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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/


Нежитлова будівля

Київська область, м. Бровари, вул. Ярослава
Мудрого, 32.

Об’єкт являє собою нежитлову будівлю загальною
площею 275,8 м². Рік побудови 1948. Будівельний об’єм – 1
511 куб.м. Висота поверху близько 4,05 м. Площа основи –
383,3 м² (з ганками). Будівля в плані прямокутна, має три
окремих входи, розташовані на лівому фасаді.
Планування приміщень хаотичне. Стіни та фундамент
будівлі виконані з цегли. Внутрішні перегородки –
цегляні. Перекриття будівлі виконані із застосуванням
залізобетонних плит. Покрівля з азбоцементних листів.
Підлога дощата. Ганки бетонні. З інженерних мереж
присутні електрика, водопровід, каналізація, опалення
централізоване. Стан несучих елементів будівлі є
задовільним, не несучих – потребує ремонту.

20.05.2021

₴2 198 000

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-31-000012-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-275-8-kv-m/


Нежитлові приміщення

Вінницька обл., Літинський р-н, с. Уладівка, 

вул. Заводська, 2.

Нежитлові приміщення їдальні, готелю та підвал,

ганки, сходи загальною площею 602,2 м², розташовані
в одноповерховій, 1979 року введення в експлуатацію.

Фундамент бутовий, стіни цегляні, покрівля
шиферна, перекриття бетонні, опалення водяне
(демонтовано). Є електроживлення, водопровід та
каналізація відсутні. Стан незадовільний.

20.05.2021

₴310 735

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://privatization.gov.ua/product/nezhytlovi-prymishhennya-yidalni-gotelyu-ta-pidval-ganky-shody-zagalnoyu-ploshheyu-602-2-kv-m-shho-ne-uvijshly-do-statutnogo-kapitalu-vat-uladivskyj-tsukrovyj-zavod/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-25-000002-2


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/


Будівля їдальні-клубу

Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Махаринці, 
вул. Центральна, 5.

Будівля їдальні-клубу загальною площею 439,3 м², що
не увійшла до статутного капіталу ВАТ
“Махаринецький цукровий завод”.

Одноповерхова цегляна будівля їдальні-клубу,

загальною площею 439,3 м² з прибудовами, погрібом
та ганком. Рік побудови 1940. Фундамент бутовий,

стіни цегляні, покрівля – азбестові листи, перекриття
– дерево, підлога – плитка та дошка. Стан
незадовільний.

20.05.2021

₴109 825

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://privatization.gov.ua/product/budivlya-yidalni-klubu-zagalnoyu-ploshheyu-439-3-kv-m-shho-ne-uvijshla-do-statutnogo-kapitalu-vat-maharynetskyj-tsukrovyj-zavod/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-23-000058-2


Нежитлова будівля

Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Ковалівка,

вул. Заводська, 14г.

Нежитлова будівля літ.”А” з вхідним майданчиком
літ.”а” загальною площею 78,7 м², що не увійшла до
статутного капіталу ВАТ “Немирівський цукровий
завод”.

Фундамент бутовий, стіни шлаковані, покрівля
шиферна, підлога бетонна. В будівлі є
електроосвітлення. Стан задовільний.

20.05.2021

₴120 254

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-23-000049-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-lit-a-z-vhidnym-majdanchykom-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-78-7-kv-m-shho-ne-uvijshla-do-statutnogo-kapitalu-vat-nemyrivskyj-tsukrovyj-zavod/


Будівля їдальні

Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, 

вул. Південна, 51б.

Будівля їдальні, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ “Завод “Промінь”.

Двоповерхова будівля їдальні, загальною площею
609,9 м² з підвалом, 1984 року побудови. Фундамент
залізобетонний, стіни цегляні, покрівля металева,

перекриття залізобетонне, підлога цементна та
плитка, вікна металопластикові, двері дерев’яні та
металеві. Є електропостачання, водопостачання та
індивідуальне водяне опалення. Стан задовільний.

20.05.2021

₴829 464

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-23-000055-2
https://privatization.gov.ua/product/budivlya-yidalni-zagalnoyu-ploshheyu-609-9-kv-m-shho-ne-uvijshla-do-statutnogo-kapitalu-vat-zavod-promin/


Іваньківське місце провадження діяльності та
зберігання спирту ДП «Укрспирт»

Черкаська обл, Маньківський р-н, с. Іваньки, вул. 
Робоча, 4; вул. Робоча, 1Б; вул. Клопотовського 18; 
с. Поташ, вул. Під’їзні колії, 1а.

Окреме майно Іваньківського місця провадження
діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт».

До складу об’єкта приватизації входить всього 743

інвентарних об’єкта. Загальна площа нерухомого
майна 10 046,70 м² З 2012 року виробнича діяльність
Іваньківського місця провадження діяльності та
зберігання спирту ДП «Укрспирт» припинена.

Обтяження (арешти) на рухоме та нерухоме майно
відсутні, об’єкти цивільного захисту відсутні,
договори оренди на нерухоме майно відсутні.

20.05.2021

₴20 372 540

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-22-000044-2
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-ivankivskogo-mistsya-provadzhennya-diyalnosti-ta-zberigannya-spyrtu-dp-ukrspyrt-u-skladi-400011-adminbudynok-zagal-pl-438-8-kv-m-400026-golovnyj-korpus-z-prybudovoyu-400028-golovnyj-kor/


Частина будівлі ремонтно-механічної
майстерні

м. Херсон, вул. Вишнева, 60.

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

Об’єкт зареєстровано. Номер документу про реєстрацію:
36737179. Дата реєстрації: 01.06.2020.

21.05.2021

₴ 338 554

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-21-000076-2
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/


База будівельно-монтажного управління

Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 

вул. Горобця, 24А.

Об’єкт являє собою незавершене будівництво, яке складається з:
1. Виробничого корпусу, (будівельна готовність 80%) – прямокутна
одноповерхова будівля із збірного залізобетону. Відритий котлован,
виконана шлакова подушка, змонтовані збірні залізобетонні
фундаменти, колони, ферми, плити покриття, стінові панелі,
перегородки. Виконана рулонна покрівля. На покрівлі встановлені
дефлектори. Всередині будівлі виконані бетонні поли, змонтовані
металеві вікна (32 од.) із залізними решітками (5мх1м), зовнішні
металеві ворота (4 од.). Змонтовані водопровід, фекальна та зливова
каналізації. Змонтовано щити розподільчі – 3 од.
2. Адміністративно-побутового корпусу літ. А-3 (будівельна готовність
60%) – прямокутна будівля із збірного. Відритий котлован, виконана
шлакова подушка, змонтовані збірні залізобетонні фундаменти,
колони, ригелі, діафрагми жорсткості, сходові марші і площадки, плити
покриття і перекриття, стінові панелі. Виконані цегляні перегородки,
покрівля, підготовка під підлоги. Вікна та двері відсутні.

21.05.2021

₴4 792 704

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-21-000007-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-baza-budivel-no-montaznogo-upravlinna-lit-a-1-a-3/


Вишняківське місце провадження діяльності та
зберігання спирту ДП “Укрспирт”

Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Вишняки, 
вул. Заводська, 1; Полтавська обл., Хорольський р-н,
м. Хорол, вул. Молодіжна, 25.

Окреме майно Вишняківського місця провадження
діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт”
(спиртове виробництво).

Перелік об’єктів складається з 642 найменувань
будівель, обладнання, рухомого та іншого майна та
долучається окремим файлом.

Балансоутримувач: ДП «Укрспирт».

21.05.2021

₴21 176 878

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-21-000029-2
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-vyshnyakivskogo-mistsya-provadzhennya-diyalnosti-ta-zberigannya-spyrtu-dp-ukrspyrt-spyrtove-vyrobnytstvo/


Об`єкт незавершеного будівництва

м. Київ, вул. Охтирська, 5-17.

Об`єкт незавершеного будівництва – Спецгараж на 50
автомобілів, розташований у Солом’янському районі
міста Києва, місцевість Совки, в оточені малоповерхової
приватної забудови, на відгородженій ділянці.

По відношенню до основних містоформуючих елементів
Києва, об’єкт розташований на відстані: до центру » 8,5
км, до центрального залізничного вокзалу » 5,8 км, до
центрального автовокзалу » 3,4 км, до аеропорту «Київ» »
3,6 км, до річкового вокзалу » 9,7 км, до основних
магістралей » 2,5 км.

Загальна площа приміщень складає – 791,8 м2.

24.05.2021

₴ 702 935

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-23-000022-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-specgaraz-na-50-avtomobiliv/


Львівська область, м. Пустомити, вул. Заводська, 10.

Нежитлові будівлі, загальною площею 782,9 м².

Технічний стан адмінбудівлі задовільний, але потребує
косметичного ремонту; технічний стан котельні – складу
та складу – гаражу незадовільний. Фундамент стрічковий
цегляний. Матеріал зовнішніх стін – цегла, висота
приміщень 3,2 м ( І поверх), та 2,6 м (підвал), перекриття –
залізобетонні плити, покрівля – двосхила,
асбестоцементні листи по дерев’яних кроквах, підлоги –
дошки, паркет, керамічна плитка, лінолеум; вікна, прорізи
(віконні – металопластикові, дерев’яні, дверні – дерев’яні,
ДСП. Внутрішнє оздоблення – штукатурка, офарблення
водоемульсійними і вапняними фарбами. Зовнішне
облицювання –штукатурка,фасадне офарблення.

24.05.2021 Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Нежитлові будівлі

₴3 967 000

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-23-000010-2
https://privatization.gov.ua/product/budivli-zagalnoyu-ploshheyu-782-9-kv-m-za-adresoyu-lvivska-oblast-m-pustomyty-vul-zavodska-10/


Нежитлові приміщення ветлікарні

Івано-Франківська обл., Рожнятівський р., с. Спас, 

вулиця Франка, будинок 1.

Приміщення лікарні ветеринарної медицини у
складі: ветлікарня загальною площею 81,3 м²; гараж
загальною площею 51,4 м². Одноповерхова цегляна
будівля ветлікарні загальною площею 81,3 м².

Фундамент – бетонний, стіни цегляні, покрівля –
шифер, опалення – пічне. Цегляна будівля гаража
загальною площею 51,4 м². Фундамент – бетонний,

стіни цегляні, покрівля –шифер.

Балансоутримувач – Рожнятівська районна
державна лікарня ветеринарної медицини.

24.05.2021

₴163 931

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-21-000014-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlovi-prymishhennya-likarni-veterynarnoyi-medytsyny-u-skladi-vetlikarnya-zagalnoyu-ploshheyu-81-3-kv-m-garazh-zagalnoyu-ploshheyu-51-4-kv-m/


Нежитлова будівля

Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Шевченка, 15.

Нежитлова будівля, окремо розташована,

двоповерхова. Вікна частково металопластикові,
частково дерев’яні. Вхідні двері металеві, внутрішні
двері дерев’яні. Нежитлова будівля має один
відокремлений вхід з головного фасаду
будівлі. Під’їзні і внутрішні дворові шляхи з твердим
покриттям. Навколо будівлі асфальтове замощення.

Інженерне забезпечення нежитлової будівлі –
теплопостачання, електропостачання.

Водопостачання та каналізація відсутні.

25.05.2021

₴812 243

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-02-000009-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-387-6-kv-m-za-adresoyu-zaporizka-obl-m-orihiv-vul-shevchenka-15/


Готель «Слов’янський»

Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський,

вул. Монастирська, 2а.

Готель “Слов’янський” розташований в м. Новгород-
Сіверський на березі р. Десна в безпосередній близькості
від Спасо-Преображенського монастиря (XI-XII ст.).
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.
Конференц-зал готелю вміщує до 40 осіб, обладнаний всім
необхідним для проведення конференцій, ділових
зустрічей, корпоративних і приватних заходів. На базі готелю
функціонує ресторан на дві зали – велика, на 100 місць та
мала, на 30 місць. До комплексу входять: салон краси,
тренажерний зал, більярд-клуб, турецька лазня, сауна з
басейном, диско-бар на 75 чол.

26.05.2021

₴26 328 258

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-27-000080-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-komertsijnogo-pidpryyemstva-gotel-slov-yanskyj/


Чернівецький експертно-технічний центр
Держпраці

вул. Зелена,3, м. Чернівці

Єдиний майновий комплекс державного
підприємства “Чернівецькій експертно-технічний
центр Держпраці”.

Середньооблікова чисельність працівників станом
на 01.11.2020 – 15 осіб.

Основний вид діяльності, відповідно до
Статуту: технічні випробування та дослідження.

26.05.2021

₴1 950 000

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-23-000021-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-chernivetskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/


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.
А-2 загальна площа 1680,5 м², складові: ганки льох, площа
104,7 м²; основне літ. Б-2, площа 704,3 м², складова: ганок;

основне літ. В-2, площа 704,3 м², складова: ганок; основне
літ.Г-2, площа 1290,5 м², складові: ганки; основне літ. З-1,

площа 220,5 м²; основне літ. Д-1, площа 298,6 м², складові:
прибудова, ганок; основне літ. Ж-1, площа 172 м², складові:
ганки; основне літ. И-1, 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; сараї; навіси;

насосна. Рік побудови – 1978.

28.05.2021

₴10 475 350

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-30-000066-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-ditacij-ozdorovcij-tabir-lazurnij/


Донецька обл., м. Маріуполь, вул. РадінаМ.В., 2.

Каркас дев’ятиповерхової будівлі, дах відсутній. Дата початку
будівництва – 1987, інформація щодо дати закінчення
будівельних робіт відсутня. Згідно з інформацією з технічного
паспорту, площа основи об’єкта – 1436,3 м², висота цокольного
поверху – 2,0 м, висота будівлі – 27,0 м, підвал висотою 2,06 м.
Комунікації (вода, електроенергія, опалення, каналізація)
відсутні. Фундамент виконано з залізобетонних блоків,
перекриття – залізобетонні плити. Стінові панелі –
залізобетонні плити, зовнішнє та внутрішнє оздоблення –
відсутнє, багаточисельні сколи бетону, тріщини, оголена
залізна арматура зі слідами корозії. Котлован по периметру
виконаний з залізобетонних блоків, має часткове перекриття
залізобетонними плитами. Консервація об’єкта не
проводилась.

28.05.2021 Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Об`єкт незавершеного будівництва

₴ 655 600

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-30-000031-2
https://privatization.gov.ua/product/medsanchastyna-poliklinika/



