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Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Вінницький лікеро-горілчаний 
завод»

м. Вінниця, вул. Нансена, 7.

Єдиний майновий комплекс розташований у
виробничому комплексі з прибудовами на 1-му та
2-му поверсі, загальна площа приміщень 626,2 м²,
кількість основних засобів – 132 од., Основний вид
діяльності: дистиляція, ректифікація та змішування
спиртних напоїв; виробництво інших
недистильованих напоїв із зброджуваних
продуктів; виробництво інших основних органічних
хімічних речовин. Термін дії ліцензії завершено.
Доходи підприємства формуються за рахунок
надання в оренду державного майна, що
знаходиться на балансі підприємства.

20.10.2021

₴ 7 715 491

https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-vinnytskyj-likero-gorilchanyj-zavod-2/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-25-000002-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

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.

20.10.2021

₴ 1 394 928

https://privatization.gov.ua/product/privatization-nezitlova-budivla-lit-a-4-zagal-nou-ploseu-1849-7-kv-m-z-ogorozeu-ta-zamosennam/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-29-000052-1


Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 3.

Автомобіль ЗИЛ-431412, модель – 431412,
реєстраційний номер АС9046АР. Тип – спеціальний

вантажний пожежний-С, номер шасі (кузова, рами) –
3086223, повна маса – 9600, маса без навантаження –

7000, категорія – С, об’єм двигуна – 6000 см. куб, тип
пального – В, колір – червоний, кількість сидячих
місць з місцем водія – 3 (три), реєстраційний номер –

АС9046АР, дата першої реєстрації – 12.06.1998 року,
дата реєстрації – 15.07.2015 року, рік випуску – 1991,

інвентарний №004214.

21.10.2021
Взяти участь

в аукціоні

Інформація 
про об’єкт

Пожежний автомобіль

₴182 191

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-22-000014-1
https://privatization.gov.ua/product/avtomobil-zyl-431412-reyestratsijnyj-nomer-as9046ar-za-adresoyu-volynska-obl-m-lutsk-vul-karbysheva-3/


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Вишняківське МПД та зберігання спирту ДП 
«Укрспирт» (лікеро-горілчане виробництво)

Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Чкалова, 8/28, 
вул. Межова, 8.

Окреме майно Вишняківського місця
провадження діяльності та зберігання спирту
ДП “Укрспирт”. Вид продукції: виробництво,
розлив, маркування та зберігання лікеро-
горілчаних виробів. Стан основного
технологічного обладнання задовільний.
Перелік майна, що входить до об’єкта
приватизації складається з 166 найменувань
будівель, обладнання, рухомого та іншого майна
Загальна площа будівель та споруд: 11134,2 м².
Площа земельної ділянки: 2,035 га.

22.10.2021

₴ 9 535 170

https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-vyshnyakivskogo-mistsya-provadzhennya-diyalnosti-ta-zberigannya-spyrtu-dp-ukrspyrt-likero-gorilchane-vyrobnytstvo/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-22-000002-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Об’єкт незавершеного будівництва

Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 127 Є.

Об’єкт приватизації – недобудована станція
підготвки води. Рівень будівельної готовності

об’єкта незавершеного будівництва: 30 %:
фундамент – блоки ФБС (100% готовності); стіни –

цегляні (80 % готовності); перегородки – цегляні
(80 % готовності); перекриття – з/б панелі (50 %
готовності); підлога відсутня; вікна, двері –

відсутні; інженерне обладнання – відсутнє;
оздоблення внутрішнє та зовнішнє – відсутні.

Земельна ділянка не сформована.

22.10.2021

₴561 000

https://privatization.gov.ua/product/privatization-stancia-pidgotovki-vodi/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-22-000090-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Геройське дослідно-промислове 
підприємство»

Херсонська обл., Голопристанський р-н,
с. Геройське, вул. Дубинди, 17.

Державне підприємство, основним видом діяльності
якого є видобуток солі кухонної харчової осадочної,
отриманої шляхом випарювання з морської води
Чорного моря у відкрити осадових басейнах.
Підприємство розташоване на березі Дніпровського
лиману, на відстані 70 км від районного центру – м. Гола
Пристань. Виробничі потужності підприємства по
видобутку солі представляють собою гідротехнічні
споруди (басейни – підготовчі, садкові, канави, шлюзи та
інше) на ланцюзі озер, заповнених морською водою
Ягорликської затоки Чорного моря.

Загальна площа будівель та споруд: 1541,28 м². Кількість
працівників: (на 30.06.2021 р.) 17.

22.10.2021

₴6 130 331

https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-gerojske-doslidno-promyslove-pidpryyemstvo/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-24-000024-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Дружби, 230.

Нежитлова адміністративна будівля з гаражем,
загальною площею 3178,4 м², розташована в
центральній частині вулиці Дружби міста Токмак. В
зоні пішохідної доступності розташовані міська рада,
міська лікаря, шкільні та дошкільні заклади,
підприємства торгівлі, громадського харчування та
сфери надання послуг. Триповерхова цегляна
адміністративна будівля з підвалом, забезпечена
всіма інженерними мережами крім газу. Фундамент –
залізобетонні блоки, стіни та перегородки – цегляні,
перекриття – залізобетонні плити, покрівля – сумісна,
рулонна, м’яка. Частина вікон – металопластикові,
частина – дерев’яні. Вхідні двері металеві, внутрішні
двері дерев’яні. Наявне паркування.

25.10.2021

₴14 259

https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-u-skladi-administratyvna-budivlya-litera-b-3-zagalnoyu-ploshheyu-3028-9-kv-m-garazh-litera-v-1-ploshheyu-149-5-kv-m-za-adresoyu-zaporizka-obl-m-tokmak-vulytsya-druzhby-vulytsya-r/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-22-000012-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля

Хмельницька обл., Деражнянський р-н, 
м. Деражня, вул. Миру, 89.

Одноповерхова будівля, загальною площею
712,9 м² з підвальним приміщенням та
прибудованою котельнею. Рік побудови 1917.
Фундамент камінний, стіни цегляні, покрівля
шиферна, перекриття дерев’яне, підлога
дерев’яна, сходи дерев’яні, наявна
електрифікація. Об’єкт включений до Переліку
щойно виявлених об’єктів культурної спадщини
Хмельницької області за видом “архітектура” та
“містобудування”, як житловий особняк
приватного адвоката Периторіна.

25.10.2021

₴159 690

https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-712-9-kv-m/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-23-000083-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Окреме майно державної установи 
«Ірпінський виправний центр (№132)»

Київська обл., м. Ірпінь, смт Коцюбинське, 
вул. Залізнична, 1.

Ірпінська колонія – непрацююча установа, яку
закрили через зменшення кількості засуджених в
Україні. Об’єкт має чудовий інвестиційний потенціал.
Установа знаходиться на відстані 6 км від станції
метро «Академмістечко». Майбутній інвестор також
зможе забезпечити зручну логістику завдяки
залізниці, що знаходиться поруч.

До об’єкта приватизації підведені комунікації:
водопостачання, каналізаційна система, система
електропостачання здійснюється двома підстанціями:
700 та 490 кВт. Загальна площа активу – 28 333,2 м²,
розмір земельних ділянок – 8,3 га.

26.10.2021

₴ 220 211 588

https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-derzhavnoyi-ustanovy-irpinskyj-vypravnyj-tsentr-132/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-22-000039-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Будівля їдальні

Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, 
вул. Південна, 51б.

Двоповерхова будівля їдальні, загальною
площею 609,9 м² з підвалом, 1984 року побудови,

що не увійшла до статутного капіталу ВАТ “Завод
“Промінь”. Фундамент – залізобетонний, стіни –

цегляні, покрівля -металева, перекриття –
залізобетонне, підлога – цементна та плитка,
вікна – металопластикові, двері – дерев’яні та

металеві. Наявні електропостачання,
водопостачання та індивідуальне водяне

опалення. Стан задовільний.

26.10.2021

₴ 829 464

https://privatization.gov.ua/product/budivlya-yidalni-zagalnoyu-ploshheyu-609-9-kv-m-shho-ne-uvijshla-do-statutnogo-kapitalu-vat-zavod-promin/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-22-000004-1


Інформація 
про об’єкт

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 з №1 по №15 заг. пл. 323,4 м²,
приміщення на другому поверсі з №1 по №13 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.

26.10.2021

₴310 735

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-2021-09-22-000007-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Група інвентарних об`єктів

Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, 
смт. Великий Березний, вул. Штефаника, 45.

Група інвентарних об`єктів у складі: адмінбудинок,
загальною площею 458,24 м², гаражі загальною
площею 93,63 м², кочегарка загальною площею
43,50 м², розташовані в центральній частині смт.
Великий Березний, Закарпатської області на
земельній ділянці площею 0,1816 га. Вбудовані
приміщення першого поверху адмінбудівлі площею
188,66 м² та вбудовані приміщення другого поверху
адмінбудівлі площею 71,65 м² передані в оренду.
Технічний стан вбудованих в оренду – задовільний.
Технічний стан решти приміщень – незадовільний.

27.10.2021

₴ 1 982 792

https://privatization.gov.ua/product/grupa-inventarnyh-ob-yektiv-u-skladi-adminbudynok-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-458-24-kv-m-garazhi-lit-b-zagalnoyu-ploshheyu-93-63-kv-m-kochegarka-lit-v-zagalnoyu-ploshheyu-43-50-kv-m/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-26-000004-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Подільський експертно-технічний центр 
Держпраці

м. Хмельницький, вул. І. Франка, 2.

Основним видом діяльності підприємства, відповідно
до статуту, є діяльність у сфері архітектури.
Середньооблікова чисельність працівників: станом
на 31.08.2021 – 31 особа. Обсяг реалізації продукції
(робіт, послуг) за період з 2018 по 31.08.2021: 35
902,00 тис. грн. (без ПДВ). Основна номенклатура
продукції (робіт, послуг): експертиза стану охорони
праці та безпеки промислового виробництва,
експертиза щодо відповідності машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки вимогам
законодавства з питань охорони праці, огляд,
випробування та експертне обстеження машин,
механізмів, паспортизація, навчання з
електробезпеки тощо.

28.10.2021

₴8 858 455

https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-podilskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-10-02-000002-1


м. Рівне, вул. Лермонтова, 7.

ДП «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці»
розпочало свою діяльність у 1995 році. Основне завдання –
забезпечення науково-технічної підтримки державного
нагляду у сфері охорони, гігієни праці та промислової
безпеки. Підприємство здійснює вагомий внесок у зміцнення
безпеки життєдіяльності всієї області.

Об’єкт розташований на земельній ділянці, площею 0,0540 га
та має вигідне місце розташування. Поблизу знаходяться
комерційні та державні установи. До складу об’єкта
приватизації входять: адміністративні вбудовані-прибудовані
приміщення загальною площею 469 м² (приміщення підвалу,
приміщення 1, 2, 3 та 4-го поверхів), а також лабораторний
блок, площею 453 м². Окрім того, на балансі державного
підприємства перебувають 7 транспортних засобів.

28.10.2021
Взяти участь

в аукціоні

Інформація 
про об’єкт

Рівненський експертно-
технічний центр Держпраці

₴13 004 517

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-10-01-000072-1
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-rivnenskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Підвальні приміщення адмінбудівлі

Херсонська обл., Скадовський р-н, м. Скадовськ, 
вул. Олександрівська, 32.

Об’єкт являє собою підвальні приміщення
чотириповерхової адміністративної будівлі,

загальною площею 338,1 м², не використовуються,
знаходяться в незадовільному стані. Фундамент,

стіни, перекриття та підлога – залізобетонні.
Інформація про інженерні комунікації відсутня.
Договори оренди щодо об’єкта нерухомого майна

або його частин, які входять до складу об’єкта
приватизації, не укладались.

28.10.2021

₴811 344

https://privatization.gov.ua/product/pidvalne-prymishhennya-adminbudivli-ploshheyu-338-1-kv-m/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-10-08-000027-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

ДУ «Ковельська виховна колонія»

Волинська область, м. Ковель, вул. Шевченка 
Тараса, 20.

Окреме майно Державної установи «Ковельська
виховна колонія» складається з 33 інвентарних

номерів будівель та споруд, у тому числі 26
зареєстрованих одиниць нерухомого майна

загальною площею 19475,1 м².

Актив розташований на 2 земельних ділянках
загальною площею 4,8600 га. Об’єкт приватизації

в оренді не перебуває.

28.10.2021

₴41 624 692

https://privatization.gov.ua/product/oreme-majno-derzhavnoyi-ustanovy-kovelska-vyhovna-koloniya/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-10-03-000001-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Закарпатський експертно-технічний центр 
Держпраці

Закарпатська область, м. Ужгород, 
вул. Лесі Українки, 13.

Підприємство здійснює діяльність у сфері надання послуг
з охорони праці. Основний вид діяльності, відповідно до
статуту: технічні випробування та дослідження. Основна
номенклатура продукції (робіт, послуг): проведення
експертизи стану охорони праці та безпеки
промислового виробництва суб’єктів господарювання
під час виконання робіт з експлуатації машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки. Будівля офісних
приміщень, загальною площею 424,2 м². з
прибудовою перебуває в задовільному стані,
забезпечена всіма необхідними інженерними
оснащеннями (індивідуальне опалення,
електропостачання, водопостачання, газопостачання) та
обладнанням. До складу об’єкта приватизації, зокрема
входять 5 автомобілів.

29.10.2021

₴2 460 638

https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-zakarpatskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi-kod-yedrpou-38015558-za-adresoyu-m-uzhgorod-vul-lesi-ukrayinky-13/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-10-03-000006-1


м. Дніпро, вул. Курсантська, 30.

Державний пакет акцій, що належить державі у
статутному капіталі ПрАТ “Іста-Центр”. Основними

напрямками та предметом діяльності підприємства є
виробництво батарей і акумуляторів. Заводи ISTA

мають можливість виробляти близько 5-5,5 мільйонів
батарей, що дозволяє займати лідируючі позиції на
ринку акумуляторів. Таке положення на ринку

забезпечується високою якістю продукції, яке
відповідає як українським, так і міжнародним

стандартам.

29.10.2021
Взяти участь

в аукціоні

Інформація 
про об’єкт

Пакет акцій ПрАТ «Іста-Центр»

₴27 623 900

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-29-000041-1
https://privatization.gov.ua/product/derzhavnyj-paket-aktsij-shho-nalezhyt-derzhavi-u-statutnomu-kapitali-prat-ista-tsentr/


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Окреме майно Державної установи 
«Південна виправна колонія (№51)»

м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 9.

До складу Південної виправної колонії входять
гуртожитки, адмінбудівля, охоронні вежі, майстерні,
навіси, теплиці, склади, басейни для збору води –
загалом 72 об’єкта будівель та споруд загальною
площею 28688,20 м², а також внутрішня мережа
зв’язку. До об’єкта підведені інженерні комунікації:
водопостачання та каналізаційна мережа.

Актив розташований на земельній ділянці загальною
площею 5,9833 га.

Об’єкт має вигідне місцеположення – знаходиться на
відстані 5 км від центру міста. Неподалік розташовані
авто та залізничний вокзали.

29.10.2021

₴223 250 425

https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-derzhavnoyi-ustanovy-pivdenna-vypravna-koloniya-51/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-10-02-000077-1
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