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Харківська обл., м. Первомайський, 

вул. Соборна, 7

Нежитлова 2-х поверхова будівля, загальною площею 440,3
м² з прибудовою. Рік побудови будівлі – 1960, прибудови –
1983. Загальний технічний стан – задовільний. У будівлі
відключені опалення, енергопостачання, водовідведення.
Потребує ремонту. Об’єкт раніше використовувався
Головним управлінням статистики у Харківській області як
адміністративна будівля. На сьогодні за призначенням не
використовується. Витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
(індексний номер витягу: 151650260 від 29.12.2018)
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна:
1735777763115, дата реєстрації: 27.12.2018.

15.02.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Нежитлова будівля

₴369 000

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-14-000053-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-pid-lit-a-2-zagalnoyu-ploshheyu-440-3-kv-m/


Гараж

Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, 

вул. Шевченка (Шевченко), 7, гараж 1

Об’єкт являє собою гараж, загальною площею 29,6

м², (рік побудови будівлі – 1999, фундамент – блоки,

стіни – цегла, покрівля – руберойд, перекриття –

залізобетонне, підлога – бетон) з оглядовою

ямою (рік побудови – 1999, стіни – цегла). До будівлі
гаражу підведене електропостачання.

Державна реєстрація права власності від 17.04.2018,

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна –

1544513312119.

15.02.2021

₴60 221

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-19-000036-2
https://privatization.gov.ua/product/garazh-zagalnoyu-ploshheyu-29-6-kv-m-za-adresoyu-dnipropetrovska-obl-m-novomomskovsk-vul-shevchenka-shevchenko-7-garazh-1/


Єдиний майновий комплекс державного
підприємства “Центр-Сервіс”

м. Київ, вул. Інститутська, 16.

До складу єдиного майнового комплексу входять: 3

нежитлові приміщення загальною площею 769,5 м²,

обладнання для салону краси та пошивочних
майстерень – 26 од.; касові апарати, комп’ютери,

меблі – 23 од.; кондиціонери, вивіска – 3 од. Загальна
площа земельних ділянок: 821,82 м².

Основний вид діяльності, відповідно до Статуту:

14.13 – Виробництво іншого верхнього одягу.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період
2017-2019 та 11 місяців 2020 – 7 409 тис. грн.

17.02.2021

₴28 892 000

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-23-000001-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-tsentr-servis/


Полтавська обл., м. Лубни, 

пров. Верстатобудівників, 19.

Частина нежилої двоповерхової будівлі, загальною
площею 123,9 м², знаходиться на першому поверсі
двоповерхової будівлі. Нежитлова будівля збудована в
1972 році, знаходиться в центральній частині міста
Лубни. Нежитлова будівля збудована з цегли,

фундамент – бутобетон, покрівля – рулонобітум,

перекриття – з/б плити, підлога – лінолеум. В будівлі є
газове опалення (котел), електрика та водопровід,

каналізація відсутня. Приміщення потребує ремонту.

17.02.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Частина нежитлової будівлі

₴583 100

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-20-000002-2
https://privatization.gov.ua/product/chastyna-nezhytlovoyi-budivli-a-2-zagalnoyu-ploshheyu-123-9-kv-m/


Будівля адмінприміщення з гаражем

Волинська обл., Любешівський р-н, смт Любешів, 

вул. Бондаренка, 71А.

Будівля адмінприміщення з гаражем, загальною
площею 141,8 м². Будівля одноповерхова, відключена
від мереж електропостачання. Площа гаража 22,5 м²,

площа адмінприміщення – 119,3 м². Площа забудови –

185,3 м². Фундамент бетонний стрічковий, стіни –

цегляні, перегородки – цегляні, перекриття –

дерев’яне, підлога – дошки по лагах, покрівля – 2-х
схилий шифер, вікна, двері – дерев’яні.

Загальний технічний стан будівлі – задовільний.

18.02.2021

₴266 805

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-20-000031-2
https://privatization.gov.ua/product/budivlya-adminprymishhennya-z-garazhem-a-1-zagalnoyu-ploshheyu-141-8-kv-m/


Об’єкт незавершеного будівництва

Сумська область, м. Кролевець, 

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 24 А

Об’єкт незавершеного будівництва – 50-ти
квартирний житловий будинок (ІІ черга).

Площа триповерхової будівлі з
підвалом – 1547,6 м².

Рівень будівельної готовності: 30,0 %

18.02.2021

₴1

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-27-000023-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-50-ti-kvartirnij-zitlovij-budinok-ii-cerga/


Група інвентарних об’єктів

Львівська обл., м. Борислав, вул. Дрогобицька, 721

Група інвентарних об’єктів у складі: приміщення
колишнього медпункту площею 131,3 м²,

санпропускник до їдальні загальною площею 31,2 м²,

теплиця загальною площею 93,5 кв. м, овочесховище,

за адресою: Львівська область, м. Борислав,

вул. Дрогобицька, 721.

Об’єкт зареєстровано. Номер документу про
реєстрацію: 1409630746103. Дата реєстрації: 10.11.2017.

18.02.2021

₴327 475

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-22-000010-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-grupa-inventarnih-ob-ektiv-u-skladi-primisenna-kolisn-ogo-medpunktu-ploseu-131-3-kv-m-sanpropusknik-do-idal-ni-zagal-nou-ploseu-31-2-kv-m-teplica-zagal-nou-ploseu-93-5-kv-m-ovoceshovise/


Нежитлова будівля (продуктовий склад)

Полтавська обл., Диканський р-н, с. Діброва, 

вул. Новоселівська, 1б

Нежитлова будівля (продуктовий склад), загальною площею
131,4 м². Будівля розташована поряд з об’єктами виробничого
призначення. Елементи будівлі: фундамент – бетон
стрічковий, стіни – цегла, перегородки – дерев’яні, бетонні,
перекриття – дерев’яне, покрівля – азбестоцементні листи,

вікна та двері – прості. Інженерні комунікації – опалення,

водопостачання, каналізація та електрообладнання –

відсутнє. За своїм функціональним призначенням склад не
використовується, технічний стан приміщення задовільний.

Земельна ділянка під об’єкт не виділялась. Кадастровий
номер земельної ділянки не присвоєний.

18.02.2021

₴132 530

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-20-000015-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-nezitlova-budivla-produktovij-sklad-zagal-nou-ploseu-131-4-kv-m/


Адміністративна будівля

Волинська обл., м. Ковель,                                                     

вул. Драгоманова, 22

Об’єктом є третій поверх будівлі, побудованої у
1989 році. Фундамент будівлі бутобетонний, стіни

цегляні, перекриття залізобетонні, покрівля
рулонна, підлога – дошка та плитка. З інженерного

обладнання в адміністративній будівлі наявні
водопровід, каналізація, електроенергія,

опалення централізоване. Об’єкт

балансоутримувачем не використовується.

Загальна площа 367,5 м².

18.02.2021

₴30 243

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-20-000029-2
https://privatization.gov.ua/product/adminbudivlya-zagalnoyu-ploshheyu-367-5kv-m-za-adresoyu-volynska-obl-m-kovel-vul-dragomanova-22/


Комплекс будівель

Кіровоградська обл., Долинський р-н, м. Долинська, 

вул. 8 березня, 131.

До складу об`єкта входять: адмінбудинок загальною
плщею 128,6 м²; гараж-сарай загальною площею 58,1

м²; ізолятор загальною площею 12.2 м²; погріб,

вбиральня, колодязь, огорожа, ворота. До складу
адмінбудинку входять: приймальня, бак. відділ, 4

бокси, бак.кухня, серологічний відділ, харчова
кімната, 6 коридорів, 2 кладовки, службова,

автоклавна. Фундаменти будівель бутові, стіни
цегляні, покрівля шиферна, перекриття дерев`яне,

підлога дощата, бетонна. Рік побудови будівель –

1973, колодязя – 2009, огорожі та воріт – 2004.

19.02.2021

₴224 710

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-20-000053-2
https://privatization.gov.ua/product/kompleks-budivel-zagalnoyu-ploshheyu-198-9-kv-m-u-skladi-adminbudynok-a-garazh-saraj-b-izolyator-v-pogrib-d-vbyralnya-g-kolodyaz-k-ogorozha-1-vorota-2/


Херсонська область, Каланчацький район, смт
Каланчак, вул. Українська, 4.

Об’єкт складається з одноповерхової адміністративної
будівлі та гаража. Матеріали фундаменту – бутобетон, 

стіни – камінь черепашник, поштукатурено. Підлога –

дерев’яна, дах – дошки, шифер. Вікна та двері з з

дерева. 

Наявне електропостачання, водопостачання, газове
опалення. Об’єкт приватизації розташований на
земельній ділянці площею 0.0419 га. 

22.02.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Адміністративна будівля з гаражем

₴185 536

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-31-000009-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvna-budivlya-a-zagalnoyu-ploshheyu-110-8-kv-m-garazh-b-zagalnoyu-ploshheyu-20-4-kv-m/


Адміністративна будівля

Полтавська обл., Глобинський р-н, м. Глобине, 

вул. Виноградна, 13

Адміністративна будівля, загальною площею 571,8 м²,

Балансоутримувач – Головне управління статистики
у Полтавській області. Нежитлова будівля збудована
в 1973 році, знаходиться на центральній вулиці м.

Глобине. Двоповерхова будівля, цегляна, фундамент
– бетонні блоки, покрівля – азбест, перекриття –

з/бетонні плити, підлога – дошки. Опалення –

індивідуальний газовий котел, водопровід та
каналізація відсутні.Приміщення потребує ремонту.

25.02.2021

₴2 105 900

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-27-000006-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvna-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-571-8-kv-m/


Частина адміністративної будівлі

Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Соборна, 27

Частина приміщень з №1-7 по №1-13, загальною
площею 105,50 м² одноповерхової

адміністративної будівлі літ. А, А/під, а, а1, а2 та
гараж літ. Б загальною площею 48,80 м², що

складає 22/100 частки комплексу будівель.

Адміністративна будівля 1976 року введення в
експлуатацію, фундамент кам’яний, стіни цегляні,

покрівля шиферна, є електропостачання,

водопостачання, автономна система опалення.

Гараж – фундамент кам’яний, стіни металеві,
покрівля шиферна. Стан задовільний.

25.02.2021

₴311 027

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-26-000048-2
https://privatization.gov.ua/product/chastyna-administratyvnoyi-budivli-z-pidvalom-dvoma-gankamy-ta-vhodom-v-pidval-lit-a-a-pid-a-a1-a2-zagalnoyu-ploshheyu-105-50-kv-m-garazh-lit-b-zagalnoyu-ploshheyu-48-80-kv-m/


Дитячий оздоровчий табір «Лазурний»

Донецька область, Мангушський район, с. Юр’ївка, 

вул. Набережна, 74

Об’єкт приватизації складається із 67 одиниць основних
засобів, з них нерухоме майно – 24 одиниці: основне літ.
А-2 загальна площа 1680,5 м², складові: ганки а-а(3), льох
А/п, площа 104,7 м²; основне літ. Б-2, площа 704,3 м²,
складова: ганок б; основне літ. В-2, площа 704,3 м²,
складова: ганок в; основне літ.Г-2, площа 1290,5 м²,
складові: ганки г-г(4); основне літ. З-1, площа 220,5 м²;
основне літ. Д-1, площа 298,6 м², складові: прибудова Д’,
ганок д; основне літ. Ж-1, площа 172 м², складові: ганки ж-
ж(2); основне літ.И-1, площа 144,2 м²; основне літ. К-1, площа
306,6 м²; основне літ. Л-1, площа 22,8 м²; огорожа, 1;
замощення, 1; трансформаторні літ. М-1, літ.П-1; вбиральня
літ.Н; склади літ.О-1, літ. С-1 складова: ганок о’; сараї літ Р-1,
літ Ф-1; навіси літ.Т, літ.Х, літ.Ч, літ.Ц; насосна літ. У. Рік
побудови – 1978.

26.02.2021

₴10 475 350

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-29-000015-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-ditacij-ozdorovcij-tabir-lazurnij/


м.Львів, вул. Базарна, 20

Пакет акцій розміром 72,6920% статутного капіталу
ПрАТ “Проектно-конструкторський інститут
конвеєробудування” (ЄДРПОУ 04601819) в кількості
944560 штук акцій загальною номінальною вартістю
236140,00 грн. Середньооблікова чисельність
працівників станом на 01.10.2020 – 22 чол.
ПрАТ "ПКІ конвеєробудування" є єдиним в Україні
спеціалізованим проектно-конструкторським
інститутом по розробці та проектуванню
транспортних систем, підіймально-транспортного
обладнання неперервної дії.

26.02.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Пакет акцій ПрАТ “Проектно-конструкторський
інститут конвеєробудування”

₴236 140

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-29-000023-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-prat-proektno-konstruktors-kij-institut-konveerobuduvanna/


Пакет акцій ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»

Львівська область, м. Червоноград, 

вул. Будівельна, 1

Державний пакет акцій розміром 99.6667 %

статутного капіталу ПрАТ “Укрзахідвуглебуд”, що
становить 44637304 штуки акцій (код за ЄДРПОУ
00177158, Львівська обл., м. Червоноград, вул.

Будівельна, 1а).

Номінальна вартість пакета акцій – 11159326,00

гривень.

26.02.2021

₴5 579 663 

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-24-000004-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-prat-ukrzahidvuglebud/


Львівська область, м. Пустомити, вул. Заводська, 10

Будівлі загальною площею 782,9 м2, а саме: адмінбудівля
літ."А-3" загальною площею – 698,3 м2 триповерхова,
котельня-склад літ. "А-1" загальною площею 37.7 м2
одноповерхова, склад-гараж літ. "Б" загальною площею
47,2 м2 одноповерховий. Об’єкт зареєстровано.
Номер документу про реєстрацію: 145107008.
Дата реєстрації: 13.11.2018.
Земельна ділянка площею 0,1997 га. Побудова 70-х років
ХХ ст. Технічний стан опорядження адмінбудівлі
задовільний, але потребує косметичного ремонту;
технічний стан котельні – складу та складу – гаражу
класифікується як незадовільний.

26.02.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Адміністративні будівлі

₴3 967 000

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-29-000013-2
https://privatization.gov.ua/product/budivli-zagalnoyu-ploshheyu-782-9-kv-m-za-adresoyu-lvivska-oblast-m-pustomyty-vul-zavodska-10/


Об’єкт незавершеного будівництва

Донецька обл., м. Маріуполь, вул. РадінаМ.В., 2.

Фактично являє собою каркас дев’ятиповерхової будівлі
медсанчастини-поліклініки, дах відсутній. Дата початку
будівництва (згідно з технічним паспортом) – 1987. Площа
основи об’єкта – 1436,3 м2, висота цокольного поверху – 2,0

м, висота будівлі – 27,0 м, підвал висотою 2,06 м.

Комунікації (вода, електроенергія, опалення, каналізація)

відсутні. Фундамент виконано з залізобетонних блоків,

перекриття – залізобетонні плити. Стінові панелі –

залізобетонні плити, зовнішнє та внутрішнє оздоблення
– відсутнє, багаточисельні сколи бетону, тріщини,

оголена залізна арматура зі слідами корозії. Котлован по
периметру виконаний з залізобетонних блоків, має
часткове перекриття залізобетонними плитами.

26.02.2021

₴655 600

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-29-000012-2
https://privatization.gov.ua/product/medsanchastyna-poliklinika/


Львівська обл., Золочівський р-н., м. Золочів, вул. І. 
Труша, 2

Адміністративний будинок загальною площею 486,4

м2. Двоповерхова будівля. Фундамент - бутовий, стіни
– цегляні, перекриття – залізобетонне, покрівля – толь,

підлога – дощата, вікна, двері – дерев'яні.
Обладнано: водопроводом, каналізацією, опаленням
центральним, електроенергією, газифікацією.

Балансоутримувач: Головне управління статистики у
Львівській області. Код ЄДРПОУ 02361400

26.02.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Адміністративний будинок

₴2 371 827

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-29-000010-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvnyj-budynok-zagalnoyu-ploshheyu-486-4-kv-m-za-adresoyu-lvivska-oblast-zolochivskyj-rajon-m-zolochiv-vul-trusha-i-2/



