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Вінницька область



Місцезнаходження об'єкту:

Вінницька обл., м. Вінниця, 

вул. 600-річчя, 21

Загальна площа земельних 

ділянок: 1,9959 га

Загальна площа приміщень:

8 453,4 кв. м.

Стартова ціна: 

89,93 млн. грн.

Посилання на 

сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 

Виробництво ювелірних 

виробів 

https://bit.ly/3D2OJFT

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до

Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію

державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,

щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у

цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна

України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які

можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Акціонерне товариство «Вінницький завод «Кристал»

Контактні дані

Investor Relations Офіс

+38 095 287 96 60

+38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com

vitaliydyshlovy@gmail.com

https://bit.ly/3D2OJFT
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:

Вінницька обл., м. Вінниця, 

вул. 600-річчя, 19

Загальна площа земельних 

ділянок: 2,5 га (не оформлена)

Загальна площа приміщень:

16 523 кв.м.

Стартова ціна: 

23,07 млн. грн.

Посилання на 

сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:

Діяльність у сфері 

інжинірингу, геології та 

геодезії, надання послуг 

технічного консультування

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до

Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію

державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,

щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у

цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна

України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які

можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

ЄМК ДП «Державний фонд геопросторових даних України»

https://bit.ly/3K2VcoB

Контактні дані

Investor Relations Офіс

+38 095 287 96 60

+38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com

vitaliydyshlovy@gmail.com

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3K2VcoB
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:

Вінницька обл., Могилів-

Подільський р-н, с. Бронниця, 

вул. Головна, 66

Загальна площа земельних 

ділянок: 7,4406 га (не 

оформлена) 

Загальна площа приміщень:

4972,05 кв.м.
Стартова ціна: 

14,36 млн. грн.

Посилання на 

сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 

на лівому березі Дністра у 

парку рідкісних порід 

дерев, лісопарк. Має 

власне джерело та бювет 

хлоридної натрієвої 

мінеральної води малої 

мінералізації

https://bit.ly/3oEAov8

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до

Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію

державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,

щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у

цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна

України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які

можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Будівлі санаторію «Гірський»

Контактні дані

Investor Relations Офіс

+38 095 287 96 60

+38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com

vitaliydyshlovy@gmail.com

https://bit.ly/3oEAov8
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:

Вінницька обл., м. Бар, 

вул. Б. Хмельницького, 34

Загальна площа земельних 

ділянок: 119,3820 га

Загальна площа приміщень:

22 384,2 кв.м.

Стартова ціна: 

4,81 млн. грн.

Посилання на 

сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:

Виробництво основних 

органічних хімічних 

речовин

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до

Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію

державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,

щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у

цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна

України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які

можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

ЄМК ДП «Барський спиртовий комбінат»

https://bit.ly/3iKacvg

Контактні дані

Investor Relations Офіс

+38 095 287 96 60

+38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com

vitaliydyshlovy@gmail.com

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3iKacvg
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:

Вінницька обл., Гайсинський р-

н, смт. Тростянець, вул. 

Соборна, 14

Загальна площа земельних 

ділянок: 49,5383 га

Загальна площа приміщень:

21102,1 кв.м.

Стартова ціна: 

44,01 млн. грн.

Посилання на 

сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 

дистиляція, ректифікація та 

змішування спиртних 

напоїв

https://bit.ly/3boEhg

d

ЄМК ДП «Тростянецький спиртовий завод»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до

Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію

державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,

щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у

цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна

України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які

можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані

Investor Relations Офіс

+38 095 287 96 60

+38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com

vitaliydyshlovy@gmail.com

https://bit.ly/3boEhgd
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:

Вінницька обл.,

м. Гайсин, вул. Заводська, 28

Загальна площа земельних 

ділянок: 45,8479 га

Загальна площа приміщень:

8 904,87 кв.м.

Стартова ціна: 

19,36 млн. грн.

Посилання на 

сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 

Виробництво основних 

органічних хімічних 

речовин

https://bit.ly/3JOthbE

ЄМК ДП «Гайсинський спиртовий завод»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до

Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію

державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,

щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у

цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна

України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які

можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані

Investor Relations Офіс

+38 095 287 96 60

+38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com

vitaliydyshlovy@gmail.com

https://bit.ly/3JOthbE
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:

Вінницька обл., 

Жмеринський р-н, с. Мартинівка, 

вул. М. Яжука, 20

Загальна площа земельних 

ділянок: 79,57 га

Загальна площа приміщень:

15 782,40 кв.м.

Стартова ціна: 

31,70 млн. грн.

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 

Виробництво спирту 

етилового 

ректифікованого

Окреме майно Мартинівського місця провадження діяльності та 

зберігання спирту ДП «Укрспирт»

https://bit.ly/3JTFSKD

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до

Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію

державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,

щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у

цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна

України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які

можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на 

сторінку: 

Контактні дані

Investor Relations Офіс

+38 095 287 96 60

+38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com

vitaliydyshlovy@gmail.com

https://bit.ly/3JTFSKD
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:

Вінницька обл., 

м. Вінниця, пров. Цегельний, 12

Загальна площа земельних 

ділянок: відсутні

Загальна площа приміщень:

відсутні

Стартова ціна: 

3,35 млн. грн. 

Посилання на 

сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 

технічні випробовування 

та дослідження;

У власності 5 авто.

https://bit.ly/36WmMF0

ЄМК ДП «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до

Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію

державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,

щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у

цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна

України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які

можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані

Investor Relations Офіс

+38 095 287 96 60

+38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com

vitaliydyshlovy@gmail.com

https://bit.ly/36WmMF0
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Вдалих інвестицій!

Контактні дані

Investor Relations Офіс

+38 095 287 96 60; +38 067 322 96 29 

feliks.tytarenko@gmail.com; vitaliydyshlovy@gmail.com

Ще більше об’єктів –

на 

www.privatization.gov.ua

mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com
http://www.privatization.gov.ua/

