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Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Поточищенська державна ветлікарня

Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, 
с. Поточище, вул. Шевченка, 74.

До складу об’єкта приватизації входять:

Одноповерхова цегляна будівля ветлікарні
загальною площею 38,7 м². (рік побудови 1987;

фундамент – камінь, стіни – цегла, покрівля – шифер;
наявне електропостачання).

Навіс дощатий площею 17,6 м². (рік побудови 1988;

покрівля – шифер).

Огорожа штахетна площею 47,3 м².

Будівля ветлікарні не використовується.

04.01.2022

₴75 266

https://privatization.gov.ua/product/potochyshhenska-derzhavna-dilnychna-likarnya-veterynarnoyi-medytsyny-u-skladi-budivlya-veterynarna-likarnya-a-zagalnoyu-ploshheyu-38-7-kv-m-navis-b-ploshheyu-17-6-kv-m-ogorozha-1-ploshheyu-47-3-kv-m/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-12-01-000015-1


Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н,
с. Бронниця, вул. Головна, 66.

Санаторій «Гірський» знаходиться на лівому березі Дністра
у чудовому парку рідкісних порід дерев. Розкішний
лісопарк, чисте повітря створюють всі умови для лікування
нервової системи та органів дихання. Санаторій має власне
джерело та бювет хлоридної натрієвої мінеральної води
малої мінералізації Бронничанка.

Об’єкт включає 26 одиниць нерухомого майна (головний
корпус з підвалом, лікувальні корпуси, спальні корпуси,
спальні павільйони, санітарні блоки, бювет мінеральної
води, відеосалон, галокамера, фітобар, павільйон ігрових
автоматів, літній кінотеатр, вмивальник, підвали, склади,
котельня, адмінбудівля тощо) загальною площею 4972,05 м².

10.01.2022
Взяти участь

в аукціоні

Інформація 
про об’єкт

Будівлі санаторію «Гірський»

₴14 364 200

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-12-08-000095-1
https://privatization.gov.ua/product/budivli-sanatoriyu-girskyj/


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Нежитлові приміщення

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

вул. Заводська, 2.

Об’єкт приватизації – 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 (демантовано). Електропостачання наявне,

водопровід та каналізація відсутні. Стан
незадовільний.

10.01.2022

₴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-2021-12-08-000033-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Будівля передавального радіоцентру

Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Чагор, 
вул. Грушевського, 33.

Будівля передавального радіоцентру, обзорний
локатор, загальною площею 87,40 м².

Основні елементи будівлі: фундамент та цоколь –

бетон стрічковий, стіни – цегляні, міжповерхове
перекриття – з/б плити, підлога – бетонна, дах –

шифер, вікна та двері – дерев’яні. Об’єкт в оренді не
перебуває.

10.01.2022

₴197 044

https://privatization.gov.ua/product/budivlya-peredavalnogo-radiotsentru-obzornyj-lokator-zagalnoyu-ploshheyu-87-40-kv-m/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-12-10-000065-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля

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

Об’єкт приватизації – окремо розташована,
двоповерхова нежитлова будівля літ. А, загальною

площею 387,6 м². 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. Наявні теплопостачання,

електропостачання; водопостачання та каналізація
відсутні.

11.01.2022

₴812 243

https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-387-6-kv-m/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-12-08-000027-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Група інвентарних об’єктів

Волинська обл., Луцький р-н, с. Мирків, 
вул. Хорольського, 40.

Будинок ветлікарні загальною площею 109,8 м², 1980
рік побудови. Будівля забезпечена
енергопостачанням, опалення пічне. Фундамент –
бутовий камінь, стіни цегляні, перегородки –
цегляні, перекриття – дерев’яне, підлога – дошки,
цемент, покрівля – 2 сх. шифер, вікна – дерев’яні,
двері – дерев’яні.

Хлів цегляний загальною площею 53,7 м², 1980 рік
побудови. Фундамент – бетонний, стіни – цегляні,
перекриття – дошки, покрівля – 2 сх. шифер, вікна –
дерев’яні, двері – дерев’яні.

11.01.2022

₴70 813

https://privatization.gov.ua/product/grupa-inventarnyh-ob-yektiv-u-skladi-budynok-vetlikarni-a-1-zagalnoyu-ploshheyu-109-8-kv-m-hliv-tseglyanyj-b-1-zagalnoyu-ploshheyu-53-7-kv-m/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-12-08-000043-1


Волинська обл., Володимир-Волинський р-н,
смт Локачі, вул. Володимирська, 22а.

Будинок інспекції загальною площею 84,1 м², 1969
року побудови. Фундамент – буто-бетон, стіни –

цегляні, перекриття – дерев’яне, покрівля – шифер,
вікна, двері – дерев’яні.

Оздоблення зовнішнє – звичайне, оздоблення

внутрішнє – звичайне. Підведена мережа
електропостачання, є газопровід, опалення - водяне.
Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

11.01.2022
Взяти участь

в аукціоні

Інформація 
про об’єкт

Будинок інспекції

₴230 762

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-12-08-000021-1
https://privatization.gov.ua/product/budynok-inspektsiyi-zagalnoyu-ploshheyu-84-1-kv-m/


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

ЦМК Дитячого оздоровчого табору 
«Сонячний»

Одеська область, м. Білгород-Дністровський, 
смт. Сергіївка, пров. Тірас, 3.

Дитячий оздоровчий табір має значний інвестиційний
потенціал через велику площу та вдале місце
розташування на узбережжі Чорного моря. До складу
активу входять 11 об’єктів нерухомого майна: будівлі
спальних корпусів, їдальні, медичний пункту, кінотеатр,
приймального відділення, пропускного пункту,
мостіння, огорожа, стадіон, постамент (залишки
конструкції) тощо. Загальна площа всіх будівель та
споруд: 5318,0 м². Площа земельних ділянок становить
2 га (окремо не виділена).

На сьогодні діяльність на базі майна ЦМК “Сонячний”
не здійснюється з 2006 року, майно не
використовується.

12.01.2022

₴6 047 922

https://privatization.gov.ua/product/tsmk-dytyachogo-ozdorovchogo-taboru-sonyachnyj/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-12-15-000012-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Будівля їдальні

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

Об’єкт приватизації – двоповерхова будівля їдальні
з підвалом, загальною площею 609,9 кв.м, 1984 року

побудови. 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.

14.01.2022

₴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-2021-12-15-000013-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

ПАТ «Херсонський завод «Судмаш»

м. Херсон, Карантинний острів, 1.

Об’єкт має потужний інвестиційний потенціал. 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, приймає участь в державних
програмах імпортозаміщення.

14.01.2022

₴67 235 000

https://privatization.gov.ua/product/privatization-pat-hersons-kij-zavod-sudmas/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-12-17-000037-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Частина адміністративної будівлі 
з господарськими будівлями

Дніпропетровська обл., Покровський р-н, 
смт Покровське, вул. Центральна, 13.

Об’єкт приватизації – 1/5 частина адміністративної
будівлі з господарськими будівлями у складі:

1) другий поверх адміністративної будівлі літ. А-4,
1986 року побудови; фундамент – залізобетонні
блоки, стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття –
залізобетонні плити, підлога – лінолеум. Наявне
теплопостачання, водопостачання,
електропостачання та каналізація;

2) гаражі літ. В-1, 1986 року побудови;

3) сарай літ. Д-1, 1986 року побудови.

17.01.2022

₴1 328 994

https://privatization.gov.ua/product/1-5-chastyna-administratyvnoyi-budivli-z-gospodarskymy-budivlyamy/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-12-15-000015-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля

Харківська обл., Богодухівський р-н, 
сщ. Мала Іванівка, вул. Мала-Іванівська, 18.

Одноповерхова будівля магазину площею 83,2 м²,
яка складається з трьох приміщень: тамбур – 1,5 м²,

торговий зал – 47,7 м², підсобне приміщення – 34,0
м².

Загальний стан будівлі незадовільний, потребує

ремонту. Об’єкт приватизації знаходиться на в’їзді
до сщ Мала Іванівка, до найближчого населеного
пункту – смт Вільшани – 20 км, до м. Богодухів –

25,5 км, до траси Т 2113 – 1,5 км, автобусна зупинка
знаходиться на трасі.

17.01.2022

₴18 300

https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-magazyn-zagalnoyu-ploshheyu-83-2-kv-m/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-12-16-000100-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Група інвентарних об’єктів

Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Гадяч, 
вул. Героїв Майдану, 48.

Об’єкт приватизації складається з частини
нежитлової будівлі (збудована з цегли, фундамент

– цегляний, покрівля – шифер, стіни – цегла,
перекриття – дерев’яне, підлога – керамічна

плитка. В будівлі наявні: електрика, газопровід та
опалення (водяний котел). Водопровід та
каналізація – відсутні.), площею 170,2 м² та сарая

(складається з чотирьох частин з окремими
входами), площею 69,5 м². Інженерні комунікації

відсутні.

20.01.2022

₴659 400

https://privatization.gov.ua/product/grupa-inventarnyh-ob-yektiv-u-skladi-chastyna-nezhytlovoyi-budivli-a-1-a-2-ploshheyu-170-2-kv-m-ta-saraj-b-1-ploshheyu-69-5-kv-m/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-12-22-000068-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Білоцерківський завод «Еталон»

Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 16.

До складу комплексу нежитлових приміщень
входять: нежитлова будівля адмінбудівля та
виробничий корпус, гараж легкових та грузових
автомашин, склад покрасочних матеріалів, закрита
мийка для автомобілів, АЗС (будівля оператора),
нежитлова будівля, нежитлова будівля,
прохідна, нежитлова будівля та склад. До складу
рухомого майна входять 4 одиниці колісних
транспортних засобів.

Загальна площа земельних ділянок – 3,2519 га. Загальна
площа будівель та споруд – 12166,7 м².
Кількість працівників станом на 30.09.2021 року – 12
осіб.

21.01.2022

₴40 675 483

https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-bilotserkivskyj-zavod-etalon/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-12-22-000038-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Група інвентарних об’єктів

Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Вергуни, 
вул. Рибальська, 29а.

Будівля колишнього будинку ветеранів, загальною
площею 192,5 м². Фундамент – цегла, щебінь, бетон;

стіни – ракушняк,цегла; покрівля – шифер;
перекриття – дерево; підлога – дерево; інженерне

обладнання відсутнє, крім водяного опалення.

Також до складу об’єкта приватизації входять кухня,
сарай, погріб та колодязь. Загальна площа будівель
та споруд: 247,4 м². Об’єкт приватизації або його

частина в оренді не перебуває.

21.01.2022

₴148 970

https://privatization.gov.ua/product/grupa-inventarnyh-ob-yektiv-u-skladi-budivlya-kolyshnogo-budynku-veteraniv-lit-a-1-a-a1-zagalnoyu-ploshheyu-192-5-kv-m-kuhnya-lit-b-1-zagalnoyu-ploshheyu-37-8-kv-m-saraj-lit-v-1-zagalnoyu-ploshhe/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-12-22-000067-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Спеціалене конструкторсько-технологічне бюро 
Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. 

Пухова Національної академії наук України»

Житомирська обл., м. Житомир, 
вул. Пушкінська, 44.

До складу об’єкта 1966 року побудови входять:
нежитлові приміщення загальною площею 1282,7 м², у
тому числі – приміщення підвалу – 601,5 м²; приміщення
І та ІІ поверху – 236,3 м² і 444,9 м²; 1 /4 частина ганку.

Усі приміщення розташовані в триповерховій цегляній
нежитловій будівлі, з залізобетонним перекриттям та
азбестоцементною покрівлею. Наявне
електроосвітлення, водопостачання, каналізація та
централізоване опалення. Загальна площа земельних
ділянок: 0,1426 га, площа будівель та споруд: 1282,7 м².

21.01.2022

₴5 835 000

https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-spetsialene-konstruktorsko-tehnologichne-byuro-instytutu-problem-modelyuvannya-v-energetytsi-im-g-ye-puhova-natsionalnoyi-akademiyi-nauk-ukrayiny/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-12-24-000050-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Автомобіль ГАЗ 221710

м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21.

Автомобіль марки ГАЗ 221710 «Соболь», мікроавтобус –
D, рік випуску – 2000. Колір коричневий, об’єм двигуна
2445 куб.см, вид палива – газ/бензин, пробіг за даними
спідометра 84706 км (третє коло). Експлуатація
автомобіля як службового транспортного засобу
закінчилася у 2021 році, зберігання автомобіля
здійснювалося в гаражному приміщенні.

Мікроавтобус на ходу. У 2019 році було проведено
ремонт головки блоку циліндрів. АКБ 6-СТ-60АМ
встановлено у 2018 році. Значна корозія порогів кузова,
колісних арок, днище гниле, потребує капітального
ремонту. Салон потребує ремонту. Передні фари
потребують заміни. Встановлено нові всесезонні шини
Росава 30.10.2020 року.

26.01.2022

₴22 535

https://privatization.gov.ua/product/avtomobil-gaz-221710-sobol-mikroavtobus-d/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-12-27-000019-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

Автомобіль ГАЗ 31105 «Волга»

м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21.

Автомобіль марки ГАЗ 31105 «Волга», рік випуску -
2004. Колір чорний, об’єм двигуна 2285 куб.см, повна
маса 1940 кг, вид палива – газ/бензин, пробіг за даними
спідометра 332389 км. Експлуатація автомобіля як
службового транспортного засобу закінчилася у 2021
році, зберігання автомобіля здійснювалося в
гаражному приміщенні.

Внаслідок тривалої експлуатації автомобіль потребує
поточного ремонту та технічного обслуговування:
корозія колісних арок, потертості бамперів, тріщини і
потертості вітрового скла. Двигун робочий, замінено
головку блоку циліндрів у 2018 році. У салоні
пошкоджено підлокітник та тканини на спинках
сидіння. Потрібна заміна передніх фар.

26.01.2022

₴28 200

https://privatization.gov.ua/product/avtomobil-gaz-31105-volga-2004-rik-vypusku/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-12-27-000005-1


Інформація 
про об’єкт

Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Сумський експертно-технічний 
центр Держпраці»

м. Суми, вул. Косівщинська, 18.

Основний вид діяльності підприємства, відповідно до
статуту: технічні випробування та дослідження.
Основна номенклатура продукції: експертиза стану
охорони праці та безпеки промислового виробництва
суб'єктів господарювання, огляд, випробування,
експертне обстеження (технічна діагностика) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,
державний технічний огляд великовантажних та інших
технологічних транспортних засобів, навчання і
перевірка знань з питань охорони праці тощо.

Загальна площа будівель та споруд: 799,6 м². Кількість
працівників (станом на 30.09.2021р.): 34 особи.

28.01.2022

₴18 164 859

https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-sumskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-12-26-000001-1


Зворотній 
зв'язок

Пресслужба 
ФДМУ

press@spfu.gov.ua

Соціальні мережі

Facebook-page

Twitter-page

Telegram-channel

Приватизаційне меню

privatization.gov.ua

https://privatization.gov.ua/yak-kupyty-ob-yekt/
mailto:press@spfu.gov.ua
https://www.facebook.com/spfu.gov.ua/
https://twitter.com/spfukraine
https://t.me/privatization_gov_ua
https://privatization.gov.ua/

