
Спеціальний випуск

ІНВЕСТИЦІЙНЕ МЕНЮ ПРИВАТИЗАЦІЇ

PROЗОРІСТЬ та PROФЕСІОНАЛІЗМ

privatization.gov.ua

https://privatization.gov.ua/?utm_source=referral&utm_medium=top-100


Тернопільська область



Місцезнаходження об'єкту:

Тернопільська обл., м. Борщів, 

пров. Січових Стрільців; вул. 

Степана Бандери, 140.

Загальна площа земельних 

ділянок: 7,4071 га

Загальна площа приміщень:

13295,1 кв.м.

Стартова ціна: 

28,11 млн. грн.

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 

Виробництво спирту 

етилового 

ректифікованого

Окреме майно Борщівського місця провадження діяльності та зберігання 

спирту ДП «Укрспирт»

https://bit.ly/2Xgv2uR

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: 

Контактні дані

Investor Relations Офіс

+38 095 287 96 60

+38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com

vitaliydyshlovy@gmail.com

https://bit.ly/2Xgv2uR
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:

Тернопільська обл., 

Чортківський р-н, с-ще 

Нагірянка, вул. Заводська, 1; 

вул. Грушевського, 41

Загальна площа земельних 

ділянок: 26,6005 га

Загальна площа приміщень:

12 793,3 кв.м.

Стартова ціна: 

52,10 млн. грн.

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 

Виробництво спирту 

етилового 

ректифікованого, 

денатурованого спирту

Окреме майно Марилівського місця провадження діяльності та зберігання 

спирту ДП «Укрспирт»

https://bit.ly/3iI3qq5

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: 

Контактні дані

Investor Relations Офіс

+38 095 287 96 60

+38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com

vitaliydyshlovy@gmail.com

https://bit.ly/3iI3qq5
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:

Тернопільська обл., 

Теребовлянський р-н., с. 

Кобиловолоки, вул. Центральна, 

1; 1а; 45г; с. Деренівка, вул. 

Промислова, 3; 3а.

Загальна площа земельних 

ділянок: 36,9547 га

Загальна площа приміщень:

11 529,7 кв.м.

Стартова ціна: 

24,60 млн. грн.

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 

Виробництво спирту 

етилового 

ректифікованого

Окреме майно Кобиловолоцького місця провадження діяльності та 

зберігання спирту ДП «Укрспирт»

https://bit.ly/3iJHGd9

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: 

Контактні дані

Investor Relations Офіс

+38 095 287 96 60

+38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com

vitaliydyshlovy@gmail.com

https://bit.ly/3iJHGd9
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:

Тернопільська обл., Зборівський 

р-н, с. Кабарівці, вул. Тупікова, 

1, 2; смт. Залізці, вул. 

Бродівська, 3-1, 3.

Загальна площа земельних 

ділянок: 31,0368 га

Загальна площа приміщень:

21 180,7 кв.м.

Стартова ціна: 

30,49 млн. грн.

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 

Виробництво спирту 

етилового 

ректифікованого

Окреме майно Залозецького місця провадження діяльності та зберігання 

спирту ДП «Укрспирт»

https://bit.ly/3LtXFIV

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: 

Контактні дані

Investor Relations Офіс

+38 095 287 96 60

+38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com

vitaliydyshlovy@gmail.com

https://bit.ly/3LtXFIV
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:

Тернопільська обл., 

м. Бучач, вул. Бариська, 8А

Загальна площа земельних 

ділянок: н.д.

Загальна площа приміщень:

н.д.

Стартова ціна: 

н. д.

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 

Виробництво спиртних 

напоїв

ЦМК структурного підрозділу (горілчаний цех) 

Бучацького мальтозного заводу

https://bit.ly/38fAT9h

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: 

Контактні дані

Investor Relations Офіс

+38 095 287 96 60

+38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com

vitaliydyshlovy@gmail.com

https://bit.ly/38fAT9h
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:

Тернопільська обл., 

Підволочиський р-н, 

с. Полупанівка

Загальна площа земельних 

ділянок: 3,8 га

Загальна площа приміщень:

2 435,7 кв.м.

Стартова ціна: 

н.д..

Посилання на 

сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 

Добування декоративного 

та будівельного каменю, 

вапняку, гіпсу, крейди та 

глинистого сланцю

https://bit.ly/3NAXLjO

ЦМК ДП «Полупанівський кар'єр»

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

Investor Relations Офіс

+38 095 287 96 60

+38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com

vitaliydyshlovy@gmail.com

https://bit.ly/3NAXLjO
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:

Тернопільська обл., 

м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7

Загальна площа земельних 

ділянок: відсутні

Загальна площа приміщень:

відсутні

Стартова ціна: 

2,69 млн. грн. 

Посилання на 

сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 

технічні випробовування 

та дослідження; навчання 

з охорони праці; 

психофізіологічна 

експертиза.

https://bit.ly/3bZDe6

O

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

Investor Relations Офіс

+38 095 287 96 60

+38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com

vitaliydyshlovy@gmail.com

https://bit.ly/3bZDe6O
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Вдалих інвестицій!

Контактні дані

Investor Relations Офіс

+38 095 287 96 60; +38 067 322 96 29 

feliks.tytarenko@gmail.com; vitaliydyshlovy@gmail.com

Ще більше об’єктів –

на 

www.privatization.gov.ua

mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com
http://www.privatization.gov.ua/

