
Більше аукціонів на privatization.gov.ua

17.02.2021



Пакет акцій ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»

Львівська область, м. Червоноград, 

вул. Будівельна, 1

Державний пакет акцій розміром 99.6667 %

статутного капіталу ПрАТ “Укрзахідвуглебуд”, що

становить 44637304 штуки акцій (код за ЄДРПОУ

00177158, Львівська обл., м. Червоноград, вул.

Будівельна, 1а).

Номінальна вартість пакета акцій – 11159326,00

гривень.

26.02.2021

₴5 579 663 

Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-24-000004-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-prat-ukrzahidvuglebud/


Дитячий оздоровчий табір «Лазурний»

Донецька область, Мангушський район, 

с. Юр’ївка, вул. Набережна, 74

Об’єкт приватизації складається із 67 одиниць
основних засобів, з них нерухоме майно – 24 одиниці:
основне літ. загальна площа 1680,5 м², складові: ганки
а-а(3), льох, площа 104,7 м²; основне літ. Б-2, площа
704,3 м², складова: ганок б; основне літ. В-2, площа
704,3 м², складова: ганок в; основне літ.Г-2, площа
1290,5 м², складові: ганки; основне, площа 220,5 м²;
основне, площа 298,6 м², складові: прибудова Д’,
ганок д; основне, площа 172 м², складові: ганки;
основне, площа 144,2 м²; основне літ. К-1, площа
306,6 м²; основне літ. Л-1, площа 22,8 м²; огорожа, 1;
замощення, 1; трансформаторні,; вбиральня; склади,
складова: ганок о’; сараї,; навіси; насосна. Рік
побудови – 1978.

26.02.2021

₴10 475 350

Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-29-000015-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-ditacij-ozdorovcij-tabir-lazurnij/


м.Львів, вул. Базарна, 20

Пакет акцій розміром 72,6920% статутного капіталу
ПрАТ “Проектно-конструкторський інститут
конвеєробудування” (ЄДРПОУ 04601819) в кількості
944560 штук акцій загальною номінальною
вартістю 236140,00 грн. Середньооблікова
чисельність працівників станом на 01.10.2020 – 22
чол.

ПрАТ "ПКІ конвеєробудування" є єдиним в Україні
спеціалізованим проектно-конструкторським
інститутом по розробці та проектуванню
транспортних систем, підіймально-транспортного
обладнання неперервної дії.

26.02.2021
Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

Пакет акцій ПрАТ “Проектно-конструкторський 

інститут конвеєробудування”

₴236 
140

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-29-000023-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-prat-proektno-konstruktors-kij-institut-konveerobuduvanna/


Львівська обл., Золочівський р-н., м. Золочів, 

вул. І. Труша, 2

Адміністративний будинок загальною площею 486,4

м². Двоповерхова будівля. Фундамент - бутовий,

стіни – цегляні, перекриття – залізобетонне,

покрівля – толь, підлога – дощата, вікна, двері –

дерев'яні.

Обладнано: водопроводом, каналізацією,

опаленням центральним, електроенергією,

газифікацією.

Балансоутримувач: Головне управління статистики у

Львівській області. Код ЄДРПОУ 02361400

26.02.2021
Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

Адміністративний будинок

₴2 371 
827

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-29-000010-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvnyj-budynok-zagalnoyu-ploshheyu-486-4-kv-m-za-adresoyu-lvivska-oblast-zolochivskyj-rajon-m-zolochiv-vul-trusha-i-2/


Пакет акцій АТ “Черкаський приладобудівний завод”

м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, буд 5/1

Державний пакет акцій розміром 99,4554% у

статутному капіталі акціонерного товариства

Черкаський приладобудівний завод” у кількості 57

811 292,00 штуки номінальною вартістю 14 452

823 гривні. Майно товариства складають основні

засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери, а

також інші оборотні та необоротні активи і цінності,

вартість яких обліковується та відображається в

балансі товариства або враховуються в інших,

передбачених законодавством, формах обліку

майна товариства.

01.03.2021

₴14 452 823

Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-03-000010-2
https://privatization.gov.ua/product/derzhavnyj-paket-aktsij-rozmirom-99-4554-u-statutnomu-kapitali-aktsionernogo-tovarystva-cherkaskyj-pryladobudivnyj-zavod-kod-za-yedrpou-14309572/


Приміщення їдальні

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,

вул. Переяславська, 24а

Об’єкт 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 (інв. №№4212950, 4212952,

4212953, 4213457, 4213508,4213527).

Балансоутримувач – ПАТ “Південний гірничо-

збагачувальний комбінат”.

Право власності зареєстровано 08.10.2019.

Реєстраційний номер об’єкта 1936956112110.

01.03.2021

₴733 775

Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-03-000004-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-idal-na-no-7-z-majnom-u-kil-kosti-6-odinic/


Адміністративна будівля

Херсонська область, м. Берислав, Бериславський

район, вул. Конотопської перемоги 

(Червоноармійська), 68а

До складу об’єкта входять: одноповерхова будівля

1980 року побудови, гараж, туалет, залізобетонна

огорожа. Фундамент – бутобетон, стіни – бетонні,

перекриття дерев’яне. Підлога - дерев’яна, дах –

шифер. Вікна металопласт, двері з дерева.

01.03.2021

₴219 327

Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-07-000002-2
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/


Будівля колишньої електростанції

Одеська область, м. Ізмаїл, 

вул. Кишинівська, 4Б.

Одноповерхова цегляна будівля. Висота будівлі: 6,5-

9,5 м. Конструктивна схема будівлі: монолітний

цегляний каркас. Стіни: зовнішні – цегла, фасадна

штукатурка; внутрішні – цегла, штукатурка цегляних

стін. Покрівля: Багатоскатна, шиферна зі зовнішнім

водовідведенням. Вікна, двері – дерев’яні. Підлога

– залізобетонна, з покриттям металу на трубної

розводки мережі охолодження дизелів. Прокладка

виконана в підлозі. Комунікації – розгалуження

холодної води для охолодження дизель-генераторів

з виходом на градирню. Водопостачання –

централізоване від міської мережі.

02.03.2021

₴2 595 200

Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-05-000042-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-budivla-kolisn-oi-elektrostancii-z-obladnannam-ta-gradirneu/


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 законодавством
України.

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/


“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/


Нежитлова будівля магазину

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

вул. Центральна, 103

Нежитлова будівля магазину одноповерхова

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) у складі. 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/


Полтавська обл., Лохвицький р-н, м. Лохвиця, 

вул. Незалежності, 1.

Гараж, загальною площею 26,8 м². Будівля

збудована у 1983 році. Площа нежитлової будівлі –

26,8 м², висота 2,45 м, одноповерхова.

Стіни цегляні, фундамент із з/б блоків, покрівля –

шифер, підлога цементна. Потребує капітального

ремонту.

04.03.2021
Взяти участь

в аукціоні

Інформація 

про об’єкт

Гараж

₴26 
988

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-03-000024-2
https://privatization.gov.ua/product/garazh-zagalnoyu-ploshheyu-26-8-kv-m/


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 кв.м. 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/


Приміщення лікарні ветеринарної медицини

Івано-Франківська обл., Надвірнянський р., 

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

Приміщення ветлікарні, А 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/


«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/


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/


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/



