
Листопад 2022 р. №4

ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ
Інвестиційний дайджест

PROЗОРІСТЬ та PROФЕСІОНАЛІЗМ

www.privatization.gov.ua

http://www.privatization.gov.ua/


Місцезнаходження об'єкту:
Київська обл., м. Фастів, вул. 
Гусєва, 27

Загальна площа земельних
ділянок: не виділена

Загальна площа приміщень:
458,2 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Нежитлова триповерхова 
будівля з підвалом. 
Фундамент – з/бетон, стіни 
– з/бет. панелі, перекриття –
з/бет., покрівля – шифер, 
підлога – дощана.

https://bit.ly/3DfFhAX

Нежитлова будівля автотракторних класів площею 458,2 кв.м.

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
Офіс Investor Relations 
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Дата аукціону: 
04.11.2022

Стартова ціна: 
467 000 грн. 

https://bit.ly/3DfFhAX
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Горобця, 4в.

Загальна площа земельних
ділянок: 2,0978 га

Загальна площа приміщень:
не визначена

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 
до складу об'єкта входять: 
адміністративно-побутовий 
корпус, виробничий корпус, 
механізована мийка, будівля, 
вбиральня, мийки, 
каналізаційна насосна станція, 
очисні споруди, замощення.

https://bit.ly/3zjMZZt
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
Офіс Investor Relations 
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Дата аукціону: 
09.11.2022

Стартова ціна: 
4 498 777 грн. 

База механізації АТЦ

https://bit.ly/3zjMZZt
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Закарпатська обл., Ужгородський
р-н, смт Великий Березний, вул. 
Штефаника 45

Загальна площа земельних
ділянок: 0,1816 га

Загальна площа приміщень:
595,37 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
до складу об’єкта входять
двоповерховий адмінбудинок, 
гаражі –та кочегарка. Наявні 
електропостачання, 
водопостачання, каналізація

https://bit.ly/3gOZfuR

Група інвентарних об’єктів площею 595,37 кв.м.

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
Офіс Investor Relations 
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Дата аукціону: 
08.11.2022

Стартова ціна: 
991 396 грн. 

https://bit.ly/3gOZfuR
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, 
вул. Широківське шосе, 148а

Загальна площа земельних
ділянок: не виділена

Загальна площа приміщень:
556,5 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 
одноповерхова будівля з 
підвалом та ганком. Є 
електропостачання, 
водопровід та система 
опалення.

https://bit.ly/3U5bq56

Будівля їдальні № 15 на 100 місць площею 556,6 кв.м.

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
Офіс Investor Relations 
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Дата аукціону: 
10.11.2022

Стартова ціна: 
955 681 грн. 

https://bit.ly/3U5bq56
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Одеська обл., 
м. Білгород-Дністровський, 
вул. Кочубинського, 52-Б.

Загальна площа земельних
ділянок: не виділена

Загальна площа приміщень:
1193,0 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 
Триповерхова будівля з 
підвалом. Водо- та 
електропостачання, 
каналізація.

https://bit.ly/3We9Y1Z

Будівля контори-лабораторії площею 1193,0 кв.м.

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
Офіс Investor Relations 
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Дата аукціону: 
14.11.2022

Стартова ціна: 
125 709 грн. 

https://bit.ly/3We9Y1Z
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
м. Чернігів, 
вул. Красносільського, 89

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,3467 га

Загальна площа приміщень:
1033,4 кв.м.

Стартова ціна:
9 029 942 грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Будівля та приміщення
перебувають у задовільному стані, 
забезпечені всім необхідним 
інженерним оснащенням 
(опалення, електропостачання, 
водопостачання та 
водовідведення, газопостачання) 
та обладнанням. 

ЄМК ДП «Чернігівський експертно-технічний центр «Держпраці»

https://bit.ly/3y8z8DN
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
Офіс Investor Relations 
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Дата аукціону: 
14.11.2022

https://bit.ly/3y8z8DN
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, 
вул. Алма-Атинська, 8

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,2847 га

Загальна площа приміщень:
4100 кв.м.

Стартова ціна:
9 128 930 грн.

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
об’єкт незавершеного
будівництва складається з 
9-ти поверхової
залізобетонної будівлі
лабораторного корпусу та 
прибудованого до неї
одноповерхового
експериментального цеху. 

Лабораторно-експериментальний корпус

https://bit.ly/3nCPe3U
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
Офіс Investor Relations 
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Дата аукціону: 
14.11.2022

https://bit.ly/3nCPe3U
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Дніпропетровська обл., 
м. Дніпро, 
вул. Князя Ярослава Мудрого, 
68, корп. 9 

Загальна площа земельних 
ділянок: відсутні

Загальна площа приміщень:
відсутні

Стартова ціна:
638 197 грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Забезпечення промислової
безпеки, охорони праці та 
підвищення якості
будівництва, ремонту, 
реконструкції та 
експлуатації об’єктів
нафтогазового комплексу 
України.

ЄМК ДП «Центр сертифікації і контролю якості будівництва об’єктів 
нафтогазового комплексу Держпраці»

https://bit.ly/3Cujmay
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
Офіс Investor Relations 
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Дата аукціону: 
14.11.2022

https://bit.ly/3Cujmay
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Вдалих інвестицій!

Контактні дані

Офіс Investor Relations 
+38 044 200 34 38, 0-800-50-56-46

ir@spfu.gov.ua, privatization@spfu.gov.ua

Ще більше об’єктів –
на 

www.privatization.gov.ua

mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua
http://www.privatization.gov.ua/
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