PROЗОРІСТЬ та PROФЕСІОНАЛІЗМ

ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ
Меню об’єктів - 2022
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ЄМК ДП «Київський державний науково-дослідний інститут текстильногалантерейної промисловості»
Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ,
вул. Щекавицька, 7
Загальна площа земельних
ділянок: 0,1446 га

Загальна площа приміщень:
1123,3 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Дослідження й
експериментальні
розробки у сфері інших
природничих і технічних
наук
Стартова ціна:
10,8 млн. грн.
Статус: діюче

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.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3Icu1XZ

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
ir@spfu.gov.ua
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ЄМК ДП «Науково-виробниче підприємство «Плодвинконсерв»
Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ,
вул. Сирецька, 27
Загальна площа земельних
ділянок: не зареєстрована

Загальна площа приміщень:
265,9 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Дослідження й
експериментальні
розробки у сфері інших
природничих і технічних
наук
Стартова ціна:
1,7 млн. грн.
Статус: недіюче

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.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3dHmAwO

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
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privatization@spfu.gov.ua

ЄМК ДП «Укроборонресурси»
Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ,
Саперно-Слобідський проїзд, 3
Загальна площа земельних
ділянок: 4,1617 га (м. Київ) та
14,1228 га (м. Стрий, Львівська
обл.)
Загальна площа приміщень:
7 320,2 кв.м.

Характеристика об'єкту:
Оптова торгівля відходами
та брухтом.
Наявна податкова застава.

Стартова ціна:
18,07 млн. грн.
Статус: діюче

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.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3CrydSS

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
0-800-50-56-46
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Лабораторно-експериментальний корпус
Місцезнаходження об'єкту:
м. Київ,
вул. Алма-Атинська, 8
Загальна площа земельних
ділянок: 0,2847 га
Загальна площа приміщень:
4100 кв.м.

Характеристика об'єкту:
об’єкт незавершеного
будівництва складається з
9-ти поверхової
залізобетонної будівлі
лабораторного корпусу та
прибудованого до неї
одноповерхового
експериментального цеху.
Стартова ціна:
18,6 млн. грн.

Статус: недіюче

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.

Посилання на сторінку:
https://bit.ly/3nCPe3U

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38,
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ir@spfu.gov.ua 6
privatization@spfu.gov.ua

Ще більше об’єктів –
на
www.privatization.gov.ua

Вдалих інвестицій!

Контактні дані
Офіс Investor Relations
+38 044 200 34 38, 0-800-50-56-46
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