
Мала 

приватизація 
Інформаційний бюлетень 

Більше аукціонів на privatization.gov.ua 

Запорізька область 

Липень 2021  



  ₴108 698,5 

Інформація про 

об’єкт 

Взяти участь 

в аукціоні 

Мала приватизація 

 

Об’єкт незавершеного 

будівництва 

Пологівський (Токмацький) р-н,       

с. Грушівка, вул. Зарічна, 11 

Недобудований житловий будинок з 

верандою, господарчою будівлею та 

підвалом розташований уздовж дороги з 

асфальтованим покриттям.  

Рівень будівельної готовності житлового 

будинку з верандою – 53,54%. 

05.07.2021 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-11-000077-3
https://privatization.gov.ua/product/privatization-nezitlova-budivla-kontrol-no-nasinnevoi-laboratorii-z-dopomiznimi-budivlami-ta-sporudami/
https://privatization.gov.ua/product/privatization-zitlovij-budinok-nezaversenogo-budivnictva-lit-a-1-veranda-lit-a-1-gospodarca-budivla-nezaversenogo-budivnictva-lit-b-pidval-lit-b-4/
https://privatization.gov.ua/product/privatization-zitlovij-budinok-nezaversenogo-budivnictva-lit-a-1-veranda-lit-a-1-gospodarca-budivla-nezaversenogo-budivnictva-lit-b-pidval-lit-b-4/
https://privatization.gov.ua/product/privatization-zitlovij-budinok-nezaversenogo-budivnictva-lit-a-1-veranda-lit-a-1-gospodarca-budivla-nezaversenogo-budivnictva-lit-b-pidval-lit-b-4/
https://privatization.gov.ua/product/privatization-zitlovij-budinok-nezaversenogo-budivnictva-lit-a-1-veranda-lit-a-1-gospodarca-budivla-nezaversenogo-budivnictva-lit-b-pidval-lit-b-4/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-11-000077-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-10-000103-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-10-000103-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-10-000103-2


  ₴103 199 

Інформація про 

об’єкт 

Взяти участь 

в аукціоні 

Мала приватизація 

 

Об’єкт незавершеного 

будівництва 

Пологівський (Токмацький) р-н,       

с. Грушівка, вул. Зарічна, 13 

Недобудований житловий будинок з 

верандою, господарчою будівлею та 

підвалом розташований уздовж дороги з 

асфальтованим покриттям.  

Рівень будівельної готовності житлового 

будинку з верандою – 62,5%. 

05.07.2021 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-11-000077-3
https://privatization.gov.ua/product/privatization-nezitlova-budivla-kontrol-no-nasinnevoi-laboratorii-z-dopomiznimi-budivlami-ta-sporudami/
https://privatization.gov.ua/product/privatization-zitlovij-budinok-nezaversenogo-budivnictva-lit-a-1-veranda-lit-a-1-gospodarca-budivla-nezaversenogo-budivnictva-lit-b-pidval-lit-b/?fbclid=IwAR060mzV4nRTT8kassi0VIRUjBIDwEnxdxofr825FjG7wcNJU7E53489w7Y
https://privatization.gov.ua/product/privatization-zitlovij-budinok-nezaversenogo-budivnictva-lit-a-1-veranda-lit-a-1-gospodarca-budivla-nezaversenogo-budivnictva-lit-b-pidval-lit-b/?fbclid=IwAR060mzV4nRTT8kassi0VIRUjBIDwEnxdxofr825FjG7wcNJU7E53489w7Y
https://privatization.gov.ua/product/privatization-zitlovij-budinok-nezaversenogo-budivnictva-lit-a-1-veranda-lit-a-1-gospodarca-budivla-nezaversenogo-budivnictva-lit-b-pidval-lit-b/?fbclid=IwAR060mzV4nRTT8kassi0VIRUjBIDwEnxdxofr825FjG7wcNJU7E53489w7Y
https://privatization.gov.ua/product/privatization-zitlovij-budinok-nezaversenogo-budivnictva-lit-a-1-veranda-lit-a-1-gospodarca-budivla-nezaversenogo-budivnictva-lit-b-pidval-lit-b/?fbclid=IwAR060mzV4nRTT8kassi0VIRUjBIDwEnxdxofr825FjG7wcNJU7E53489w7Y
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-11-000077-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-10-000108-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-10-000108-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-10-000108-2


  ₴159 699,5 

Інформація про 

об’єкт 

Взяти участь 

в аукціоні 

Мала приватизація 

 

Будівля клубу 

Запорізький (Вільнянський) р-н,      

с. Дніпровка,                                    

вул. Паторжинського, 76 

Одноповерхова цегляна будівля клубу з 

ґанком має три окремі входи: один зі 

сторони центрального фасаду та в 

допоміжне приміщення (гараж) зі сторони 

центрального та бокового фасадів. 

Облаштовані металеві двері та ворота із 

можливістю в’їзду транспорту.                                                

Загальна площа – 246,3м² 

13.07.2021 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-11-000077-3
https://privatization.gov.ua/product/privatization-nezitlova-budivla-kontrol-no-nasinnevoi-laboratorii-z-dopomiznimi-budivlami-ta-sporudami/
https://privatization.gov.ua/product/privatization-budivla-klubu-lit-a-inv-no-10002-ploseu-246-3-kv-m/
https://privatization.gov.ua/product/privatization-budivla-klubu-lit-a-inv-no-10002-ploseu-246-3-kv-m/
https://privatization.gov.ua/product/privatization-budivla-klubu-lit-a-inv-no-10002-ploseu-246-3-kv-m/
https://privatization.gov.ua/product/privatization-budivla-klubu-lit-a-inv-no-10002-ploseu-246-3-kv-m/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-11-000077-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-13-000024-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-13-000024-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-13-000024-2


  ₴ 121 071,5 

Інформація про 

об’єкт 

Взяти участь 

в аукціоні 

Мала приватизація 

 

Будівля клубу 

Запорізький (Вільнянський) р-н,      

с. Петро-Свистунове,                                    

вул. Зачиняєва, 25 

Одноповерхова будівля клубу з ґанком має 

два відокремлені входи з головного і 

торцевого фасадів будівлі.                                                

Загальна площа – 164,4 м² 
Рік побудови – 1963. 

13.07.2021 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-11-000077-3
https://privatization.gov.ua/product/privatization-nezitlova-budivla-kontrol-no-nasinnevoi-laboratorii-z-dopomiznimi-budivlami-ta-sporudami/
https://privatization.gov.ua/product/privatization-budivla-klubu-inv-no-10001-lit-a-ploseu-164-4-kv-m/
https://privatization.gov.ua/product/privatization-budivla-klubu-inv-no-10001-lit-a-ploseu-164-4-kv-m/
https://privatization.gov.ua/product/privatization-budivla-klubu-inv-no-10001-lit-a-ploseu-164-4-kv-m/
https://privatization.gov.ua/product/privatization-budivla-klubu-inv-no-10001-lit-a-ploseu-164-4-kv-m/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-11-000077-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-13-000026-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-13-000026-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-13-000026-2


  ₴ 812 243 

Інформація про 

об’єкт 

Взяти участь 

в аукціоні 

Мала приватизація 

 

Нежитлова будівля 

м.Оріхів,                                         

вул. Шевченка, 15 

Двоповерхова  нежитлова будівля, 

розташована у центрі міста, має встановлені 

металопластикові та дерев’яні вікна, вхідні 

металеві та внутрішні дерев’яні двері. 

Будівля має один відокремлений вхід з 

головного фасаду. Об’єкт забезпечений 

тепло- та електропостачанням. 
 

30.07.2021 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-11-000077-3
https://privatization.gov.ua/product/privatization-nezitlova-budivla-kontrol-no-nasinnevoi-laboratorii-z-dopomiznimi-budivlami-ta-sporudami/
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-387-6-kv-m-za-adresoyu-zaporizka-obl-m-orihiv-vul-shevchenka-15/
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-387-6-kv-m-za-adresoyu-zaporizka-obl-m-orihiv-vul-shevchenka-15/
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-387-6-kv-m-za-adresoyu-zaporizka-obl-m-orihiv-vul-shevchenka-15/
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-387-6-kv-m-za-adresoyu-zaporizka-obl-m-orihiv-vul-shevchenka-15/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-11-000077-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-27-000005-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-27-000005-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-27-000005-2

