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Інформація
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Нежитлове приміщення

Київська обл., м. Тараща, вул. Колгоспна, 56-а.

Об’єкт являє собою вбудоване нежиле приміщення,
розташоване на 1 поверсі двоповерхового
адміністративного будинку 1991 року побудови.
Загальна площа об’єкта складає 75,1 м². Основні
конструктивні елементи будинку, в якому
знаходиться об’єкт: фундамент і цоколь – стрічковий,
бутовий; стіни – цегляні, всередині поштукатурені;
міжповерхові перекриття – залізобетонні панелі;
підлога – дощата на лагах; пройоми – вікна подвійні,
двері пофарбовані; дах – двохскатний; покрівля –
азбофанера; сходи – залізобетонні марші. Інженерне
забезпечення: водопровід, каналізація, опалення
(водяне), газифікація, електрика.

30.09.2021

₴ 298 900

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-01-000061-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-01-000061-2


Інформація
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Нежитлове приміщення

м. Херсон, вул. Вишнева, 60.

Нежитлові приміщення на першому поверсі
триповерхової будівлі ремонтно-механічної

майстерні загальною площею 171,9 м², огорожа,

ворота металеві, 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.

30.09.2021

₴ 677 107

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/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-03-000062-2


Інформація
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Науково-технічний центр «Плазмотрон» Інституту
електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук
України»

м. Київ, вул. Антона Цедіка, 9-А.

Основним видом діяльності підприємства є
дослідження й експериментальні розробки у
сфері інших природничих і технічних наук.
Основна номенклатура продукції: розробка,
виготовлення та ремонт обладнання для
повітряно-плазмової різки металів. Загальна
площа земельних ділянок: 0,0898 га. Загальна
площа будівель та споруд: 537,5 м². Кількість
працівників (на 30.06.2021р.): 9. Відстань від будівель
до метро «Шулявська» – близько 1 км, до метро
“Берестейська” – 2 км.

30.09.2021

₴ 263 300

https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-naukovo-tehnichnyj-tsentr-plazmotron-instytutu-elektrozvaryuvannya-im-ye-o-patona-natsionalnoyi-akademiyi-nauk-ukrayiny/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-03-000037-2


Інформація
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

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

м. Київ, вул. Антона Цедіка, 9-А.

Підприємтсво було засноване у 1889 році та
модернізовано у 2019. Вид продукції: спирт

етиловий, ректифікований. Перелік майна, що
входить до складу об’єкта приватизації

складається з 477 найменувань будівель,

обладнання, рухомого та іншого майна. Загальна
площа будівель та споруд: 13 817,2 м², площа

земельної ділянки: 12,1186 га, кількість штатних
одиниць (01.01.2020): 91.

30.09.2021

₴ 19 378 538

https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-novoborovytskogo-mistsya-provadzhennya-diyalnosti-ta-zberigannya-spyrtu-dp-ukrspyrt/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-01-000070-2


Інформація
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля

Миколаївська обл., Братський р-н, смт Братське, 

вул. Шевченка, 13.

Об’єкт являє собою двохповерхову будівлю
загальною площею 490,5 м² до складу якої

входить: ганок та гараж загальною площею
107,0 м². Договори оренди майна відсутні.

01.10.2021

₴424 420

https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-lit-a-2-zagalnoyu-ploshheyu-490-5-kv-m-ganok-garazh-lit-b-1-zagalnoyu-ploshheyu-107-0-kv-m/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-02-000049-2


Інформація
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

АТ «Вінницький завод «Кристал»

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21.

Вінницький завод «Кристал» є унікальним
підприємством в Україні з переробки алмазів у діаманти.
Підприємство може виготовляти діаманти класичних
круглих форм огранки на 57 граней. Технологічні
підрозділи підприємства оснащені сучасним
обладнанням. На сьогодні АТ «Вінницький завод
«Кристал» виготовляє більше 5000 моделей ювелірних
прикрас. Технологія виробництва відповідає сучасним
вимогам, забезпечує виготовлення високоякісних
прикрас, які мають конкурентну здатність. Технологічне
обладнання наявне в повному обсязі, необхідному для
всіх операцій технологічного процесу обробки алмазної
сировини та виробництва ювелірних виробів з
діамантовими вставками.

01.10.2021

₴ 89 932 000

https://privatization.gov.ua/product/aktsionerne-tovarystvo-vinnytskyj-zavod-krystal/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-28-000015-2


Інформація
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Об’єкт незавершеного будівництва

м. Одеса, вул. Житомирська, 6.

До складу об’єкта входять дві недобудовані
будівлі: виробничо-адміністративний корпус
(являє собою зблоковані цехи та приміщення
різного призначення, різної поверховості, без
підвалу) – рівень готовності 24,86%;
адміністративно-побутовий корпус (3-поверхова
будівля без підвалу) – рівень готовності 22,3%.
Конструктивна схема будівель – каркаси з
залізобетонних елементів колон, балок, ферм,
плит перекриття та покриття. Загальна площа
будівель та споруд: 18098,8 м². Земельна ділянка
під об’єктом приватизації окремо не виділена.

08.10.2021

₴ 10 501 514

https://privatization.gov.ua/product/privatization-rozsirenna-majdanciku-no-3-omvo-orion-po-vipusku-1-mln-kompresoriv-do-pobutovih-holodil-nikiv/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-11-000013-2


Інформація
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Бюро з стандартизації та нормативного
забезпечення на залізничному транспорті»

м. Вінниця, пров. Цегельний, 12.

Провідне підприємство в галузі надання послуг з
питань охорони праці та промислової безпеки по
Вінницькій області.

Середньооблікова чисельність працівників станом на
30.06.2021р.: 23 особи. Основний вид діяльності,
відповідно до Статуту: технічні випробування та
дослідження. Обсяг реалізації продукції (робіт,
послуг) за період 2018 – 1 півріччя 2021: 30932,0 тис. грн.
ДП «Вінницький експертно-технічний центр
Держпраці» розташоване в орендованому
приміщенні площею 389,92 м² на четвертому поверсі
чотириповерхової будівлі поштамту. До складу ЄМК
входять 5 автомобілів.

08.10.2021

₴ 3 454 024

https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-vinnytskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-02-000016-2


Сумська область, м. Суми, вул. 1-ша Замостянська, 92.

Об’єкт нерухомого майна – другий поверх нежитлової
будівлі загальною площею 710 м², який складається з двох
частин. Нежитлове приміщення 2-го поверху надбудовано
в 2009 році, частина приміщення площею 325,17 м²
перебуває в аварійному стані, на іншій частині приміщення
площею 384,83 м² відсутні стіни та перекриття. Друга
частина будівлі має надбудовану дерев’яну конструкцію
даху з покриттям із металочерепиці по дерев’яній
обрешітці. Приміщення має окремий вхід на другий
поверх, влаштований по відкритих металевих сходах.
Інженерні мережі (електроосвітлення, холодне
водопостачання, міська (центральна) каналізація,
вентиляція та засоби зв’язку) підведені до 1-го поверху
об’єкта нерухомогомайна.

08.10.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Нежитлове приміщення

₴ 5 982 044

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-09-000050-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlove-prymishhennya-zagalnoyu-ploshheyu-710-kv-m-drugyj-poverh/


Інформація
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Харківський науково-дослідний інститут комплексної
автоматизації»

м. Харків, пров. Кузнечний, 2.

Основним видом діяльності підприємства є дослідження
й експериментальні розробки у сфері інших природних і
технічних наук (основний КВЕД – 72.19). Основна
номенклатура продукції: розробка та впровадження
автоматичних та автоматизованих систем керування на
нових, реконструйованих або модернізованих об’єктах,
енергетичної галузі з метою впровадження
прогресивних технологій удосконалення та
впровадження програмного забезпечення автоматичних
та автоматизованих об’єктів енергетичної галузі тощо.

Загальна площа земельних ділянок: 0,9062 га. Загальна
площа будівель та споруд: 3469,7 м². Кількість працівників
(на 30.06.2021 р.) 26.

08.10.2021

₴ 34 475 450

https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-harkivskyj-naukovo-doslidnyj-instytut-kompleksnoyi-avtomatyzatsiyi/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-10-000017-2


Інформація
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Адміністративна нежитлова будівля

Херсонська обл., смт. Чаплинка,  вул. Грушевського, 

12-б

Адміністративна нежитлова будівля загальною
площею 455,5 м², являє собою одноповерхову

будівлю 1965 року побудови. Матеріал стін – цегла,

дах – шифер по дерев’яних балках, підлога – з

дерева, вікна – дерев’янні, вхідні двері –металеві.

08.10.2021

₴654 843

https://privatization.gov.ua/product/administratyvna-nezhytlova-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-455-5-kv-m/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-10-000005-2


Інформація
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля побутового комбінату

Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, вул. 

Кооперативна, 3.

Двоповерхова нежитлова будівля побутового
комбінату, загальною площею 384,0 м². Рік

введення в експлуатацію – 1963. Фундамент –

бетон, стіни – цегляні, покрівля – шифер,

перекриття – залізобетонні плити. Вікна та двері
відсутні. Об’єкт тривалий час не експлуатується,

знаходиться у незадовільному стані. Земельна

ділянка окремо не виділена. Договори оренди
відсутні.

08.10.2021

₴90 400

https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-pobutovogo-kombinatu-lit-a-2-inv-2-53-zagalnoyu-ploshheyu-384-0-kv-m/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-10-000036-2


Інформація
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Об’єкт незавершеного будівництва

Київська обл., смт Згурівка, вул. Українська, 7.

Об’єкт незавершеного будівництва 24-квартирний
житловий будинок розташований у центральній
частині селища. Майдан будівництва межує з
трьох сторін із житловими будинками. Загальна
площа – 49,7 м². Рівень будівельної готовності: 5 %:
фундамент – блоки ФБС (100% готовності); стіни –
цегляні (3 % готовності); перегородки – цегляні (3 %
готовності); перекриття відсутнє; підлога відсутня;
вікна, двері – відсутні; інженерне обладнання –
відсутнє; оздоблення внутрішнє та зовнішнє –
відсутні. Об’єкт не огороджений та не
охороняється.

08.10.2021

₴121 058

https://privatization.gov.ua/product/privatization-24-kvartirnij-zitlovij-budinok/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-08-000032-2


Сумська область, м. Кролевець, вул. Лесі Українки, 147.

До складу об’єкта приватизації входять:лабораторія
ветеринарної медицини загальною площею 298,5 м²,

гараж, віварій, тамбур, сарай, вбиральня, огорожі,
колодязь.

Об’єкт з 2017 року не використовуються. Земельна

ділянка: окремо не виділена. Об’єкт приватизації не
перебуває в оренді.

08.10.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Лабораторія ветеринарної
медицини

₴910 330

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-09-000055-2
https://privatization.gov.ua/product/laboratoriya-veterynarnoyi-medytsyny-za-adresoyu-sumska-obl-m-krolevets-vul-lesi-ukrayinky-147/


Інформація
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля їдальні

Київська область, Васильківський район,  

с. Плесецьке, вул. Варовицька, 20-б.

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. Загальна площа об’єкта 474,30 м².

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.

11.10.2021

₴652 950

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/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-09-000099-2


Інформація
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Обухівське будівельно-монтажне управління»

Київська область, м. Обухів, вул. Малишка, 54.

Основний вид економічної діяльності державного
підприємства за КВЕД: 41.20 Будівництво житлових

і нежитлових будівель (основний). До складу
єдиного майнового комлексу входять такі об’єкти

нерухомого майна: будівля прохідної площею 13,3

м²; будівля котельної площею 151,3 м².

Підприємство недіюче: діяльність на базі майна

єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Обухівське будівельно-монтажне

управління» не здійснюється з 2008 року.

12.10.2021

₴303 139

https://privatization.gov.ua/product/privatization-edinij-majnovij-kompleks-derzavnogo-pidpriemstva-obuhivs-ke-budivel-no-montazne-upravlinna/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-08-000030-2


Тернопільська область, м. Борщів, пров. Січових
Стрільців, 2 та м. Борщів, вул. Степана Бандери, 140.

Підприємтсво було засноване у 1907 році та
модернізовано у 2016.

Вид продукції: спирт етиловий, ректифікований. 

Перелік майна, що входить до складу об’єкта
приватизації складається з 477 найменувань будівель, 

обладнання, рухомого та іншого майна. Загальна
площа будівель та споруд: 13 295,1 м², площа земельної
ділянки: 7,4071 га.

Договори оренди на об’єкт приватизації або його
частини станом на 01.09.2021 року відсутні.

12.10.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

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

₴ 28 105 130

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-17-000025-1
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-borshhivskogo-mistsya-provadzhennya-diyalnosti-ta-zberigannya-spyrtu-dp-ukrspyrt/


Інформація
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля їдальні

Київська область, Васильківський район, 

с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11.

Об’єкт являє собою капітальну окремо
розташовану нежитлову будівлю (столову)

загальною площею 749,5 м². Рік побудови – 1976.

Будівля одноповерхова, складної конфігурації у

плані. Є типовою для подібного типу приміщень
їдалень 70-их років. Має 6 окремих входів, що
формують окремі групи приміщень, через

влаштовані ганки з різних сторін будівлі, та ще
декілька допоміжних входів.

13.10.2021

₴1 354 700

https://privatization.gov.ua/product/privatization-nezitlova-budivla-stolova-zagal-nou-ploseu-749-5-kv-m/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-13-000053-2
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