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ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ 

Інвестиційний дайджест

PROЗОРІСТЬ та PROФЕСІОНАЛІЗМ

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.

Дата аукціону:  
27.01.2023

Гаряча лінія: 
0-800-50-56-46 
privatization@spfu.gov.ua 

Контакти регіональних 
відділень 



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.  

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 Гаряча лінія: 

0-800-50-56-46 
privatization@spfu.gov.ua 

Контакти регіональних 
відділень 



Місцезнаходження об'єкту: 
м. Дніпро, вул. Жуковського, 23

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,1377 га

Загальна площа приміщень: 
3412,4 кв.м.

Стартова ціна:  
2 671 500 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:  
Основним видом діяльності 
є дослідження кон'юнктури 
ринку та виявлення 
громадської думки

https://bit.ly/3EJmsXM

ЄМК ДП «Дніпропетровськавтотранссервіс»

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:  
25.01.2023

Гаряча лінія: 
0-800-50-56-46 
privatization@spfu.gov.ua 

Контакти регіональних 
відділень 



Місцезнаходження об'єкту: 
Одеська обл., м. Южне,  
вул. Індустріальна, 8

Загальна площа земельних 
ділянок: 1,799 га 

Загальна площа приміщень: 
5821,4 кв.м.

Стартова ціна:  
9 969 996 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: окреме майно

Характеристика об'єкту: 
До складу об`єкта входять 
необоротні активи: 
адміністативний корпус, 
насосна станція, пожежні 
ємкості, прохідна,  
гуртожитоки, їдальня, 
допоміжні приміщення,  
мережі електропостачання  
та оборотні активи.

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 «Південний державний науково-виробничий центр «Прогрес»

https://bit.ly/3iDi0CR

Дата аукціону:  
31.01.2023

Гаряча лінія: 
0-800-50-56-46 
privatization@spfu.gov.ua 

Контакти регіональних 
відділень 



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/3X8LmrD

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: 

26.01.2023

Гаряча лінія: 
0-800-50-56-46 
privatization@spfu.gov.ua 

Контакти регіональних 
відділень 



Місцезнаходження об'єкту: 
Київська обл., Обухівський р-
н, м. Українка, вул. 
Промислова, 4

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,666 га

Загальна площа приміщень: 
3151,6 кв.м.

Стартова ціна: 
9 192 907 грн. 

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Основними видами діяльності 
за КВЕД є: 72.19 Дослідження 
й експериментальні розробки 
у сфері інших природничих і 
технічних наук (основний); 
46.18 Діяльність посередників, 
що спеціалізуються в торгівлі 
іншими товарами.

ЄМК ДП «Спеціалізований центр підготовки кадрів»

https://bit.ly/3jzp4jW

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:  
20.01.2023

Гаряча лінія: 
0-800-50-56-46 
privatization@spfu.gov.ua 

Контакти регіональних 
відділень 



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

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,2847 га

Загальна площа приміщень: 
4100 кв.м.

Стартова ціна: 
18 257 860 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/3iJZxEE 

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

Гаряча лінія: 
0-800-50-56-46 
privatization@spfu.gov.ua 

Контакти регіональних 
відділень 



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. 

Дата аукціону:  
20.01.2023

Гаряча лінія: 
0-800-50-56-46 
privatization@spfu.gov.ua 

Контакти регіональних 
відділень 



Вдалих інвестицій!

Ще більше об’єктів –  
на  

www.privatization.gov.ua 

Контактні дані 

0-800-50-56-46 

privatization@spfu.gov.ua


