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Липницьке МПД та зберігання спирту 
ДП «Укрспирт»

Житомирська обл., 
Коростенський 
(Лугинський) р-н, с. 
Липники, вул. Заводська, 1; 
вул. М. Жукова, 127;  
c. Ігнатпіль, вул. Залізнична, 
21-а.

13.10.2021

Продається окреме майно Липницького місця 
провадження діяльності та зберігання спирту 
ДП «Укрспирт». Основний вид продукції: спирт 
етиловий ректифікований. Перелік майна, що 
входить до об’єкта приватизації, складається з 
653 найменувань.

Загальна площа будівель та споруд: 16 617, 61 
кв. м. 
Площа земельної ділянки: 47,9480 га. Стан 
основного технологічного обладнання 
задовільний. Об’єкт було споруджено у 1880 
році, остання модернізація відбулася у 2019 
році.21 627 384,38 UAH

Дізнатись детальну 
інформацію про об’єкт

Стати учасником
аукціону

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-15-000117-1
https://pro.invest.ua/auction/UA-PS-2021-09-15-000117-1/


Цілісний майновий комплекс 
державного підприємства «Бучацький 
мальтозний завод»

Тернопільська область, 
м. Бучач, вул. Степана 
Бандери, 2.

18.10.2021

Основний вид діяльності: дистиляція, 
ректифікація та змішування спиртних напоїв.
об’єкт включає 5 одиниць зареєстрованого 
нерухомого майна (будівлі і незавершена 
будівля адмінбудинку.

Загальна площа земельних ділянок: 58,8048 га. 
Загальна площа будівель та споруд: 8112,1 кв. 
м. Цільове призначення земельних ділянок: 
для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості.

34 744 400 UAH

Дізнатись детальну 
інформацію про об’єкт

Стати учасником
аукціону

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-24-000007-1
https://pro.invest.ua/auction/UA-PS-2021-09-24-000007-1/


Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства «Геройське 
дослідно-промислове підприємство»

На березі Дніпровського 
лиману, на відстані 70 км 
від районного центру – 
м. Гола Пристань

18.10.2021

Підприємство займається видобуванням 
морської осадової солі та має високу 
інвестиційну привабливість. 

Виробничі потужності об’єкта – це 
гідротехнічні споруди (підготовчі та 
садкові басейни, канави, шлюзи тощо) на 
ланцюзі озер, заповнених морською водою 
Ягорлицької затоки Чорного моря.

Операційний виробничий цикл з 
вирощування та видобування солі
становить 12 місяців, сіль видобувається раз на 
рік, у вересні-жовтні.6 130 331 UAH

Дізнатись детальну 
інформацію про об’єкт

Стати учасником
аукціону

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-17-000035-1
https://pro.invest.ua/


 ПАТ «Херсонський завод «Судмаш»

Херсон, Херсонська 
область, Карантиний 
острів, 1

18.10.2021

Продається державний пакет акцій розміром 
100%. До складу входять 11 об’єктів нерухомості 
загальною площею 32876,6 кв. м. Основні 
напрямки діяльності: розробка комплекту 
конструкторської документації для:
— виробництва моделей автомобільних 
підйомників;
— для потреб комунальних підприємств та 
пожежно-рятувальних частин ДСНС України та 
їх виготовлення;
– проведення капітального ремонту пожежних 
автопідйомників інших виробників
(виробництва: Італії, Німеччини, Китаю та 
держав СНД).67 235 000 UAH

Дізнатись детальну 
інформацію про об’єкт

Стати учасником
аукціону

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-17-000040-1
https://pro.invest.ua/auction/UA-PS-2021-09-17-000040-1/


Єдиний майновий комплекс 
промислового залізничного транспорту 
ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс»

Донецька обл., 
м. Мирноград, 
вул. Соборна, 51

18.10.2021

Основний вид діяльності: допоміжне
обслуговування наземного транспорту.
Майно, що входить до складу ЄМК
і передано в оренду ТОВ «Вуглепромтранс»:  
18 об’єктів будівель та
споруд загальною площею 13519,0 кв. м; 14 
земельних ділянок загальною площею 
56,9555 га; 82 одиниці легкових, вантажних 
автомобілів, автобусів, тепловозів, вагонів, 
колійних маши, 30 об’єктів автодоріг,
мостів, колій тощо.

33 531 777 UAH

Дізнатись детальну 
інформацію про об’єкт

Стати учасником
аукціону

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-14-000006-1
https://pro.invest.ua/


Дитячий оздоровчий табір «Сонячний 
берег»

 Донецька обл., 
Мангушський р-н, смт Ялта, 
вул. Курортна, 17

18.10.2021

Об’єкт соціально-культурного призначення. 
Дитячий оздоровчий табір не діючий, 
розташований на відстані приблизно 196 м від 
Азовського моря. 
До складу табору входять: 6 корпусів, літній 
кінотеатр, будівля для господарських потреб, 
дизельна майстерня, пральня, сарай-комора, 
піонерська, дискоклуб, котельня, бойлерна, 
будівля харчоблока, ізолятор-медпункт, 
їдальня, кіоск трансформаторний, вбиральні, 
навіси, альтанка. Все нерухоме майно 
потребує капітального ремонту. Зашальна 
площа: 5318 м кв.

6 047 922 UAH

Дізнатись детальну 
інформацію про об’єкт

Стати учасником
аукціону

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-17-000071-1
https://pro.invest.ua/auction/UA-PS-2021-09-17-000071-1/


ЄМК Державне підприємство 
«Тернопільський експертно-технічний 
центр Держпраці»

Тернопільська область, 
м.Тернопіль, вул. 
Шпитальна, 7.

18.10.2021

Основним видом  діяльності є  технічні 
випробовування та дослідження. 
Господарська діяльність підприємства
проводиться в орендованих приміщеннях 
загальною площею 340,56 кв.м. Підприємство 
володіє транспортними засобами: ВАЗ
21074, ВАЗ 21070, ВАЗ 217130, FORD TOURNET 
CUSTOM, RENO LOGAN, OPEL ASTRA. 
Підприємство не володіє об’єктами нерухо
мого майна, спорудами, нежитловими 
приміщеннями, земельними ділянками та 
іншим.

3 054 788 UAH

Дізнатись детальну 
інформацію про об’єкт

Стати учасником
аукціону

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-17-000059-1
https://pro.invest.ua/auction/UA-PS-2021-09-17-000059-1/


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

м. Дніпро, вул. Князя 
Ярослава Мудрого, 68, 
корп. 9

18.10.2021

Основним видом  діяльності є  технічні 
випробовування та дослідження. Основними 
напрямками діяльності підприємства є дії, 
пов’язані з забезпеченням промислової 
безпеки, охорони праці та підвищення 
якості будівництва, ремонту, реконструкції та 
експлуатації об’єктів нафтогазового комплексу 
України.

До складу об’єкта входить: автотранспорт, 
технічне обладнання, меблі та інвентар. Власні 
приміщення у підприємства відсутні.

2 028 207 UAH

Дізнатись детальну 
інформацію про об’єкт

Стати учасником
аукціону

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-15-000081-1
https://pro.invest.ua/auction/UA-PS-2021-09-15-000081-1/


Приміщення ветлікарні

Івано-Франківська область, 
Тисменицький р-н, смт. 
Єзупіль, вул. Хвильового, 2

18.10.2021

На торги виставили одноповерхову будівляю 
ветлікарні загальною площею 74,5 кв. м.: 
фундамент - бетон, стіни - дерево, покрівля -
оцинковане залізо. Разом з нею продається 
будівля гаража площею 39, 4 кв. м. 
Будівля ветлікарні та гараж не 
використовуються. Об’єкт в оренді не 
перебуває.

159 101 UAH

Дізнатись детальну 
інформацію про об’єкт

Стати учасником
аукціону

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-15-000046-1
https://pro.invest.ua/auction/UA-PS-2021-09-15-000046-1/


51-квартирний житловий будинок

Київська область, 
Бориспільський район, с. 
Сошників, вул. Ліченка, 
141-А

18.10.2021

Будинок готельного типу з підвалом, 
загальною площею - 2683,9 кв.м. Готовність 
– 45%. Дата початку будівництва — 1990 
рік. Рельєф ділянки, на якій розташований 
об’єкт оцінки, спокійний, і не має істотних 
ухилів у будь-якому напрямку. Територія 
не упоряджена. Під’їздні дороги мають 
задовільне асфальтоване покриття, стан 
під’їзних шляхів – задовільний; інтенсивність 
руху транспорту – не висока. Зведено повністю 
коробку з підвалом та технічним поверхом з 
облаштуванням покрівлі. Будь-які інженерні 
комунікації та оздоблення відсутні. Кількість 
наявних поверхів - 4. Стіни – бетонні панелі. 1 555 365 UAH

Дізнатись детальну 
інформацію про об’єкт

Стати учасником
аукціону

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-29-000099-1
https://pro.invest.ua/auction/UA-PS-2021-09-29-000099-1/
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