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ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ
Інвестиційний дайджест

PROЗОРІСТЬ та PROФЕСІОНАЛІЗМ

www.privatization.gov.ua

http://www.privatization.gov.ua/


Місцезнаходження об'єкту:

Вінницька обл.,
м. Гайсин, вул. Заводська, 28

Загальна площа земельних
ділянок: 45,8479 га

Загальна площа приміщень:

8 904,87 кв.м.

Стартова ціна: 

9 271 728 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 

Виробництво біоетанолу

https://bit.ly/3JOthbE

ЄМК ДП «Гайсинський спиртовий завод»

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.

Продуктивність по 
ректифікату: 10 000 дал/добу

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: 

07.12.2022

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


Місцезнаходження об'єкту:

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

Загальна площа земельних
ділянок: 119,3820 га

Загальна площа приміщень:

25 289,9 кв.м.

Стартова ціна: 

2 295 282 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:

Виробництво основних 
органічних хімічних речовин, 
промисловий майданчик

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 «Барський спиртовий комбінат»

https://bit.ly/3iKacvg

Продуктивність по 
ректифікату: 7 089 дал/добу

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: 

07.12.2022

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


Місцезнаходження об'єкту:

Полтавська обл., Полтавський р-н, 
м. Карлівка, вул. Полтавська, 3

Загальна площа земельних
ділянок: 90,1994 га

Загальна площа приміщень:

13 502,7 кв. м.
Стартова ціна: 

31 238 703 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:

виробництво основних 
органічних хімічних 
речовин

https://bit.ly/3TGRS6s

ЄМК ДП «Жовтневий спиртовий завод»

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: 

07.12.2022

https://bit.ly/3TGRS6s
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:

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

Загальна площа земельних
ділянок: відсутні

Загальна площа приміщень:

відсутні
Стартова ціна: 

2 056 842 грн. 

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 

технічні випробовування
та дослідження; навчання
з охорони праці; 
психофізіологічна
експертиза.

https://bit.ly/3bZDe6O

ЄМК ДП «Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці»

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: 

05.12.2022

https://bit.ly/3bZDe6O
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Хмельницька обл., 
Хмельницький р-н, 
м. Деражня, вул. Миру, 89

Загальна площа земельних 
ділянок: не виділена

Загальна площа приміщень:
712,9 кв. м.

Стартова ціна:
10 000 грн.

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
нежитлова одноповерхова 
будівля з підвальним 
приміщенням та 
прибудованою котельнею. 
Рік побудови 1917, 
фундамент камінний, стіни 
цегляні, покрівля шиферна, 
перекриття дерев’яне, 
підлога дерев’яна, сходи 
дерев’яні, наявна 
електрифікація. 

Нежитлова будівля загальною площею 712,9 кв. м.

https://bit.ly/3VatM5k

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: 

29.11.2022

https://bit.ly/3VatM5k
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:

Вінницька обл., Жмеринський р-н, 
с. Деребчин, вул. Заводська, 9

Загальна площа земельних
ділянок: не виділена

Загальна площа приміщень:

947,5 кв. м.
Стартова ціна: 

506 913 грн. 

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 

двоповерхова будівля
будинку побуту з 
підвалом, стан 
задовільний.

https://bit.ly/3TNxLDu

Будинок побуту загальною площею 947,5 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: 

29.11.2022

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


Місцезнаходження об'єкту:

Київська обл., м. Тараща, 
вул. Колгоспна, 56-а.

Загальна площа земельних
ділянок: -

Загальна площа приміщень:

75,1 кв. м.
Стартова ціна: 

298 900 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 

Частина нежилих
приміщень першого
поверху двоповерхової
адміністративної будівлі

https://bit.ly/3EkGlUy

Нежиле приміщення загальною площею 75,1 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: 

30.11.2022

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


Місцезнаходження об'єкту:

Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Горобця, 24А

Загальна площа земельних
ділянок: 1,5627 га

Загальна площа приміщень:

4386,4 кв. м.
Стартова ціна: 

2 396 352 грн. 

Посилання на сторінку: 

Статус: об’єкт 
незавершеного будівництва 

Характеристика об'єкту: 

Одноповерхова будівля із 
збірного залізобетону. 
Виконана рулонна покрівля. 
Всередині будівлі бетонні 
поли.

https://bit.ly/3V6FXQl

База будівельно-монтажного управління

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: 

30.11.2022

https://bit.ly/3V6FXQl
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:

м. Чернівці, 
вул. Крижанівського Б., 23-А

Загальна площа земельних
ділянок: не виділена

Загальна площа приміщень:

1419,9 кв. м.
Стартова ціна: 

851 472 грн. 

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту: 

до складу об’єкта входить: 
лабораторний корпус; 
склад; гараж; огорожа.

https://bit.ly/3TSwbQX

Окреме майно загальною площею 1419,9 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,
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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/
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