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Львівська область



Місцезнаходження об'єкту:

Львівська обл., 

м. Львів, вул. Ткацька, 9

Загальна площа земельних 

ділянок: 0,2172 га

Загальна площа приміщень:

1 504,2 кв. м.

Стартова ціна: 

12 417,300 млн. грн.

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:

Надання в оренду й 

експлуатацію власного 

нерухомого майна

ЄМК ДП «Львівський дослідний завод Національної академії наук України»

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/3tO0luN

Контактні дані

Офіс Investor Relations 

+38 044 200 34 38,

0-800-50-56-46

ir@spfu.gov.ua

privatization@spfu.gov.ua

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3tO0luN
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:
Львівська обл., Золочівський р-н, с. 
Струтин, вул. Зарицького Олексія Бл. 
свщмч, 2

Загальна площа земельних 
ділянок: 14,6692 га

Загальна площа приміщень:
11 959,7 кв.м.

Стартова ціна: 
31,3 млн. грн. (орієнтовна)
Також умови приватизації 
передбачають додатково 
погашення боргів ДП 
"Укрспирт" в сумі, що 
дорівнює стартовій ціні

Посилання на сторінку:

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.

Окреме майно Струтинського місця провадження діяльності та зберігання спирту 

ДП «Укрспирт»

https://bit.ly/3GUipXG

Характеристика об'єкту:

Виробництво харчового 

спирту

Продуктивність по 

ректифікату: 

2 200 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

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


Місцезнаходження об'єкту:
Львівська обл., 
Золочівський р-н., с. Сторонибаби, 
вул. Заводська, 1

Загальна площа земельних 
ділянок: 144,0764 га

Загальна площа приміщень:
17 979,5 кв.м.

Стартова ціна: 
невизначена

Також умови приватизації 
передбачають додатково 
погашення боргів ДП 
"Укрспирт" в сумі, що 
дорівнює стартовій ціні

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.

Окреме майно Сторонибабського місця провадження діяльності та зберігання 

спирту ДП «Укрспирт»

Характеристика об'єкту:

Виробництво харчового 

спирту

Продуктивність по 

ректифікату: 

2 030 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

http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:

Львівська обл., м. Львів, вул. 

Академіка Підстригача, 2

Загальна площа земельних 

ділянок: 2 га

Загальна площа приміщень:

11 000 кв.м.

Стартова ціна: 

144 282,200 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:

Виробництво ювелірних і 

подібних виробів

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.

Державний пакет 100% акцій АТ «Львівський державний ювелірний завод»

https://bit.ly/36SCgKi

Контактні дані

Офіс Investor Relations 

+38 044 200 34 38,

0-800-50-56-46

ir@spfu.gov.ua

privatization@spfu.gov.ua

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/36SCgKi
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:

Львівська обл., Дрогобицький р-

н, с. Модричі, вул. Курортна, 3

Загальна площа земельних 

ділянок: 0,06 га

Загальна площа приміщень:

221,3 кв.м.

Стартова ціна: 

71, 493 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:

Туризм та рекреація

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.

Будинок відпочинку площею 221,3 кв.м.

https://bit.ly/3wK1Egn

Контактні дані

Офіс Investor Relations 

+38 044 200 34 38,

0-800-50-56-46

ir@spfu.gov.ua

privatization@spfu.gov.ua

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3wK1Egn
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:

Львівська обл., Стрийський р-н, 

с. Верхнє Синьовидне, вул. 

Зарічна, 18б

Загальна площа земельних 

ділянок: 0,19 га

Загальна площа приміщень:

211,4 кв.м.

Стартова ціна: 

37 688,55 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:

Туризм та рекреація

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.

Комплекс бази відпочинку «Трембіта»

https://bit.ly/3JWnGA5

Контактні дані

Офіс Investor Relations 

+38 044 200 34 38,

0-800-50-56-46

ir@spfu.gov.ua

privatization@spfu.gov.ua

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3JWnGA5
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:

Львівська обл., 

м. Червоноград, 

вул. Будівельна, 1 

Загальна площа земельних 

ділянок: 0,74 га 

Загальна площа приміщень:

13 786,9 кв.м.

Стартова ціна: 

-

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:

Будівництво інших споруд. 

Генеральний підрядник

по будівництву шахти-

новобудови №10 

"Нововолинська"

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.

Державний пакет 99,7% акцій ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»

https://bit.ly/3AkfB4u

Контактні дані

Офіс Investor Relations 

+38 044 200 34 38,

0-800-50-56-46

ir@spfu.gov.ua

privatization@spfu.gov.ua

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3AkfB4u
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


Місцезнаходження об'єкту:

Львівська обл.,                              

м. Борислав, 

пров. Губицький, 1 

Загальна площа земельних 

ділянок: відсутні

Загальна площа приміщень:

відсутні

Стартова ціна: 

н.д.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:

Виробництво радіаторів і 

котлів центрального 

опалення

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.

Державна частка 24,0517% в 

ТОВ «Науково-виробничо-комерційне мале підприємство «Боррікс»

https://bit.ly/3dIQgtr

Контактні дані

Офіс Investor Relations 

+38 044 200 34 38,

0-800-50-56-46

ir@spfu.gov.ua

privatization@spfu.gov.ua

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


Закарпатська область



Місцезнаходження об'єкту:
Закарпатська обл., 
Берегівський р-н, 
смт. Батьово, вул. Вашута, 132

Загальна площа земельних 
ділянок: 73,5 га

Загальна площа приміщень:
10 536,6 кв.м.

Стартова ціна:
962 000 грн.

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
виробництво продуктів 
борошномельно-круп'яної 
промисловості.

ЄМК ДП «Батьовський комбінат хлібопродуктів»

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.

Потужність одночасного 
зберігання:
н.д.

Контактні дані

Офіс Investor Relations 

+38 044 200 34 38,

0-800-50-56-46

ir@spfu.gov.ua

privatization@spfu.gov.ua

http://www.privatization.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua


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/

