PROЗОРІСТЬ та PROФЕСІОНАЛІЗМ

ІНВЕСТИЦІЙНЕ МЕНЮ ПРИВАТИЗАЦІЇ

privatization.gov.ua

ЄМК ДП «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ»
Місцезнаходження об'єкту:
Одеська обл., м. Вилкове,
вул. Придунайська, 2.

Характеристика об'єкту:
допоміжне обслуговування
водного транспорту

Загальна площа земельних
ділянок: 207,1491 га

Дата аукціону:
листопад 2021 р.

Загальна площа приміщень:

Стартова ціна:
~40 706 тис. грн.

46 об’єктів нерухомого майна,
36 суден і транспорт. засобів;
плав-причали.

Код ЄДРПОУ

01125206

Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3ljd9Fd
Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно
для інформаційних цілей у відповідності до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". Фонд не
несе відповідальності за рішення покупців, потенційних покупців або інших осіб та їх наслідки, які
ґрунтуватимуться на інформації, опублікованій у цьому матеріалі.

Контактні дані
Investor Relations Office
+38 044 200 3438;
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
Місцезнаходження об'єкту:
Одеська обл.,м. БілгородДністровський, вул. Шабська,81.

Характеристика об'єкту:
допоміжне обслуговування
водного транспорту.

Загальна площа земельних
ділянок: 60,9039 га

Дата аукціону:
листопад 2021 р.

Загальна площа приміщень:
32922,7 кв.м.

Стартова ціна:
~178 499 тис. грн.

.

Код ЄДРПОУ

01125689

Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/2WSF45C
Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно
для інформаційних цілей у відповідності до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". Фонд не
несе відповідальності за рішення покупців, потенційних покупців або інших осіб та їх наслідки, які
ґрунтуватимуться на інформації, опублікованій у цьому матеріалі.

Контактні дані
Investor Relations Office
+38 044 200 3438;
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Державне підприємство «Електронмаш»
Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4.

Характеристика об'єкту:
виробництво комп’ютерів і
периферійного устаткування.

Загальна площа земельних
ділянок: 186 617 кв.м. та 1 772
000 кв.м. (на узгодженні з
сільрадою)

Дата аукціону:
листопад 2021

Загальна площа приміщень:
101 587 кв.м.

Стартова ціна:

Код ЄДРПОУ

14312789

~73-75 млн. грн.
Статус: діюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3DIfyk0
Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для
інформаційних цілей у відповідності до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". Фонд не несе
відповідальності за рішення покупців, потенційних покупців або інших осіб та їх наслідки, які ґрунтуватимуться на
інформації, опублікованій у цьому матеріалі.

Контактні дані
Investor Relations Office
+38 044 200 3438;
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Окреме майно державної установи «Ірпінський виправний центр (№132)»
Характеристика об'єкту:
Місцезнаходження об'єкту:
цільове призначення земельних
Київська обл., м. Ірпінь, смт
Коцюбинське, вул. Залізнична,1. ділянок – іншого громадського
призначення; категорія земель –
землі житлової та громадської
Загальна площа земельних
забудови, вид обмеження –
ділянок: 8,2953 га
охоронна зона навколо
промислового об’єкта.
Загальна площа приміщень:
28 333,2 кв. м.

Дата аукціону:
26.10.2021 р.
Стартова ціна:
220 211 588 грв.

Статус: недіюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3d3EZSk
Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно
для інформаційних цілей у відповідності до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". Фонд не
несе відповідальності за рішення покупців, потенційних покупців або інших осіб та їх наслідки, які
ґрунтуватимуться на інформації, опублікованій у цьому матеріалі.

Контактні дані
Investor Relations Office
+38 044 200 3438;
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Окреме майно державної установи «Південна виправна колонія (№51)»
Місцезнаходження об'єкту:
м. Одеса, вул. Люстдорфська
дорога, 9.

Загальна площа земельних
ділянок: 5,9833 га

Загальна площа приміщень:
28688,20 кв. м.

Характеристика об'єкту:
для будівництва та
обслуговування будівель
органів державної влади та
місцевого самоврядування.
Дата аукціону:
29.10.2021 р.
Стартова ціна:
223 250 425 тис. грн.
Статус: недіюче

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3lliJao
Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно
для інформаційних цілей у відповідності до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". Фонд не
несе відповідальності за рішення покупців, потенційних покупців або інших осіб та їх наслідки, які
ґрунтуватимуться на інформації, опублікованій у цьому матеріалі.

Контактні дані
Investor Relations Office
+38 044 200 3438;
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Перелік перспективних об’єктів приватизації
Розташування
об'єкта

Харакетристика об'єкту

Статус

Загальна площа земельної
ділянки

Загальна площа
приміщень

Дата аукціону

Стартова ціна

Код ЄДРПОУ

ЄМК ДП “Закарпатський експертнотехнічний центр Держпраці”

м. Ужгород, вул.
Лесі Українки, 13

Технічні випробування та дослідження
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії.

діюче

0,0336 га

543,8 кв.м.

Листопад 2021

~2-3 млн. грн.

38015558

ЄМК ДП "Чорноморський експертнотехнічний центр Держпраці"

м. Одеса, вул.
Тираспольська, 12

Технічні випробування та дослідження

діюче

відсутня

183 кв.м.

Листопад 2021

~4-5 млн. грн.

20950040

ЄМК ДП "Сумський експертнотехнічний центр Держпраці"

м. Суми, вул.
Косівщинська, 18

Технічні випробування та дослідження

діюче

відсутня

799,6 кв.м.

Листопад 2021

~9-11 млн. грн.

30175035

ЄМК ДП "Донецький експертнотехнічний центр Держпраці"

Донецька обл., м.
Мирноград, вул.
Коржова, 16

Технічні випробування та дослідження

діюче

14,7 га

3 044,9 кв.м.

Листопад 2021

~35-36 млн. грн.

23182908

ЄМК ДП "Білгород-Дністровський
морський торговельний порт"

Одеська обл., м.
БілгородДністровський,
вул. Шабська, 81

Допоміжне обслуговування водного транспорту

діюче

60,9039 га

32 622,7 кв.м.

Листопад 2021

~180-185 млн.
грн.

*1125689

ЦМК ДП "Котовський виноробний
завод"

Одеська обл., м.
Подільськ, вул.
Соборна, 220

Виробництво виноградних вин

7 637 кв.м.

Листопад 2021

~2-3 млн. грн.

30827073

ЦМК ДП "Ізмаїльський виноробний
завод"

Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н,
смт. Суворове, вул.
Лиманська, 18

Виробництво виноградних вин

діюче

13,92 га

26 710,84 кв.м.

Листопад 2021

~11-12 млн. грн.

00412033

Одеська обл., м.
БілгородДністровський,
вул. Шабська, 81

Допоміжне обслуговування водного транспорту

діюче

207,1491 га

7437,2 кв.м.

Листопад 2021

~35-40 млн. грн.

*01125206

24,0094 га

45 968,5 кв.м.

Листопад 2021

~75 млн. грн.

Листопад 2021

~16-18 млн. грн.

24967600

Листопад 2021

~66-69 млн. грн.

42168403

Назва обєкту

ЄМК ДП "Морський торговельний
порт Усть-Дунайськ"

ЄМК колишнього ДП "Трансмаш"

Машинобудівний завод, який займався
Дніпропетровська
виробництвом вагонів-самоскидів, запасних деталей
обл., м. Кривий
і вузлів до них, піввагонів, а також ремонтом (в т.ч.
ріг, вул. Колокапітальним) і обслуговуванням залізничних
мойцівська 25
рухомих складів.

ЄМК ДП "Укроборонресурси"

м. Київ, СаперноСлобідський
проїзд, 3

Оптова торгівля відходами та брухтом

діюче

Донецька обл., м.
Маріуполь,
проспект Адмірала
Луніна, 2

Будування суден і плавучих конструкцій

діюче

ЄМК ДП "Азовський судноремонтний
завод"

не зареєстровано

70 364,9 кв.м.

Назва обєкту

Розташування
об'єкта

Харакетристика об'єкту

Статус

ЄМК ДП ”Київський інститут
інженерних вишукувань і досліджень
”Енергопроект”

м. Київ, вул.
Академіка
Вернадського, 28

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії,
надання послуг технічного консультування в цих
сферах.

діюче

"Ковельська виховна колонія"

Волинська обл. м.
Ковель, вул.
Шевченка,20

недіюче

4,8600 га

"Івано-Франківська установа
виконання покарань"

Івано-Франківська
обл. Долинський
р-н, с. Тростянець,
вул. Урочище
Сівка, 1

недіюче

ДВАТ "Димитроввуглевантажтранс"

Основна діяльність, яку здійснює орендар із
використанням орендованого у держави ЄМК допоміжне обслуговування наземного транспорту, а
Донецька обл., м.
саме – надання послуг з штовхання та буксирування,
Мирноград, вул.
що полягає в доставці контрагентам вантажів у
Соборна, 51
залізничних вагонах від залізничних станцій
загального користування до вантажних фронтів
контрагентів

діюче

Окреме майно Косарського МПД ДП
“Укрспирт”

Готель "Моряк"

ЄМК ДП "Київський державний
науково-дослідний інститут
текстильно-галантерейної
промисловості"
ЄМК ДП "Уладівський спиртовий
завод"

Санаторій "Гірський"

Черкаська обл.

Виробництво спирту етилового ректифікованого

Готель у центральній частині міста. 4-поверхова
Одеська обл., м.
будівля пристосована для розміщення конференцЧорноморськ, пр-т
залу, ресторану, перукарні, солярію. До складу
Миру, 15
входять також пункт охорони, альтанки, огорожа та
інші споруди.

Загальна площа земельної
ділянки

Загальна площа
приміщень

Дата аукціону

Стартова ціна

Код ЄДРПОУ

Листопад 2021

~25-28 млн. грн.

*00113968

19656,10 кв.м.

Листопад 2021

~41-42 млн. грн.

67,3992 га

10 677 кв.м.

Листопад 2021

~7-8 млн. грн.

56,9555 га

13519,0 кв.м

Листопад 2021

67 063 556

Листопад 2021

н.д.

6430.8 кв.м.

Листопад 2021

н.д.

діюче

діюче

м. Київ, вул.
Щекавицька, 7

Дослідження й експериментальні розробки у сфері
інших природничих і технічних наук

діюче

0,1446 га

1 123,3 кв.м.

Грудень 2021

~1-2 млн. грн.

16287311

Вінницька обл.,
Літинський р-н, с.
Уладівка, вул.
Некрасова, 1

Виробництво інших основних органічних хімічних
речовин

діюче

53,7059 га

13 167,21 кв.м.

Грудень 2021

~5-6 млн. грн.

*05459163

діюче

не зареєстрована

4 972,05 кв.м.

Грудень 2021

~14-15 млн. грн.

Вінницька обл.,
МогилівПодільський р-н, с.
Бронниця

Харакетристика об'єкту

Статус

Загальна площа земельної
ділянки

Загальна площа
приміщень

Дата аукціону

Стартова ціна

Код ЄДРПОУ

Розведення інших тварин

недіюче

4,02 га

3 834,5 кв.м.

Грудень 2021

н.д.

22206676

м. Полтава, вул.
Гоголя, 25

Діяльність у сфері архітектури

діюче

0,20 га

3667,4 кв.м.

Грудень 2021

~1-2 млн. грн.

21049938

ЄМК ДП "Торговий дім "Сіверщина"

Чернігівська обл.,
м. Чернігів, вул.
Громадська, 62-А

Оптова торгівля напоями

діюче

Грудень 2021

~0,5 млн. грн.

21391080

ЄМК ДП "ТВК"

Одеська обл.,
Овідіопольський
р-н, смт. Авангард,
вул. Базова, 21

Надання інших індивідуальних послуг
Неспеціалізована оптова торгівля
Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Грудень 2021

н.д.

24971375

ЄМК ДП "Державний науководослідний інститут організації і
механізації шахтного будівництва"
(ДНДІОМШБ)

м. Харків, вул.
Отакара Яроша, 18

Дослідження й експериментальні розробки у сфері
інших природничих і технічних наук

діюче

1.9060 га

13 282,7 кв.м.

2022 рік

~19-20 млн. грн.

40336737

ДП "Новопокровський комбінат
хлібопродуктів"

Харківська обл.,
Чугуївський р-н,
смт.
Новопокровка,
вул. ім. В. Вєсіча,1

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної
промисловості

діюче

17,0578 га

58 433,1 кв.м.

2022 рік

н.д.

*00953042

6 151,9 кв.м.

2022 рік

~2-3 млн. грн.

14314601

в користуванні: 2,5 га

Номерний фонд:
374 номер, 8 846
м². 17
конфереренц та
бенкетних залів
площею 2 672 м².
Паркінг 2 484 м².

2022 рік

н.д.

18,5596 га

41 650 кв.м.

2022 рік

~16-18 млн. грн.

Назва обєкту

Розташування
об'єкта

Київська обл.,
ЄМК ДП "Розплідник дослідних тварин Васильківський рНаціональної академії наук України"
н, смт. Глеваха,
вул. Ботанічна, 3
ЄМК ДП “Державний проектний
інститут містобудування
“Міськбудпроект”

ЄМК ДП "Науково-дослідний інститут
приймальних електронно-променевих
трубок "Еротрон"

ПрАТ “Президент-Готель”

ЄМК ДП "Неполоковецький комбінат
хлібопродуктів"

м. Львів, вул.
Антоновича, 90

Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у
недіюче
тому числі технічних

м. Київ, вул.
Госпітальна, 12

4-зірковий готель, розташований в центрі ділового
кварталу Києва, реконструйований у 2012 році.

Чернівецька обл.,
Кіцманський р-н,
смт. Неполоківці,
вул. Магістральна,
43

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної
промисловості

діюче

00957152

Розташування
об'єкта

Харакетристика об'єкту

Статус

Загальна площа земельної
ділянки

Загальна площа
приміщень

Дата аукціону

Стартова ціна

Код ЄДРПОУ

ЄМК ДП "Черкаський державний
завод хімічних реактивів"

м. Черкаси, вул.
Чигиринська, 21

Виробництво іншої хімічної продукції

діюче

32,7730 га

80 765,8 кв.м.

2022 рік

~35-37 млн. грн.

00205104

ЄМК ДП "Дніпровський
електровозобудівний завод"

м. Дніпро, вул.
Орбітальна, 13

Виробництво залізничних локомотивів і рухомого
складу

діюче

ПрАТ "Харківський електротехнічний
завод "Трансзв’язок"

м. Харків, вул.
Достоєвського, 16

Виробництво іншого електричного устатковання

ЄМК ДП "Піщанський кар’єр"

Вінницька обл.,
Піщанський р-н, с.
Студена

Добування декоративного та будівельного каменю,
вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

діюче

ДП "Закупнянський кар’єр"

Хмельницька обл.,
Чемеровецький р- Добування декоративного та будівельного каменю,
н, смт. Закупне,
вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
вул. Кар'єрна, 1

діюче

ЄМК ДП “Мурафський кар’єр”,

Вінницька обл.,
Шаргородський р- Добування декоративного та будівельного каменю,
н, с. Мурафа, вул.
вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
Зарічна, 1

діюче

ЄМК ДП "Виробничий південний
біотехнологічний центр"

м. Вінниця, пров.
Цегельний, 12

Відтворення рослин. Було створено для
вирощування оздоровленого посадкового матеріалу
через in vitro.

ЦМК державне сільськогосподарське
підприємство "Головний селекційний
центр України"

Київська обл., м.
Переяслав, вул.
Новокиївське
шосе, 1-а

Розведення великої рогатої худоби молочних порід

ДП "Спеціалізований центр підготовки
кадрів"

Київська обл.,
Обухівський р-н,
м. Українка, вул.
Промислова,4

ЄМК ДП "Львівський науководослідний і проектний інститут
"ЛьвівбудмНДІпроект"

м. Львів, вул.
Тернопільська, 10

Назва обєкту

ДП "Львівський науково-дослідний
радіотехнічний інститут"
ЄМК ДП "Державний резервний
насіннєвий фонд України"
ДП "Науково-виробниче підприємство
"Плодвинконсерв"

Технічні випробування та дослідження
Дослідження й експериментальні розробки у сфері
інших природничих і технічних наук

м. Львів, вул.
Наукова, 7

2022 рік

32495626

2022 рік

~12-13 млн. грн.

01056735

200 кв.м.

2022 рік

~2-3 млн. грн.

00371989

7,2 га

12 856,28 кв.м.

2022 рік

~1-2 млн. грн.

00373735

29,7 га

1 370,9 кв.м.

2022 рік

~8-10 млн. грн.

00371943

171,5474 га

8 113,8 кв.м.

2022 рік

~3-5 млн. грн.

*00415468

діюче

2022 рік

~40-50 млн. грн.

00699945

діюче

2022 рік

н.д.

*04642416

2022 рік

~30-32 млн. грн.

*05516406

2022 рік

~68-70 млн. грн.

14311429

2022 рік

~120-130 млн.
грн.

30518866

2022 рік

н.д

16476928

діюче

не зареєстровано

3 578,5 кв.м.

діюче

м. Київ, вул.
Саксаганського, 1

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном,
насінням і кормами для тварин

діюче

м. Київ, вул.
Сирецька, 27

Дослідження й експериментальні розробки у сфері
інших природничих і технічних наук

діюче

не зареєстровано

896,1 кв.м.

Назва обєкту

Розташування
об'єкта

Житомирська обл.,
ЄМК ДП Міністерства оборони України
Олевський р-н,
Дружбівський кар’єр нерудних
смт. Дружба, вул.
копалин "Кварц"
Леніна, 1

ЄМК ДП "Інформаційно-аналітичне
агентство"

ЦМК ДП "Центр сертифікації та
експертизи насіння і садивного
матеріалу"

м. Київ, вул.
Еспланадна, 4-6
(юр. адреса); м.
Київ, вул. Шота
Руставелі, 3
(фактична)

Харакетристика об'єкту

Статус

Загальна площа земельної
ділянки

Загальна площа
приміщень

Дата аукціону

Стартова ціна

Код ЄДРПОУ

Добування піску, гравію, глин і каоліну

недіюче

128,7467 га

10 365,5 кв.м.

2022 рік

н.д.

*07624867

Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов'язана з ними діяльність

діюче

відсутні

2 700,8 кв.м.

2022 рік

~5-7 млн. грн.

31108394

м. Київ, вул.
Ямська, 32

діюче

2022 рік

~1 млн. грн.

37884028

ДП "Науковий центр точного
машинобудування"

м. Київ, вул.
Бориспільська, 9

діюче

2022 рік

~3-4 млн. грн.

25746864

ЄМК ДП "Одеський спеціальний
науково-дослідний і проектноконструкторський інститут"

м. Одеса, вул. І.
Франка, 55

Дослідження й експериментальні розробки у сфері
інших природничих і технічних наук

діюче

не зареєстровано

684,1 кв.м.

2022 рік

~8-10 млн. грн.

*00237630

ЄМК ДП "Дослідний завод Інституту
імпульсних процесів і технологій
Національної академії наук України"

м. Миколаїв, вул.
Чкалова, 197

Виробництво машин і устатковання для металургії

діюче

3,2474 га

9027 кв.м.

2022 рік

~2-3 млн. грн.

*05410381

ЄМК ДП “Лубенське агроторгове
підприємство”

Полтавська обл.,
м. Лубни, просп.
Володимирський,
76

Надання в оренду й експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна

діюче

не зареєстровано

7 703 кв.м.

2022 рік

н.д.

39802083

м. Полтава, вул.
Заводська, 16

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії,
надання послуг технічного консультування в цих
сферах

недіюче

4876,5 кв.м.

2022 рік

н.д.

*00147921

ЄМК "Комплекс з агентування суден"

Донецька обл., м.
Маріуполь, пр.
Луніна, 42

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

573,7 кв.м.

2022 рік

н.д.

13490709

ЄМК ДП "Державний проектновишукувальний та науково-дослідний
інститут "Укренергомережпроект"

м. Харків,
Набережна
Гімназійна, 2

Діяльність у сфері архітектури

недіюче

2022 рік

н.д.

*00114092

ЄМК ДП "Львівський державний
ювелірний завод"

м. Львів, вул.
Академіка
Підстригача, 2

Виробництво ювелірних і подібних виробів

діюче

2022 рік

~66-69 млн. грн.

*05785017

ДП "Полтавське управління
геофізичних робіт"

Розташування
об'єкта

Харакетристика об'єкту

Статус

ЄМК ДП "Смоли"

м. Кам'янське,
просп. Аношкіна,
179

Виробництво пластмас у первинних формах

діюче

ЄМК ДП "Барський спиртовий
комбінат"

Вінницька обл., м.
Бар, вул.
Б.Хмельницького,
34

Виробництво інших основних органічних хімічних
речовин

діюче

ПрАТ "Проектно-конструкторський
інститут конвеєробудування"

м. Львів, вул.
Базарна, 20

Его вряд ли будут выставлять сейчас будут - нужно
увеличить капитал для повышения стартовой цены.
Процесс может затянуться до 2022 года

ЄМК ДП "Холминський спиртовий
завод"

Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
смт. Холми, вул.
Центральна, 98

Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних
напоїв

Назва обєкту

Житомирська обл.,
ЄМК ДП Міністерства оборони України
Олевський р-н,
Дружбівський кар’єр нерудних
смт. Дружба, вул.
копалин "Кварц"
Леніна, 1
ЄМК "Одеський завод шампанських
вин"

м. Одеса,
Французький
бульвар, 36

Загальна площа земельної
ділянки

Загальна площа
приміщень

22 384,2 кв.м.

Дата аукціону

Стартова ціна

Код ЄДРПОУ

2022 рік

~60-62 млн. грн.

30168850

2022 рік

~4-5 млн. грн.

00376372

*046011819

Добування піску, гравію, глин і каоліну

недіюче

Виробництво виноградних вин

діюче

128,7467 га

10 365,5 кв.м.

2022 рік

н.д.

00375314

2022 рік

н.д.

*07624867

2022 рік
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