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Місцезнаходження об'єкту: 
Одеська обл.,  
м. Вилкове, вул. Придунайська, 2. 
• Портопункт «Кілія» (м. Кілія, 

вул. Портова, 4) 
• База обслуговування 

ліхтеровозів (о. Шабаш)

Загальна площа земельних 
ділянок: 207,1480 га

Загальна площа приміщень: 
6251,7 кв.м.

Стартова ціна: 
60 014 678 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Допоміжне обслуговування 
водного транспорту.  
До складу входить: 381 
об’єкт нерухомого майна, 18 
суден і 5 автотранспортних 
засобів (частина – в оренді).

ЄМК ДП «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ»

https://bit.ly/3jxJtGb

Контактні дані 
Investor Relations Офіс 
+38 095 287 96 60 
+38 067 322 96 29 
feliks.tytarenko@gmail.com 
vitaliydyshlovy@gmail.com  

Персонал: 76 людей

Підхідні канали: Морський 
підхідний канал - 7 км. 
(глибина за паспортом: 5 м., 
фактична: 4 м.). Ще один 
канал 1,5 км., робочі глибини 
втрачено.

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.

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


Місцезнаходження об'єкту:  
місто Львів,  

вул. Клепарівська, 30

Загальна площа земельних  
ділянок: 0,5631 га

Загальна площа приміщень: 
8174,7 кв.м.

Стартова ціна: 
6 993 600 грн.

Статус: діюче

ЄМК ДП Міністерства оборони України «Готель «Власта»

Посилання на сторінку:  

https://bit.ly/3vo4C8q

Характеристика об'єкту:  12 
поверхова будівля, розташована 
на відстані 1,7 км. від центру 
міста. Має 157 номерів на 289 
місць, з яких: 25 — одномісних, 
115 — двомісних, 17 — 
багатокімнатних на 3-4 місця. У 
готелі є два бари, ресторан на 170 
місць, перукарня, пральня, конфе
ренц-зал на 80 місць, 
платна автостоянка, що 
охороняється.  

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

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. 

Дата аукціону:  
23.01.2023

https://bit.ly/3vo4C8q
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua
http://www.privatization.gov.ua/


Місцезнаходження об'єкту:  
Чернівецька обл.,  
Вижницький р-н, м. Вашківці,  
вул. Шевченка, 5

Загальна площа земельних  
ділянок: 9,4711 га

Загальна площа приміщень: 
19 774,2 кв.м.

Стартова ціна: 
3 851 930 грн.

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:  
Виробництво основних  
органічних хімічних  
речовин

ЄМК ДП «Вашківський спиртовий завод»

Продуктивність по  
ректифікату: 
1 500 дал/добу

Посилання на сторінку: 

https://bit.ly/3Vov7Fj

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

Дата аукціону:  
27.01.2023

https://bit.ly/3Vov7Fj
http://www.privatization.gov.ua/
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту: 
м. Одеса,  
вул. Миколи Боровського, 41

Загальна площа земельних 
ділянок: відсутні

Загальна площа приміщень: 
відсутні

Стартова ціна: 
122 128 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 
дослідження й  експериментальні 
розробки у сфері інших 
природничих і технічних наук. 
Наявне майно: верстат 
свердлильний настільний, верстат 
слюсарний, стендова установка, 
столи канцелярські, шафи 
металеві, ксерокс Ricoh, комп’ютер, 
телефон-факс, стелажі металеві, 
шафа електрична силова, шафа 
книжкова, яке знаходиться у 
задовільному стані. 

ЄМК ДП «Одеське спеціальне конструкторське 

бюро прецизійних верстатів»

https://bit.ly/3ws6jCA 

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: 

26.01.2023

https://bit.ly/3ws6jCA
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:  
Тернопільська обл., 
Гусятинський р-н, м. Хоростків, 
вул. Незалежності, 21

Загальна площа земельних  
ділянок: 1,6600 га

Загальна площа приміщень: 
349,8 кв.м.

Стартова ціна: 
11 407 грн.

Статус: окреме майно

Адміністративний будинок стадіону загальною площею 349,8 кв.м.

Посилання на сторінку:  

https://bit.ly/3GRZpvP

Характеристика об'єкту:  
Адміністративний будинок 
стадіону загальною 
площею 349,8 кв.м.

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

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. 

Дата аукціону:  
16.01.2023

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


Місцезнаходження об'єкту: 
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 
просп. Свободи, 2а

Загальна площа земельних 
ділянок: не виділена

Загальна площа приміщень: 
1269,8 кв. м.

Стартова ціна:  
796 530 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: окреме майно

Характеристика об'єкту:  
Окремо розташована 
нежитлова двоповерхова 
будівля з підвалом.

https://bit.ly/3Ho5ctX

Сірководнева лікувальня загальною площею 1269,8 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:  
12.01.2023

https://bit.ly/3Ho5ctX
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту: 
Полтавська обл., Полтавський р-
н, с. Розсошенці, вул. 
Кременчуцька, 8, приміщення 129

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,0720 га

Загальна площа приміщень: 
78,7 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:  
нежитлове приміщення  
розташоване на першому 
поверсі 
багатоповерхового 
цегляного будинку. 
Наявне 
електропостачання.

https://bit.ly/3GvMj66

Нежитлове приміщення (пошта), загальною площею 78,7 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:  
25.01.2023

Стартова ціна:  
6 161 грн. 

https://bit.ly/3GvMj66
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: 0,7200 га

Загальна площа приміщень: 
258,2 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: окреме майно

Характеристика об'єкту:  
Знаходиться на першому 
поверсі 5-ти поверхового 
будинку. Наявні комунікації: 
електропостачання; 
водопостачання; каналізація; 
газопровід; централізоване 
опалення.

https://bit.ly/3jZ4REl

Нежиле приміщення загальною площею 258,2 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:  
25.01.2023

Стартова ціна:  
25 215 грн. 

https://bit.ly/3jZ4REl
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту: 
Житомирська обл.,  
м. Житомир,  
вул. Небесної Сотні, 37

Загальна площа земельних 
ділянок: відсутні

Загальна площа приміщень: 
відсутні

Стартова ціна: 
490 800 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче з 
2012 року

Характеристика об'єкту: 
виробництво інших меблів. 
До складу об'єкта входять: 
автомобіль ЗИЛ – 138, тип 
ТЗ: бортовий-С, рік випуску 
1983, встановлено 
газовобалонне 
устаткування, стан 
задовільний; обладнання та 
устаткування виробничого 
призначення, інструменти, 
прилади, інвентар. 

ЄМК ДП «Навчально-виробничі майстерні»

https://bit.ly/3GqOHeB

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:  
19.01.2023

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


Місцезнаходження об'єкту: 
Дніпропетровська обл.,  
смт. Обухівка,  
вул. Орельська, 9а.

Загальна площа земельних 
ділянок: відсутня

Загальна площа приміщень: 
понад 490,3 кв.м.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Об’єкт відпочинку та 
туризму

База відпочинку «Оріль» 

https://bit.ly/3wP9009 
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 

Стартова ціна:  
696 017 грн.

Дата аукціону:  
26.01.2023

https://bit.ly/3wP9009
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/

