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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/


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/


Їдальня

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Переяславська, 24а.

Об’єкт соціально-культурного призначення являє
собою їдальню№ 7 (у складі: будівля їдальні№7 з

прибудовою загальною площею 464,9 м² та ганками;

сараї; погріб) з майном у кількості 6 одиниць.

Балансоутримувач – ПАТ “Південний гірничо-

збагачувальний комбінат”.

Земельна ділянка окремо під об’єкт не
відводилась.

19.04.2021

₴366 888

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-24-000062-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-idal-na-no-7-z-majnom-u-kil-kosti-6-odinic/


Адмінбудівля з терасою

Херсонська область, Іванівський р-н, смт Іванівка, вул. 

Молодіжна, 1.

Адміністративна будівля з терасою, 1962 року
побудови, перед терасою – цегляний ганок на дві

сходинки, асфальтове мостіння. Матеріал стін
будівлі – черепашник, перекриття – дерев’яні, дах

–шифер по дерев’яних балках, підлоги – дерев’яні,
вікна та міжкімнатні двері – дерев’яні, вхідні двері
– металеві, внутрішнє оздоблення – стіни

поштукатурено, поклеєні шпалери, інженерне
оснащення – електропостачання, водопостачання,

каналізація, водяне опалення.

19.04.2021

₴391 532

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-18-000116-2
https://privatization.gov.ua/product/adminbudivlya-z-terasoyu-zagalnoyu-ploshheyu-303-6-kv-m/


Група інвентарних об’єктів

Львівська обл., м. Борислав, вул. Дрогобицька, 721

Група інвентарних об’єктів у складі: приміщення
колишнього медпункту площею 131,3 м²,

санпропускник до їдальні загальною площею 31,2

м², теплиця загальною площею 93,5 м²,

овочесховище.

Об’єкт зареєстровано. Номер документу про
реєстрацію: 1409630746103. Дата реєстрації: 10.11.2017.

Земельна ділянка окремо під об’єкт не відводилась.

19.04.2021

₴163 738

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-18-000115-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-grupa-inventarnih-ob-ektiv-u-skladi-primisenna-kolisn-ogo-medpunktu-ploseu-131-3-kv-m-sanpropusknik-do-idal-ni-zagal-nou-ploseu-31-2-kv-m-teplica-zagal-nou-ploseu-93-5-kv-m-ovoceshovise/


Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Вокзальна, 3.

Нежитлове приміщення знаходиться на першому
поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Має

окремий вхід. Загальна площа приміщення 58,3 м².

Об’єкт розташований у центральній частині міста

поряд з автовокзалом. Неподалік розташовані
комерційна та житлова нерухомість. Інженерне
облаштування – електропостачання, водопостачання,

опалення – підключені до центральних мереж.

Матеріали конструктивних елементів – цегла.

Технічний стан задовільний. Рік побудови -1990.

20.04.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Нежитлове приміщення

₴475 290

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-21-000003-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlove-prymishhennya-zagalnoyu-ploshheyu-58-3-kv-m-m-koryukivka-vul-vokzalna-3/


Приміщення ветлікарні

Івано-Франківська область, Рогатинський р., 

с. Княгиничі, вул. Загребельки, 11.

Двоповерхова цегляна будівля ветлікарні з підвалом
загальною площею 253,5 м². Фундамент – бутобетон,
стіни цегляні, покрівля – шифер, підведений газ,
опалення пічне. Цегляна будівля стайні з підвалом
загальною площею 46 м², фундамент – бутобетон,
стіни цегляні, покрівля – шифер. Будівля конюшні
площею 46,1 м², фундамент – бутобетон, стіни цегляні,
покрівля – шифер. Інформація щодо земельної
ділянки: відсутня. Інформація про договори оренди,
укладені щодо об’єкта: договорів оренди немає.

20.04.2021

₴302 035

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-24-000068-2
https://privatization.gov.ua/product/prymishhennya-likarni-veterynarnoyi-medytsyny-u-skladi-administratyvnyj-budynok-a-zagalnoyu-ploshheyu-253-5-kv-m-stajnya-b-ploshheyu-46-kv-m-konyushnya-v-ploshheyu-46-1-kv-m/


Будівля гаражів

м. Хмельницький, вул. СіцінськогоЮхима, 26а.

Будівля гаражів загальною площею 474,7 м², бетонна
площадка, цегельний навіс. Право власності на

об’єкт зареєстроване за Державним агентством
водних ресурсів України.

Об’єкт розташований на земельній ділянці площею

0,24 га. Окремо під об’єктом земельна ділянка не
відведена. Балансова вартість – 17341,00 грн.

20.04.2021

₴17 341

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-25-000019-2
https://privatization.gov.ua/product/budivlya-garazhiv-garazh-lit-b-1-garazh-lit-v-1-zagalnoyu-ploshheyu-474-7-kv-m-betonna-ploshhadka-tsegelnyj-navis/


Приміщення лікарні ветеринарної медицини

Івано-Франківська область, Тлумацький р-н, 

с. Нижнів, вул. Котляревського, 45.

Одноповерхова цегляна будівля лікарні
ветеринарної медицини з підвалом площею 146,3

м². Фундамент – бетон, стіни цегляні, покрівля –

шифер. Технічний стан будівлі задовільний.

Балансоутримувач – Тлумацька районна державна

лікарня ветеринарної медицини.

20.04.2021

₴131 307

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-24-000060-2
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/


Частина будівлі ремонтно-механічної
майстерні

м. Херсон, вул. Вишнева, 60.

Нежитлові приміщення на першому поверсі
триповерхової будівлі ремонтно-механічної
майстерні загальною площею 171,9 м² та огорожа№ 1
та№ 2 з бетонних плит площею 419,9 м².

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. Паркування транспорту неможливе.

22.04.2021

₴677 107

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-26-000076-2
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/


Комплекс

м. Кропивницький, проїзд Аджамський, 3.

Комплекс загальною площею 3761,8 м², до складу якого
входять: адміністративна будівля (363,6 м², двоповерхова,
стіни – цегляні, перекриття – залізобетонні плити); будинок
охорони (18,4 м², стіни – цегляні, перекриття – дерев’яні
балки); майстерня (332,3 м², стіни – бетонні блоки, перекриття
– залізобетонні плити); гараж (644,7 м², стіни – плити БМБ,
перекриття – залізобетонні плити); пожежна водойма;
котельня (149,6 м², стіни – цегляні, плити БМБ, перекриття –
залізобетонні плити); склад (1808,6 м², стіни – плити БМБ,
перекриття – залізобетонні плити); склад (410,4 м², стіни –
плити БМБ, перекриття – залізобетонні плити); будівля
трансформаторної підстанції; прожекторна щогла; огорожа;
замощення (загальна площа 18 195,5 м²); багаторічні
насадження.

23.04.2021

₴7 035 000

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-24-000061-2
https://privatization.gov.ua/product/kompleks-m-kropivnytskyj/


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,

загальною площею 1849,7 м², ганками, огорожею,

замощенням. 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.

26.04.2021

₴697 464

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-31-000077-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-nezitlova-budivla-lit-a-4-zagal-nou-ploseu-1849-7-kv-m-z-ogorozeu-ta-zamosennam/


Єдиний майновий комплекс державного
підприємства

м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1-А.

Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Міжрегіональний науково-

інженерний центр з сертифікації систем якості,
труб, балонів та іншої металопродукції «ВНІТТІ-

ТЕСТ». Основним видом діяльності підприємства є
технічні випробування та дослідження. Основна
номенклатура продукції: сертифікація систем

управління якістю, сертифікація та оцінка
відповідності металопродукції.

26.04.2021

₴1 398 027

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-31-000010-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-mizhregionalnyj-naukovo-inzhenernyj-tsentr-z-sertyfikatsiyi-system-yakosti-trub-baloniv-ta-inshoyi-metaloproduktsiyi-vnitt-test/


м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9.

Єдиний майновий комплекс державного
підприємства “Науково-дослідна виробничо –

технічна агенція “Стратегія регіонального розвитку”.
Підприємство створене з метою досягнення

високопрофесійного і високоефективного вирішення
питань у сфері капітального будівництва та
реконструкції житла і об’єктів соціального

призначення. Підприємство здійснює діяльність у
сфері інжинірингу та надає послуги технічного

консультування, а також послуги у сфері архітектури.

28.04.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства

₴1 888 000

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-31-000022-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-naukovo-doslidna-vyrobnycho-tehnichna-agentsiya-strategiya-regionalnogo-rozvytku-za-adresoyu-m-kyyiv-vul-velyka-zhytomyrska-9/


Готель «Слов’янський»

Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, 

вул. Монастирська, 2а.

Готель “Слов’янський” розташований в м. Новгород-
Сіверський Чернігівської області на мальовничому березі
р. Десна в безпосередній близькості від Спасо-
Преображенського монастиря (XI-XII ст.). Новгород-
Сіверський, місто легендарного князя Ігоря
Святославовича, де збереглася ціла низка історико-
культурних пам’яток, є одним з найцікавіших для туристів
міст нашої країни.
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. Для зручності гостей в усіх номерах
передбачені електронні замки, супутникове телебачення
та інтернет-доступ.

28.04.2021

₴52 656 516

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P-2020-04-21-000001-3
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-komertsijnogo-pidpryyemstva-gotel-slov-yanskyj/


ПАТ «Херсонський завод «Судмаш»

м. Херсон, Карантинний острів, 1.

Державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу
ПАТ “Херсонський завод “Судмаш”.

Підприємство займається розробкою конструкторської
документації та виготовленням телескопічних підйомників
для потреб комунальних підприємств і пожежно-
рятувальнихчастин ДСНС України, капітальним ремонтом
пожежних автопідйомників відомих світових виробників,
модернізацією пожежних автодрабин. Завод розробляє та
виготовляє суднові пристрої, кнехти, суднові
водогазонепроникні двері, спеціалізовані гідравлічні
вироби тощо. “Судмаш” має у своєму розпорядженні 11
об’єктів нерухомості загальною площею майже 33 тис м²,
земельну ділянку площею 6,5201 га та основні виробничі
засоби.

30.04.2021

₴67 235 000

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P-2019-05-31-000008-1
https://privatization.gov.ua/product/privatization-pat-hersons-kij-zavod-sudmas/



