalnoyu-ploshheyu-20-4-kv-m/


Будівля їдальні

Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Соколівка, 

вул. Службова, 1В.

Будівля їдальні з прибудовою, підпорними стінами,

вхідною площадкою, загальною площею 168,7 м².

Одноповерхова будівля 1984 року введення в

експлуатацію, фундамент кам’яний, стіни цегла,

покрівля шиферна, є освітлення, водопровід,

каналізація. Стан задовільний.

13.05.2021

₴223 021

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-18-000005-2
https://privatization.gov.ua/product/budivlya-yidalni-zag-pl-168-7-kv-m-shho-ne-uvijshla-do-statutnogo-kapitalu-vat-sokolivskyj-tsukrovyj-zavod/


Нежитлова будівля

Київська область, м. Васильків, 

вул. Грушевського, 1.

Об’єкт малої приватизації являє собою окремо
розташовану одноповерхову нежитлову будівлю
загальною площею 262,3 м². Рік побудови – 1973. Будівля
капітальна, складної конфігурації у плані. Має 2 окремі
входи, що формують окремі групи приміщень, які
з’єднуються між собою. З фасадної частини по усій
довжині натягнутий великий банер. Основні
конструктивні елементи будівлі: фундамент – бетонний;
стіни – дерев’яні обкладені цеглою; покрівля – шифер;
отвори – дерев’яні (оздоблення отворів відсутнє).
Інженерне обладнання відсутнє (наявні сліди
демонтажу). Будівля розташована в центральній частині
міста Васильків на розі проїзду вул.Соборної та
вул.Грушевського.

13.05.2021

₴1 203 400

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-31-000008-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-262-3-kv-m/


Адмінбудинок з підвалом

Черкаська обл., Жашківський р-н, м. Жашків, 

вул. Миру, 2.

Двоповерхова цегляна адміністративна будівля з
підвалом загальною площею 700,5 м²; ганок І, ІІ;
вимощення, ІІІ, 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).

14.05.2021

₴2 222 484

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-21-000024-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvna-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-700-5-kv-m-ganok-i-ii-vymoshhenya-iii/


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№ 1: фундамент – з/б кільця.

14.05.2021

₴74 485

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-14-000091-2
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/


Львівська обл., м. Стрий, вул. Лесіва Я., 10.

Група інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок,
площею 641,5 м²; хата-читальня, площею 117,0 м²; прохідна,
площею 8,0 м²; адмінбудинок № 2, Д, площею 227,0 м²;
центральний склад, площею 247,0 м²; перфораційна
лабораторія, столярний цех, площею 336,6 м²; приміщення
намагнічення кабелів, площею 41,1 м²; ремонтні цехи,
площею 740,9 м²; лабораторія,, площею 118,3 м²; камера
високого тиску, площею 62,4 м²; цех для випробування
пластів на трубах, площею 93,0 м²; котельня, площею 70,4
м²; кладови-склади, У, площею 108,3 м²; контрольно-
технічний пункт, площею 4,9 м²; вбиральня; автозаправка,
площею 3,8 м²; склад масел, площею 39,0 м², за адресою:
Львівська область,м. Стрий, вул. Лесіва Я., 10.

14.05.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Група інвентарних об’єктів

₴5 719 600

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-16-000018-2
https://privatization.gov.ua/product/grupa-inventarnyh-ob-yektiv-u-skladi-adminbudynok-b-ploshheyu-641-5-kv-m-hata-chytalnya-v-ploshheyu-117-0-kv-m-prohidna-g-ploshheyu-8-0-kv-m-adminbudynok-2-d-ploshheyu-227-0-kv-m-tsentralnyj-sklad/


Нежитлова будівля

Харківська обл., Зачепилівський р-н, 

смт. Зачепилівка, вул. Центральна, 21

Об’єктом є нежитлова одноповерхова окремо
розташована будівля загальною площею 227,2 м². Рік
введення в експлуатацію – 1970 (за даними
бухгалтерського обліку). Фундамент, стіни –
шлаколиті, покрівля –шифер, підлога, вікна та двері –
дерев’яні. Водовідведення відсутнє, опалення та
електропостачання – відключене. Будівля раніше
використовувалась Головним управлінням
статистики у Харківській області. На сьогодні за
призначенням не використовується.
Договори оренди відсутні. Об’єкт розташований на
земельній ділянці площею 0,1828 га.

14.05.2021

₴123 500

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-14-000094-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-nezitlova-budivla-lit-a-1-zagal-nou-ploseu-227-2-kv-m/


ЄМК ДП “Спеціальне 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 об’єкта входить частина трьохповерхової
адміністративної будівлі загальною площею 1282,7 м².
обладнана тепловодолічильником з датчиками в
комплекті, яка розташована в центрі населеного
пункту поруч із молоповерховою житловою
забудовою та закладами освіти за адресою: м.
Житомир, вул. Пушкінська, 44. Трохповерхова цегляна
будівля 1966 року будівництва з залізобетонним
перекритям, азбестоцементною покрівлею,
обладнана електро-освітленням, водопостачанням
каналізацією, центральним опаленням, стан
задовільний.

14.05.2021

₴6 003 000

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-14-000034-2
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/


Львівська область, Жовківський р-н, м. Рава-Руська,

вул. 22-Січня, 50.

Окреме майно Рава-Руського місця провадження
діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт”.

Перелік майна, що входить до складу об’єкта

долучається окремим файлом.

Балансоутримувач: ДП “Укрспирт”.

14.05.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Окреме майно Рава-РуськогоМПД та
зберігання спирту ДП “Укрспирт”

₴27 721 554

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-17-000001-2
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-rava-ruskogo-mistsya-provadzhennya-diyalnosti-ta-zberigannya-spyrtu-dp-ukrspyrt/


ЄМК ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та
молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром»

Полтавська обл., м. Полтава, вул. Сапіго, 1.

ЄМК ДП “Державний інститут по проектуванню
підприємств м’ясної та молочної промисловості

“Полтавадіпром’ясомолпром”. Основним видом
діяльності, відповідно до Статуту є: діяльність у сфері

архітектури. До складу інвентарних об’єктів ЄМК
входять: двоповерхова цегляна будівля з підвалом,

загальною площею 2427,3 м², огорожа, огорожа,

ворота, один транспортний засіб, обладнання,

устаткування, інвентар та інше рухоме майно – 913

одиниць.

14.05.2021

₴18 441 832

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-14-000005-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-edinij-majnovij-kompleks-derzavnogo-pidpriemstva-derzavnij-institut-po-proektuvannu-pidpriemstv-m-asnoi-ta-molocnoi-promislovosti-poltavadiprom-asomolprom/


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 лідируючі
позиції на ринку акумуляторів. Таке положення на
ринку забезпечується високою якістю продукції, яке

відповідає як українським, так і міжнародним
стандартам.

17.05.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Пакет акцій, що належить державі у
статутному капіталі ПрАТ “Іста-Центр”

₴27 623 900

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-14-000022-2
https://privatization.gov.ua/product/derzhavnyj-paket-aktsij-shho-nalezhyt-derzhavi-u-statutnomu-kapitali-prat-ista-tsentr/


Окреме майно державної установи «Ірпінський
виправний центр (№132)»

Київська область, м. Ірпінь, смт Коцюбинське, 

вул. Залізнична, 1.

Об’єкт приватизації представляє собою комплекс
будівель та споруд загальною площею 28141,7 м² і
знаходиться в самому центрі Коцюбинського – на
вулиці Залізничній, 1. Загальна площа ділянок, які
займає установа, – 8,3 га.

Об’єкт має чудовий інвестиційний потенціал.
Навколо зведений новий житловий масив, поруч –
великий парк. Відстань до столичної станції метро
«Академмістечко» – лише 6 км. Поруч є залізнична
гілка та станція «Біличі», що дозволить новому
власнику забезпечити чудову логістику.

17.05.2021

₴110 105 794

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-15-000073-2
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-derzhavnoyi-ustanovy-irpinskyj-vypravnyj-tsentr-132/


Приміщення лікарні ветеринарної медицини

Івано-Франківська область, Тлумацький р-н, 

с. Нижнів, вул. Котляревського, 45.

Одноповерхова цегляна будівля ветлікарні з
підвалом загальною площею 146,3 м². Фундамент –

бетон, стіни цегляні, покрівля –шифер.

Інформація щодо земельної ділянки: відсутня.

Інформація про договори оренди, укладені щодо

об’єкта: договорів оренди немає.

17.05.2021

₴131 307

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-19-000107-2
https://privatization.gov.ua/product/prymishhennya-likarni-veterynarnoyi-medytsyny-a-zagalnoyu-ploshheyu-146-3-kv-m-za-adresoyu-ivano-frankivska-oblast-tlumatskyj-r-n-s-nyzhniv-vul-kotlyarevskogo-45/


Комплекс будівель

Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, 

м. Мала Виска, вул. Спортивна, 8.

Загальна площа 492,5 м². А – адмін. будинок; Б –

котельня; В – сарай; Г – уборна.

Матеріал стін адмін. будинку, сарая, уборної – цегла,

котельні –шлакоблок.

Балансоутримувач: Головне управління статистики у
Кіровоградській області

18.05.2021

₴1 492 100

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-14-000012-2
https://privatization.gov.ua/product/kompleks-budivel-zagalnoyu-ploshheyu-492-5-kv-m/


Нежитлова будівля

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Бірюзова, 2А.

Об’єкт являє собою окремо розташовану нежитлову
чотириповерхову будівлю колишнього

наркологічного диспансеру з підвалом, прибудовою
літ. а, загальною площею 1849,7 м², ганками, огорожею

№1-6, замощенням І. Фундамент – кам’яний, стіни –

шлакоблок, перегородки – цегляні, міжповерхові
перекриття – залізобетонні плити, підлога –

лінолеум, дошки, керамічна плитка, покрівля даху –

м’який рулон, сумісний з перекриттям. Рік побудови

– 1962.

19.05.2021

₴697 464

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-24-000014-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-nezitlova-budivla-lit-a-4-zagal-nou-ploseu-1849-7-kv-m-z-ogorozeu-ta-zamosennam/


м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8.

Об’єкт незавершеного будівництва – лабораторно-

експериментальний корпус. Об’єкт розташований на
території підприємства ВАТ «Київський завод
експериментальних конструкцій», складається з 9-ти
поверхової залізобетонної будівлі лабораторного корпусу
та прибудованого до неї одноповерхового
експериментального цеху. Земельна ділянка обмежена з
трьох сторін внутрішньозаводськими дорогами, а з
четвертої сторони будинком НДІ «Енергопроект». При
цьому, торцева частина експериментального цеху з однієї
сторони прилягає до фасаду будинку НДІ.

20.05.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Об’єкт незавершеного будівництва

₴18 637 200

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-23-000024-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-laboratorno-eksperimental-nij-korpus/



