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м. Херсон, Карантинний острів, 1.

Державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу
ПАТ “Херсонський завод “Судмаш”. У розпорядженні
“Судмашу” – 11 об’єктів нерухомості загальною площею
майже 33 тис м² та земельна ділянка площею 6,5201 га.
Завод освоїв нові види продукції, серед яких
автопідйомники різної модифікації та призначення, має
замовлення на цю техніку. У рамках збереження
профільної діяльності підприємство також продовжує
виготовлення зразків суднових пристроїв, кнехтів,
суднових водогазонепроникних дверей тощо. Завод
постійно працює над освоєнням нових технологій
металообробки, зменшення енергоспоживання, бере
участь в державних програмах імпортозаміщення.

23.07.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ПАТ «Херсонський завод
«Судмаш»

₴67 235 000

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-25-000074-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-pat-hersons-kij-zavod-sudmas/


Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне,

вул. Набережна, 5.

Об’єкт включає 79 цегляних та дерев’яних будівель та
споруд (спальні, адміністративні корпуси, їдальня,
кафе-закусочна, бібліотека, літній кінотеатр, гральня
дитяча, склади, навіси, електрощитова, насосна, гараж,
КПП, санітарні блоки, каналізаційна відкачка, службові
будівлі, дизельна, майстерня, пральня,туалет,
туристичний корпус, господарча будівля, закусочна,
бар з майданчиком, медичний пункт, танцювальні
майданчики, огорожі, автостоянка,замощення)
Загальна площа земельних ділянок: 11,8024 га. Загальна
площа будівель та споруд: більше 6622,9 м².

26.07.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Туристична база “Чорномор”

₴3 914 000

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-09-000015-2
https://privatization.gov.ua/product/turystychna-baza-chornomor-reyestratsijnyj-nomer-736022765247/


Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Дитячий оздоровчий табір «Ходорів»

Київська область, Миронівський район, 

с. Ходорів, вул. Героїв Дніпра, 61.

Основний вид діяльності підприємства: надання послуг
з оздоровлення дітей (комплекс спеціальних заходів
соціального, виховного, медичного, гігієнічного,
спортивного характеру, надання яких спрямоване на
відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану
здоров’я дитини). Об’єкт включає 23 одиниці нерухомого
майна (cпальний корпус, їдальня, павільйон гральний,
будинок арболітовій, сауна-котельна, гараж, комора,
погріб, башта водонапірна, паркан залізобетонний,
паркан металевий, доріжка асфальтна) загальною
площею 3021,2 м², а також 2 одиниці транспортних
засобів. Загальна площа земельних ділянок: 3,8893 га.

23.07.2021

₴774 000

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-20-000010-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-dytyachyj-ozdorovchyj-tabir-hodoriv-kod-za-yedrpou-02841711-kyyivska-oblast-myronivskyj-rajon-s-hodoriv-vul-geroyiv-dnipra-61/


Взяти участь
в аукціоні

База відпочинку

Дніпропетровська обл., Криворізький район, 

с. Кудашівка, вул. Лівобережна сторона, 7.

Об’єкт являє собою базу відпочинку «Проект».

Об’єкт включає 21 одиницю нерухомого майна та

інфраструктурних об’єктів (будинки для відпочинку,

склад, павільйон, будівля охорони, душ, туалет, КТП,

пірс, навіси, паркан, замощення, волейбольна
площадка) загальною площею 1591,72 м².

Загальна площа будівель та споруд – 665 м².

Загальна площа земельних ділянок – 0.98 га.

23.07.2021

₴168 943

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-20-000013-2
https://privatization.gov.ua/product/baza-vidpochynku-proekt/


Взяти участь
в аукціоні

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

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

Підприємство володіє двоповерховим цегляним
будинком з підвалом загальною площею 2427,3 м².
Частина будівлі зараз використовується під розміщення
офісів, наявні необхідні комунікації. Під’їзні шляхи у
задовільному стані. Ділянка, на якій розміщений об’єкт,
має площу 0,3056 га. Основним видом діяльності ДП
відповідно до статуту – є діяльність у сфері архітектури.
Підприємство має прострочену кредиторську
заборгованість, борги по зарплаті та інші зобов’язання.

Водночас на «Полтавадіпром’ясомолпром» збережені
основні засоби, а вигідна локація, нерухомість та
підведені комунікації створюють гарний потенціал для
бізнесу за умови залучення приватних інвестицій.

23.07.2021

₴18 211 743

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-23-000001-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-edinij-majnovij-kompleks-derzavnogo-pidpriemstva-derzavnij-institut-po-proektuvannu-pidpriemstv-m-asnoi-ta-molocnoi-promislovosti-poltavadiprom-asomolprom/


Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля

Хмельницька обл., Деражнянський р-н, 

м. Деражня, вул. Миру, 89.

Об’єкт приватизації являє собою будівлю загальною
площею 712,9 м² 1917 року побудови, відому як

приватний особняк адвоката Периторіна. Ця локація
включена до більшості туристичних путівників

історичного містечка Деражні.

Одноповерхова будівля з підвальним приміщенням
та прибудованою котельнею, фундамент камінний,

стіни цегляні, покрівля шиферна, перекриття

дерев’яне, підлога дерев’яна, сходи дерев’яні, наявна
електрифікація.

23.07.2021

₴319 379

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-24-000015-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-712-9-kv-m/


Взяти участь
в аукціоні

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

загальною площею 61,8 м².

Об’єкт приватизації розташований в
промисловому районі міста на території ВАТ

“Галлак”. Земельна ділянка окремо не виділена.

23.07.2021

₴327 475

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-25-000037-2
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/


Взяти участь
в аукціоні

Колишнє державне підприємство «Трансмаш»

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Коломойцівська, 25.

ДП «Трансмаш» – машинобудівний завод у Кривому Розі,
який займався виробництвом вагонів-самоскидів, запасних
деталей і вузлів до них, піввагонів, а також ремонтом (в т.ч.
капітальним) і обслуговуванням залізничних рухомих
складів. Станом на зараз – господарська діяльність не
здійснюється.
Об’єкт приватизації складається з будівель та споруд
загальною площею 45 968,5 м², серед яких: головний корпус,
склади, гаражі, зварювальна лабораторія, киснева
накопичувальна, вентиляційна градирня, малярне
відділення та інші спеціалізовані приміщення. Крім того, до
складу майнового комплексу входять 10 одиниць колісних
транспортних засобів, обладнання та інвентар
промислового призначення. Загальна площа земельних
ділянок – 24,0094 га.

26.07.2021

₴75 612 843

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-23-000096-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-strukturnyj-pidrozdil-derzhavnogo-pidpryyemstva-upravlinnya-spravamy-fondu-derzhavnogo-majna-ukrayiny-dnipropetrovska-filiya-shho-roztashovanyj-za-adresoyu-dnipropetrovska-ob/


Взяти участь
в аукціоні

ДУ «Ірпінський виправний центр (№132)»

Київська область, м. Ірпінь, смт Коцюбинське, 

вул. Залізнична, 1.

Об’єкт приватизації представляє собою комплекс
будівель та споруд загальною площею 28 333,2 м² і
знаходиться в самому центрі смт Коцюбинського.
Загальна площа ділянок, які займає установа, – 8,3 га.
Ірпінський виправний заклад припинив свою
профільну діяльність в серпні 2019 року. 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.

27.07.2021

₴220 211 588

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-20-000009-2
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-derzhavnoyi-ustanovy-irpinskyj-vypravnyj-tsentr-132/


Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля

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

Нежитлова окремо розташована, двоповерхова
будівля. 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 – теплопостачання,

електропостачання. Водопостачання та каналізація

відсутні. Загальна площа будівлі: 387,6 м².

30.07.2021

₴812 243

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-27-000005-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-387-6-kv-m-za-adresoyu-zaporizka-obl-m-orihiv-vul-shevchenka-15/


Взяти участь
в аукціоні

Вінницький експертно-технічний центр
Держпраці

м. Вінниця, пров. Цегельний, 12.

ДП «Вінницький експертно-технічний центр
Держпраці» є провідним підприємством в галузі

надання послуг з питань охорони праці та
промислової безпеки. ДП “Вінницький ЕТЦ” є

уповноваженою експертною організацією на
території Вінницької області з питань праці та
забезпечує науково-технічну підтримку державного

нагляду у сфері промислової безпеки та охорони
праці. Кількість працівників (на 31.03.2021 р.) – 23.

03.08.2021

₴1 429 909

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-04-000012-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-vinnytskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/


Взяти участь
в аукціоні

Частина комплексу будівель цеху
«Електроремонт»

Херсонська обл., Каховський р-н, с. Тавричанка, вул. 

Мелітопольська, 8.

2-х поверхова будівля ремонтно-механічної
майстерні загальною площею 1834 м², інші будівлі

одноповерхові, стіни – цегла, фундамент –

залізобетон, перекриття залізобетоні плити, підлога

– лінолеум та керамічна плитка, двері та вікна
дерев’яні, покрівля – шифер, наявна каналізація,

водо-електропостачання, опалення – водяне,

огорожа плити бетонні, ворота металеві. Загальна
площа земельних ділянок: 2,0351 га. Загальна площа

будівель та споруд: 1895,6 м².

05.08.2021

₴2 659 205

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-09-000017-2
https://privatization.gov.ua/product/chastyna-kompleksu-budivel-tsehu-elektroremont-u-skladi-a-budivlya-remontno-mehanichnoyi-majsterni-zagalnoyu-ploshheyu-1834-kv-m-inv-101310134-g-budivlya-ohorony-ta-buhgalteriyi-zagalnoyu-ploshheyu-2/


Взяти участь
в аукціоні

Частина комплексу будівель цеху
«Електроремонт»

Миколаївська обл., Доманівський р-н, 

смт Доманівка, вул. Центральна, 61.

Об’єкт являє собою нежитлові приміщення (частка
13/25) у двоповерховій адмінбудівлі. Функціональне

використання: 501 – об'єкти для забезпечення
фінансової діяльності, кредитування, страхування та

пенсійного забезпечення (згідно класифікатору
державного майна). Загальна площа будівель та
споруд: 867,4 м².

06.08.2021

₴1 120 183

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-08-000021-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlovi-prymishhennya-chastka-13-25/


Взяти участь
в аукціоні

ДУ «Південна виправна колонія (№51)»

м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 9.

Колонія №51 не функціонує з 2019 року. Будівлі та
споруди знаходяться в стані, який не дозволяє
використовувати їх за призначенням. Водночас
актив має високий інвестиційний потенціал
завдяки своєму місцю розташування та
масштабам забудови. Загальна площа
будівель,споруд та інфраструктурних мереж –
52437.84 м², розмір земельних ділянок, які займає
установа, – 5,98 га. Наявні водопостачання та
каналізаційна мережа. Відстань від об’єкта
до центра Одеси та узбережжя Чорного моря – 5
км, до залізничного вокзалу – 2,5 км.

06.08.2021

₴223 250 425

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-07-000062-2
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-derzhavnoyi-ustanovy-pivdenna-vypravna-koloniya-51/


Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП “Центр з сертифікації шин і
гумотехнічних виробів “СЕПРОШИНАГТВ”

м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24 А.

ДП «Центр з сертифікації шин і гумотехнічних
виробів «СЕПРОШИНАГТВ» - єдиний

уповноважений орган в Українській національній
сертифікаційній системі УкрСЕПРО, який здійснює

технічну експертизу автошин в Україні. Основна
номенклатура продукції: 84.13 - регулювання та
сприяння ефективному веденню економічної

діяльності. До складу об’єкта входить: технічне
обладнання, меблі, інвентар.

06.08.2021

₴40 072

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-07-000020-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-tsentr-z-sertyfikatsiyi-shyn-i-gumotehnichnyh-vyrobiv-seproshynagtv/


Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля

Івано-Франківська обл., м. Косів, вул. 

Шевченка, 13.

Двоповерхова цегляна будівля загальною площею
696,6 м². Фундамент бетонний, стіни цегляні,

перекриття залізобетонні, покрівля – шифер.

Інженерні комунікації підведені згідно проєкту

(опалення, електропостачання, водопостачання,

газ). Будівля не має огородження, розташована в
центральній зоні м. Косова.

09.08.2021

₴5 934

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-07-000019-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-adminbudynok-zagalnoyu-ploshheyu-696-6-kv-m-za-adresoyu-ivano-frankivska-obl-m-kosiv-vul-shevchenka-13/


Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП “Навчально-виробничі майстерні”

м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37.

Єдиний майновий комплекс державного
підприємства “Навчально-виробничі майстерні” у
складі: транспортний засіб – 1 од. (ЗИЛ – 138,
бортовий-С, рік випуску 1983, встанолено
газобалонне устаткування, стан задовільний),
обладнання та устаткування виробничого
призначення, інструменти, прилади, інвентар -47
од., нематеріальний актив – 1 од. Будівлі споруди та
їх окремі частини на балансі підприємства відсутні.
Підприємство не здійснює господарську та
виробничу діяльність з 2012 року.

09.08.2021

₴245 400

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-08-000061-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-navchalno-vyrobnychi-majsterni/


Взяти участь
в аукціоні

Частина нежитлової будівлі

Полтавська обл., м. Лубни, 

пров. Верстатобудівників, 19.

Частина нежилої двоповерхової будівлі, загальною
площею 123,9 м², знаходиться на першому поверсі

двоповерхової будівлі. Нежитлова будівля
збудована в 1972 році, знаходиться в центральній

частині міста Лубни. Нежитлова будівля збудована
з цегли, фундамент – бутобетон, покрівля –

рулонобітум, перекриття – з/б плити, підлога –

лінолеум. В будівлі є газове опалення (котел)

електрика та водопровід, каналізація відсутня.

Приміщення потребує ремонту.

09.08.2021

₴291 550

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-08-000071-2
https://privatization.gov.ua/product/chastyna-nezhytlovoyi-budivli-a-2-zagalnoyu-ploshheyu-123-9-kv-m/


Взяти участь
в аукціоні

Нежитлові приміщення

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

вул. Заводська, 2.

Нежитлові приміщення їдальні, готелю та підвалу,
ганки, сходи загальною площею 602,2 м² (у т.ч.
Підвал, пл. 58,9 м², приміщення на першому
поверсі, заг. пл. 323,4 м², приміщення на другому
поверсі, заг. пл. 219,9 м²), які розташовані в
двоповерховій будівлі 1979 року побудови.
Фундамент бутовий, стіни цегляні, покрівля
шиферна, перекриття бетонні, опалення водяне
(демонтовано). Електроживлення наявне,
водопровід та каналізація відсутні. Стан
незадовільний.

10.08.2021

₴310 735

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-03-000002-2
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/
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