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Більше пропозицій шукайте на акредитованому 
майданчику Invest.UA Marketplace.

https://pro.invest.ua/
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Київ та Київська область

Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Однокімнатна квартира з 
косметичним ремонтом, 41,1м2.
Адреса: м.Київ бульвар Лесі 
Українки, 28А

Гараж площею 251,5 м2. Адреса: 
м.Кагарлик, Київська область, 
вул.Ставянка 103Д

Нежитлова будівля загальною 
площею 65,1 м2. Адреса: м. Вінниця, 
вул. Київська, 52 А

Підвальні приміщення: 252,1 
м2 за адресою м. Вінниця, вул. 
Хмельницьке шосе, 112а; 304,6 м2 
за адресою вул. М. Ващука, 16; 145,2 
м2 за адресою вул. Агатангела 
Кримського, 46

Цокольні приміщення: 47,5 м2 за 
адресою вул. Олега Антонова, 
11; 69,0 м2 за адресою вул. С. 
Зулінського, 33

Нежитлові будівлі: 133,5 м2 за 
адресою вул. Маяковського, 126; 
230,9 м2 вул. Шевченка, 2А

Незавершене будівництво: 
терапевтичний корпус лікарні за 
адресою м. Горохів,Паркова, 22а

Комплекс будівель та споруд: дві 
будівлі та три гаражі за адресою: 
Царичанський р-н, смт. Царичанка, 
вул. Театральна, 33

Частина нежитлової будівлі готелю 
«Тячів» за адресою м. Тячів, вул. 
Незалежності, 42

Будівля казарми у м. Перечин по 
вул.Ужанській 30/3Г

Заміський будинок площею 84,6 
м2  за адресою с. Чортовець, вул. 
Довженка, 31

Фасадне приміщення вільного 
призначення (напр. для відкриття 
закладу харчування) площею 161 м2.
Адреса: м. Київ, вул. Полярна, 8-е
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Львівська область

Рівненська область

Чернівецька область
Тернопільська область

Харківська область

Нежитлове приміщення 21,3 м2 

за адресою с. Грушів, вул. Миру, 
будинок 54

Будівля насосної станції загальною 
площею 32,4 м2, за адресою м. 
Дубровиця, вул. Гагаріна, 88

Нежитлові приміщення підвалу 
загальною площею 108,1 м2 за 
адресою м.Чернівці, вул.Головна

Лазня за адресою с. Гордівці, 
Хотинський район, вул.Мічуріна,14

Нежитлове приміщення з 
господарськими будівлями, 
загальною площею 634,5 м2 за 
адресою м. Чортків, вул. Степана 
Бандери, 50

Нежитлова будівля загальною 
площею 250,6 м2  за адресою м. 
Первомайський, вулиця Світанкова, 
будинок 4 - Б

Житловий будинок з ремонтом
загальною площею 61 м2 за адресою 
с. Пастуше, вул. Тараса Шевченка, 17

Нежитлові приміщення підвалу:
151 м2 за адресою м. Харків, майдан 
Конституції, буд.16; 618,3 м2 за 
адресою вулиця Дизельна, 1-А; 221,4 
м2 за адресою Дизельна, 1-А; 190,3 м2 

за адресою Дизельна, 1-А; 71,7 м2 за 
адресою вул. Чорноморська, буд. 3; 
93.4 м2 за адресою проспект Науки, 
буд. 41/43
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Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства «Вінницький 
експертно-технічний центр Держпраці»

м.Вінниця, пров.
Цегельний, 12

08.11.2021

Продається провідне підприємство в галузі 
надання послуг з питань охорони праці та 
промислової безпеки по Вінницькій області.

Розташоване в орендованому приміщенні 
площею 389,92 кв. м на четвертому поверсі 
чотириповерхової будівлі поштамту у м. 
Вінниця

1 727 011,95 UAH

Дізнатись детальну 
інформацію про об’єкт

Стати учасником
аукціону

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-10-07-000117-1
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Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства «Ремонтно-
будівельна дільниця «Агрос»

Одеська область, місто 
Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, будинок 15

08.11.2021

До складу об’єкта входить: виробнича будівля 
(65,6кв.м); слюсарна будівля (86,9кв.м); 
збиральна будівля (138,8кв.м); столярна 
будівля (312,9кв.м); складська будівля 
(91,5кв.м); господарська будівля (101,7кв.м); 
адміністративно-виробнича будівля (156,3кв.м); 
підсобно-складська будівля (13,1кв.м); 
загально-побутова будівля (157,9кв.м); 4 навіси 
площами забудови 6,7кв.м, 65,1кв.м, 99,5кв.м, 
23,5кв.м, ворота, вимощення.

9 054 036 UAH

Дізнатись детальну 
інформацію про об’єкт

Стати учасником
аукціону

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-10-14-000005-1
https://pro.invest.ua/auction/UA-PS-2021-10-14-000005-1/


Майновий комплекс у складі будівель, 
споруд,

Чернігівська обл., 
Прилуцький район, с. 
Валки, вул. Молодіжна, 
34

08.11.2021

Майновий комплекс до якого входять 
лікувально-діагностичний корпус загальною 
площею 399,1 м2, адмінкорпус 109,2 м2, 
головний корпус 459,8 м2, новий корпус 603,8 
м2; овочесховище, гараж, майстерні, харчоблок 
тощо. Також наявні колодязь, огорожа, 
артскважина, водонапірна башта, доріжки 
асфальтні. Технічний стан майна задовільний. 
Розташований на земельній ділянці площею 
2,4381 га

8 460 312.41UAH

Дізнатись детальну 
інформацію про об’єкт

Стати учасником
аукціону

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-10-20-000047-1
https://pro.invest.ua/auction/UA-PS-2021-10-20-000047-1/
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