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КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  

та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, 

Черкаській та Чернігівській областях про продаж об’єкта малої приватизації – 

окремого майна Тхорівського місця провадження діяльності та зберігання спирту 

ДП «Укрспирт», що перебуває на балансі ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 

37199618) 
 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

    Найменування об’єкта приватизації: окреме майно  

Тхорівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі: 

(460039) нежитлова будівля літ. «З» (бардонасосна станція) (загал. пл. 40,8 кв.м); (460045) 

нежитлова будівля літ. «Ц» ( головний корпус) (загал. пл. 2684,2 кв.м); (460046) нежитлова будівля 

літ. «И» (дизельне відділення) (загал. пл. 125,1 кв.м); (460047) нежитлова будівля літ. «Т» (контора 

клуб (контора); (460049) нежитлова будівля літ. «Т» (контора – клуб (клуб); (загал. пл. 542,9 кв.м); 

(460048) нежитлова будівля літ. «І» (трансформаторна підстанція) (загал. пл. 136,3 кв.м); (460050) 

нежитлова будівля літ. «П» (спиртосховище) (загал. пл. 554,8 кв.м); (460051) нежитлова будівля 

літ. «М» (склад №2) (загал. пл. 481,3 кв.м); (460052) нежитлова будівля літ. «Н» (склад №1) (загал. 

пл. 249,0 кв.м); (460053) нежитлова будівля літ. «Й» (склад) (загал. пл. 244,5 кв.м); (460054) 

нежитлова будівля літ. «К» (конюшня) (загал. пл. 48,4 кв.м); (460055) нежитлова будівля літ. «О» 

(столова-прохідна (столова); (460057) нежитлова будівля літ. «О» (столова-прохідна (прохідна) 

(загал. пл. 173,6 кв.м); (460056) нежитлова будівля літ. «Щ» (насосна) (загал. пл. 29,4 кв.м); 

(460059) нежитлова будівля літ. «С» (будівля прийому патоки) (загал. пл. 35,7 кв.м); (460060) 

нежитлова будівля літ. «Ш» (будівля артезіанської свердловини) (загал. пл. 10 кв.м); (460062) 

нежитлова будівля літ. «Л» (механічна майстерня) (загал. пл. 506,9 кв.м); (460064) нежитлова 

будівля літ. «Х» (прим. артезіанської свердловини №1) (загал. пл. 8,9 кв.м); (460065) нежитлова 

будівля літ. «Ф» (прим. артезіанської свердловини №2) (загал. пл. 7,1 кв.м); (460070) нежитлова 

будівля літ. «В» (мазутосховище) (загал. пл. 17,7 кв.м); (460071) Вагова, нежитлова будівля літ. 

«Б» (загал. пл. 68,9 кв.м); (460075) нежитлова будівля літ. «А» (склад) (загал. пл. 1599,5 кв.м); 

(460069) Огорожа пристанційної бази; (460072) Під’їзні колії пристанційної бази; (460073) 

Прийомний бункер; (500445) Комплексна трансформаторна підстанція (прилад обліку ел.енергії) 

КТП-458; (460037) Приміщення вуличного туалету (біля контори); (460038) Замощення (площадка 

для сушки зерна); (460040) Водопровід; (460041) Ворота секційні; (460042) Газопровід; (460043) 

Димова труба; (460044) Колодязь на території заводу; (460058) Огорожа кислотного, дизельного 

приміщення; (460061) Головні ворота №2; (460063) Грати ковані; (460066) Бензоколонка; (460067) 

Залізобетонна огорожа складу ГСМ; (460076) Поля фільтрації; (460001) Датер ОУ-6 

одн.стр.+стр.ізол.; (460002) Автомобілерогрузчик ГУАР; (460006) Конвеєр КПП-500 №1; (460007) 

Конвеєр КПП-500 №2; (460014) Котел ДКВР 10/13; (460015) Трансформатор (гараж); (460018) 

УПМ-500 ПО-2; (460019) МПО «Кокон»; (460021) Направлююча для плоскої тари; (460022) 

Направлююча для плоскої тари; (460023) Пресформи для виготовлення тари №2; (460024) 

Пресформи для виготовлення тари №1; (460027) Ніж в зборі /новий/; (460029) Датер ОУ-6 

одн.стр.+блок магній; (460031) Пристрій для термодруку; (460032) МУЛ-320 Натягувач стрічки; 

(460033) Компресор РМ-3130,00/500/1400 №2; (460078) Насос MAGDOS LT-6 PVS №1; (460079) 

Насос MAGDOS LT-6 PVS №2; (460080) РН-метр рН-150 МИ; (460081) Мішкові фільтри (6 шт.); 



(460082) Механічні фільтри грубої очистки (4 шт.); (460083) Ємність пластикова 3 шт.; (460084) 

Фільтр 25 мкм; (460085) Мембрани високого тиску (5 шт.); (460086) Устаткування по вигот. 

технічних рідин; (460087) Обладнання по виготовленні тех. рідин в потоці; (460088) Насос EBARA 

ЗМ50-200/1,5 №3; (460089) Насос EBARA ЗМ50-200/1,5 062010 №2; (460090) Мірник 250 дал №16; 

(460091) Мірник 250 дал №17; (460092) Мірник 250 дал №18; (460093) Мірник 75 дал №19; 

(460094) Мірник 75 дал №20; (460095) Насос JCR/10Н; (460097) Ваги автомобільні грузові ~60т; 

(460099) Акумуляторна батарея КТ 2*40/350 (Аварійне освітлення котла); (460100) Лічильник 

газовий; (460101) Даераторний пристрій; (460102) Нестандартне обладнання; (460105) Вентилятор 

№1; (460106) Вентилятор №2; (460107) Димосос №1; (460108) Димосос №2; (460109) 

Зварювальний агрегат; (460110) Котел Е 10/19 (ДКВР 10/13); (460111) Економайзер; (460114) 

Фільтр натр. катіонітов №1; (460115) Фільтр натр. катіонітов №2; (460116) Насос з реле в 

комплекті EBARA /котельня/; (460117) Обчислювач об’єму газу (коректор); (460118) Збірник 

сольової ропи (виробнича котельня); (460119) Солерозчинник (виробнича котельня); (460120) 

Механічний фільтр 1 (виробнича котельня); (460123) Механічний фільтр 2 (виробнича котельня); 

(460124) Катіонітовий фільтр 1 (виробнича котельня); (460126) Компресор РМ-3141; (460127) 

Катіонітовий фільтр 2 (виробнича котельня); (460128) Економайзер Е-2 (виробнича котельня); 

(460129) Рекуперативний теплообмінник (виробнича котельня); (460130) Резервуар для води 1 

(виробнича котельня); (460131) Резервуар для води 2 (виробнича котельня); (460132) Щит 

управління насосами (виробнича котельня); (460133) Щит силовий 1 (виробнича котельня); 

(460134) Щит силовий 2 (виробнича котельня); (460135) Ємність для коксохіму ~20 куб.м 1 

(виробнича котельня); (460136) Ємність для коксохіму ~20 куб.м 2 (виробнича котельня); (460137) 

Датчик перепаду тиску «Сапфір»; (460141) Компресор РМ-3130,00/500/1400 №1; (460142) 

Форсунка паромех. ПМФ-А+компл. ЗИП №1; (460143) Форсунка паромех. ПМФ-А+компл. ЗИП 

№2; (460144) Форсунка паромех. ПМФ-А+компл. ЗИП №3; (460145) Форсунка паромех. ПМФ-

А+компл. ЗИП №4; (460150) Електронасос LOWARA FHE 50-200/92 №4; (460152) Перетворювач 

частоти; (460153) Приймальний чанок для коксохіму (виробнича котельня); (460154) Розхідний 

чанок коксохіму ~15-17 куб.м (виробнича котельня); (460155) Механічний фільтр для коксохіму 1 

(виробнича котельня); (460156) Механічний фільтр для коксохіму 2 (виробнича котельня); (460158) 

Компресор КТ-6-У (тепловозн); (460163) Електродвигун №1 75 кВт; (460164) Електродвигун; 

(460165) Електродвигун №2 90 кВт; (460166) Дизель «Шкода»; (460169) Насос LOWARA (дизельне 

відділення); (460170) Насос LOWARA (дизельне відділення); (460171) Насос LOWARA (дизельне 

відділення); (460174) Система водопідготовки; (460176) Дизель-генератор; (460177) Бочка для 

кислоти V=37 куб.м; (460178) Насоси подачі води 50 кВт (3 шт.) +№915,916; (460223) Кулер для 

води; (460224) Кондиціонер SUPRA AS 24HR 35; (460226) Електронагрівач 18 кВт; (460228) Насос 

П6-ППВ-100 Білопілля №9; (460229) Насос П6-ППВ-100 Білопілля №10; (460231) Чан квадратний 

1 (прийом та доробка меляси); (460232) Чан квадратний 2 (прийом та доробка меляси); (460233) 

Чан квадратний для живильних солей (прийом та доробка меляси); (460234) Чан круглий з насосом 

Ебара-збірник конденсату (прийом та доробка меляси); (460235) Щит управління насосами 

(прийом та доробка меляси); (460236) Щит силовий (прийом та доробка меляси); (460239) Насос 

П6-ППВ №1; (460240) Ваги виробничі; (460241) Резервуар мелясний №1; (460242) Резервуар 

мелясний №2; (460243) Резервуар мелясний №3; (460244) Чан для солодкої меляси; (460245) 

Ємність для антисептування меляси; (460246) Конденсатор для епюраційної колони 1 (апаратне 

відділення); (460247) Конденсатор для епюраційної колони 2 (апаратне відділення); (460248) 

Конденсатор для бражної колони 1 (апаратне відділення); (460249) Конденсатор для бражної 

колони 2 (апаратне відділення); (460250) Піноуловлювач БК (апаратне відділення); (460251) 

Сепаратор СО2 БК (апаратне відділення); (460252) Апарат для сивушних промоїн (апаратне 

відділення); (460253) Гомогенізатор (апаратне відділення); (460254) Кип’ятильник РК (апаратне 

відділення); (460256) Збірник лютерної води для мийки чанів (апаратне відділення); (460257) 

Збірник барди для спірального теплообмінника (апаратне відділення); (460258) Щит силовий 

апаратне відділення (апаратне відділення); (460259) Щит управління (апаратне відділення); 

(460261) Бражна колона; (460262) Контрольний снаряд №1; (460263) Контрольний снаряд №2; 

(460264) Контрольний снаряд №3; (460265) Мірник спиртовий №12; (460266) Мірник спиртовий 

№2; (460267) Мірник спиртовий №3; (460268) Мірник спиртовий №4; (460269) Мірник спиртовий 



№13; (460270) Ємкість для спирту (згорток) №1; (460271) Ємкість для спирту (згорток) №2; 

(460272) Електродвигун АЦГ 5,5 кВт; (460275) Насос EBARA (апаратне відділення біля збірника 

лютера); (460276) Насос EBARA (апаратне відділення біля спірального теплообмінника); (460277) 

Мірник спиртовий №5; (460278) Щит автоматики; (460279) Мийка високого тиску; (460281) 

Резервуар для спирту №7; (460282) Резервуар для спирту №8; (460283) Резервуар для спирту №9; 

(460284) Ректифікаційна колона; (460285) Теплообмінник спіральний KLSO 6-20-610- 10/10; 

(460287) Мірник 1000 дал №14; (460288) Мірник 1000 дал №15; (460289) Епюраційна колона; 

(460290) Брагопідігрівач; (460291) Дефлегматор; (460292) Насос EBARA 4 кВт; (460293) Бак для 

води 1 (апаратне відділення); (460294) Бак для води 2 (апаратне відділення); (460295) Дефлегматор 

для ректифікаційної колони 1 (апаратне відділення); (460297) Дефлегматор для ректифікаційної 

колони 2 (апаратне відділення); (460298) Дефлегматор для епюраційної колони 1 (апаратне 

відділення); (460299) Дефлегматор для епюраційної колони 2 (апаратне відділення); (460300) 

Конденсатор для ректифікаційної колони 1 (апаратне відділення); (460301) Конденсатор для 

ректифікаційної колони 2 (апаратне відділення); (460303) Ємність для води №1 (бродильне 

відділення); (460304) Ємність для води №2 (бродильне відділення); (460305) Ємність для води №3 

(бродильне відділення); (460306) Збірник меляси №1 (бродильне відділення); (460307) Збірник 

меляси №2 (бродильне відділення); (460308) Чан чересний квадратний (бродильне відділення); 

(460311) Чан підготовки води для варки (бродильне відділення); (460312) Передаточний чан №10 

(бродильне відділення); (460313) Бродильний чан №7 (бродильне відділення); (460314) 

Спиртоловушка 1 (бродильне відділення); (460315) Спиртоловушка 2 (бродильне відділення); 

(460316) Дріжджанка хлібна №7 (бродильне відділення); (460317) Дріжджанка хлібна №8 

(бродильне відділення); (460318) Холодильна установка на компресор (бродильне відділення); 

(460319) Збірник артезіанської води 25 м3 (бродильне відділення); (460320) Ємність для 

приготування розчину для миття чанів 1 (бродильне відділення); (460321) Ємність для 

приготування розчину для миття чанів 2 (бродильне відділення); (460322) Ємність для 

приготування розчину для миття чанів 3 (бродильне відділення); (460323) Ємність для 

приготування розчину для миття чанів 4 (бродильне відділення); (460324) Щитова силова 2 поверх 

(бродильне відділення); (460325) Щитова силова в дріжджовому відділенні (бродильне відділення);  

(460326) Щитова силова 1 поверх (бродильне відділення); (460327) Щитова управління насосами 1 

поверх (бродильне відділення); (460328) Щит управління 1 поверх (бродильне відділення); 

(460329) Щитова управління насосами в дріжджовому відділення (бродильне відділення); (460330) 

Чан для піногасіння 1 поверх (бродильне відділення); (460339) Насос EBARA (бродильне 

відділення); (460343) Насос EBARA ЗМ50-200/1,5 №1; (460345) Дріжджегенератор мелясний №1; 

(460346) Дріжджегенератор мелясний №3; (460347) Дріжджегенератор мелясний №4; (460348) 

Дріжджегенератор мелясний №2; (460349) Дрожжанка хлібна №1; (460350) Дрожжанка хлібна №2; 

(460351) Дрожжанка хлібна №3; (460352) Дрожжанка хлібна №4; (460353) Дрожжанка хлібна №5; 

(460354) Дрожжанка хлібна №6; (460355) Електронасос LOWARA FHE 50-200/92 №1; (460356) 

Електронасос LOWARA FHE 50-200/92 №2; (460357) Електронасос LOWARA FHE 50-200/92 №3; 

(460358) Чан бродильний №6 н/ж; (460359) Чан бродильний №9 н/ж; (460360) Чан бродильний №1; 

(460362) Чан бродильний №2; (460363) Чан бродильний №3; (460364) Чан бродильний №4; 

(460365) Чан бродильний №8; (460366) Чан бродильний №5; (460367) Система трубопроводів; 

(460368) Електродвигун 7,5 кВт; (460369) Щитова управління дробаркою (варочне відділення); 

(460370) Система вентиляції з мотором (варочне відділення); (460371) Гідроферментатор 1 

(варочне відділення); (460372) Трясучка механічна (варочне відділення); (460373) Датчик зерна 

(варочне відділення); (460374) Норії НШ-50/20 2шт. +№227/1; (460376) Щит управління насосами 

варки (варочне відділення); (460377) Щит управління варкою (варочне відділення); (460378) Щит 

силовий (біля Норії) 1 (варочне відділення); (460379) Щит силовий (біля Норії) 2 (варочне 

відділення); (460380) Випарювач (бак для гарячої води); (460381) Чан для зерна після трясучки 

(варочне відділення); (460382) Чан добового запасу зерна (варочне відділення); (460383) 

Оцукрювач (варочне відділення); (460384) Дробілка ДМ №1; (460385) Дробілка ДМ №2; (460386) 

Норії НЦГ-20; (460387) Трансформатор ТДМ-401 (біля варки); (460388) Електродвигун б/в; 

(460389) Гідроферментатор 2 (варочне відділення); (460390) Електродвигун 4АМ250 S475||1500 

№2; (460391) Електродвигун 4АМ250 S475||1500 №1; (460392) Дробарка А 1-ДМ2Р-110 



1200/1050/90 кВт; (460393) Миюча головка; (460394) Насос-дозатор ферментів 2шт. +№906/1; 

(460395) Дробарка; (460396) Розхідник зерна (ваги); (460397) Механічна ловушка 2шт. +№909/1; 

(460398) Чанок замісу; (460399) Редукторна вертикальна мішалка 5,5 кВт 4 шт.+ 

№911/1,911/2,911/3; (460400) Насос замісу 2 шт. +№917/1; (460401) Насос сусла 2шт.+№918/1; 

(460402) Насос оцукреної маси 2шт.+№919/1; (460403) Теплообмінник спіральний 3 

шт.+№920/1,920/2; (460404) Пароінжекторний кавітатор; (460405) Дизмембратор 2 шт.; (460468) 

Електронагрівач ЄК-1; (460500) Котел газовий (адмін); (460501) Регулятор тиску газу; (460510) 

Станок заточний; (460511) Станок ЗК -643; (460512) Станок токарний по обробітку дерева; 

(460513) Станок круг.фугувальний; (460516) Агрегат АДД-305 САК; (460517) Станок 

свердлильний; (460518) Станок деревообробний; (460519) Станок токарний №1; (460520) Станок 

токарний №2; (460521) Станок ЗСК-634; (460522) Резервуар для ефіро-альдегідної фракції (ЕАФ) 

та сивушних масел ~ 4,4 тис.дал (спиртосховище); (460523) Мірник спиртовий №10; (460524) 

Мірник спиртовий №9; (460525) Мірник спиртовий №8; (460526) Мірник спиртовий №7; (460529) 

Мірник спиртовий №6; (460530) Мірник спиртовий №11; (460531) Резервуар для спирту №1; 

(460532) Резервуар для спирту №2; (460533) Резервуар для спирту №3; (460534) Резервуар для 

спирту №4; (460535) Резервуар для спирту №5; (460536) Резервуар для спирту №6; (460537) 

Резервуар для ЕАФ №8; (460540) Насос 4SR 8/17; (460541) Мотопомпа багатоцільова; (460542) 

Прес шнековий маслобійний №1; (460543) Прес шнековий маслобійний №2; (460544) 

Солодоворошитель №1; (460545) Солодоворошитель №2; (460548) Копмресор Ку-3; (460553) 

Мийка НД-525 Керхер; (460561) Лічильник води; (460562) Ручний підйомний механізм – лебідка; 

(460575) Щит силовий в бардяній; (460577) Щит управління компресорне відділення; (460578) 

Резервуар для ПММ ~40т (ПММ); (460617) Екскаватор; (460618) ЮМЗ-6КЛ; (460619) ЮМЗ-6Л 

490; (460620) Прилад обліку (електролічильник з модемами) АСЕ-6000 10А; (500426) Системний 

блок IT-Block G5400Work; (500431) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1 P31020000000010; 

(500432) Системний блок IT-Block G5400Work; (500466) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-

B1; (460606) ГАЗ 5312 №1; (460607) ГАЗ САЗ; (460608) ГАЗ 53; (460609) КАВЗ 3270; (460610) 

КАМАЗ 5410; (460611) ГАЗ САЗ-53; (460612) ЗИЛ 130 ВІ; (460614) АРУП 8; (460615) ИЖ 412 ИЕ; 

(460616) ОДАЗ 9370; (460098) Пожежна помпа; (460179) Рефрактометр; (460180) Поляриметр 1; 

(460181) Поляриметр 2; (460182) Мікроскоп; (460183) ПН-метр; (460184) Сушильна шафа СЕШ-3; 

(460185) Фотометр фотоелектричний КФК-3; (460186) Фотокалориметр; (460187) Ваги АД-3000; 

(460188) Ваги аналітичні; (460189) Топочне гніздо; (460190) Холодильник «Атлант» /лабораторія/; 

(460191) Стіл робочий для 2-х чоловік /лабор./; (460192) Стіл робочий для 2-х чоловік /лабор./; 

(460193) Шафа комбінована 1; (460194) Шафа комбінована 2; (460195) Тумба приставна 1; (460196) 

Тумба приставна 2; (460197) Тумба приставна 3; (460198) Шафа для одягу; (460199) Шафа 

лабораторна 1; (460200) Шафа лабораторна 2; (460201) Тумба лабораторна 1; (460202) Тумба 

лабораторна 2; (460203) Тумба лабораторна 3; (460204) Тумба лабораторна 4; (460205) Тумба 

лабораторна 5; (460206) Тумба лабораторна 6; (460207) Надставка для столів 1; (460208) Надставка 

для столів 2; (460209) Надставка для столів 3; (460210) Надставка для столів 4; (460211) Шафа  

лабораторна комбінована (витяжна шафа); (460212) Тумба для мийки; (460213) Мийка зі 

змішувачем; (460214) Шафа лабораторна 3; (460215) Тумба приставна 4; (460216) Шафа; (460217) 

Щиток для зразків 1; (460218) Щиток для зразків 2; (460221) Водонагрівач; (460222) Дистилятор; 

(460225) Дистилятор водний ДЄ-4; (460227) pH-метр pH-150 МИ /Росія/ лабор.; (460406) Бойлер 

саморобний для підігріву води для миття посуду (кімната 2); (460407) Жарочна шафа (кімната 1); 

(460408) Кожух-зонт для витяжки 2х1м (кухня); (460409) Кондиціонер DEKKER 1 (обідній зал); 

(460410) Кондиціонер DEKKER 2 (обідній зал); (460411) Мийка з нержав.сталі семисекційна 

(кімната 2); (460412) Морозильна камера горизонтальна UGUR (коридор); (460413) Плита для 

каструль (кухня); (460415) Системний телефон Panasonik KX-TS 2350 (кухня); (460416) Стіл для 

готової продукції 1 (кухня); (460417) Стіл для готової продукції 2 (кухня); (460418) Стіл для 

готової продукції 3 (кухня); (460419) Стіл для готової продукції 4 (кухня); (460420) Стіл малий для 

посуду (кімната 2); (460421) Стіл обідній 1 (обідній зал); (460422) Стіл обідній 2 (обідній зал); 

(460423) Стіл обідній 3 (обідній зал); (460424) Стіл обідній 4 (обідній зал); (460425) Стіл обідній 5 

(обідній зал); (460426) Стіл обідній 6 (обідній зал); (460427) Стіл обідній 7 (обідній зал); (460428) 

Стіл обідній 8 (обідній зал); (460429) Стіл роздаточний малий (кухня); (460430) Стіл розділочний 



(кімната 1); (460431) Стіл розділочний малий (кімната 1); (460432) Стілець 1 (обідній зал); (460433) 

Стілець 2 (обідній зал); (460434) Стілець 3 (обідній зал); (460435) Стілець 4 (обідній зал); (460436) 

Стілець 5 (обідній зал); (460437) Стілець 6 (обідній зал); (460438) Стілець 7 (обідній зал); (460439) 

Стілець 8 (обідній зал); (460440) Стілець 9 (обідній зал); (460441) Стілець 10 (обідній зал); (460442) 

Стілець 11 (обідній зал); (460443) Стілець 12 (обідній зал); (460444) Стілець 13 (обідній зал); 

(460445) Стілець 14 (обідній зал); (460446) Тістомісильна машина (кімната 1); (460447) 

Умивальник (обідній зал); (460448) Холодильник Samsung RL 23DATW (обідній зал); (460449) 

Холодильник /некомплект/ (обідній зал); (460450) Шафа двохстулкова 1 (кімната 1); (460451) 

Шафа двохстулкова 2 (кімната 1); (460452) Шафа для посуду 1 (кімната 2); (460453) Шафа для 

посуду 2 (кімната 2); (460454) Шафа для посуду 3 (кімната 2); (460455) Стіл комп’ютерний 1 

/бухгалтерія/; (460456) Стіл комп’ютерний 2 /бухгалтерія/; (460457) Стіл комп’ютерний 3 

/бухгалтерія/; (460458) Стіл комп’ютерний 4 /бухгалтерія/; (460459) Приставний стіл 1 

/бухгалтерія/; (460460) Приставний стіл 2 /бухгалтерія/; (460461) Шафа для одягу /бухгалтерія/; 

(460462) Шафа для документів 2 /бухгалтерія/; (460463) Тумба приставна до комп’ютерного столу 

1 /бухгалтерія/; (460464) Тумба приставна до комп’ютерного столу 2 /бухгалтерія/; (460465) Тумба 

приставна до комп’ютерного столу 3 /бухгалтерія/; (460466) Тумба приставна до комп’ютерного 

столу 4 /бухгалтерія/; (460467) Тумба 1 /бухгалтерія/; (460469) Тумба 2 /бухгалтерія/; (460470) 

Шафа для документів 1 /бухгалтерія/; (460471) Ксерокс МФУ HP Laser M-1005 MFP /бухгалтерія/; 

(460472) Кондиціонер YAMAHA-1 /бухгалтерія/; (460473) Стіл комп’ютерний /кабінет ст. 

бухгалтера/; (460474) Стіл /кабінет ст. бухгалтера/; (460475) Тумба приставна до комп’ютерного 

столу /кабінет ст. бухгалтера/; (460476) Тумба /кабінет ст. бухгалтера/; (460477) Шафа для одягу 

/кабінет ст. бухгалтера/; (460478) Шафа для документів /кабінет ст. бухгалтера/; (460479) Сейф 

металевий /кабінет ст. бухгалтера/; (460480) Ксерокс /кабінет ст. бухгалтера/; (460481) Стіл 

комп’ютерний /відділ кадрів/; (460482) Тумба приставна до комп’ютерного столу /відділ кадрів/; 

(460483) Тумба /відділ кадрів/; (460484) Котел твердопаливний POZOR; (460485) Шафа для 

документів /відділ кадрів/; (460486) Шафа для одягу /відділ кадрів/; (460487) Сейф металевий 

/відділ кадрів/; (460488) Стіл комп’ютерний /приймальня/; (460489) Тумба /приймальня/; (460490) 

Шафа для документів /приймальня/; (460491) Шафа для одягу /приймальня/; (460492) М’який 

куточок /кабінет директора/; (460493) Стіл /кабінет директора/; (460494) Стіл робочий /кабінет 

директора/; (460495) Шафа /кабінет директора/; (460496) Телевізор /кабінет директора/; (460497) 

Кондиціонер /кабінет директора/; (460498) Кулер /кабінет директора/; (460499) Кресло офісне 

/кабінет директора/; (460503) Стіл /кімната для нарад/; (460504) Шафа металева для зберігання 

документів по зарплаті /архів/; (460563) Ємність пластикова ~1куб.м 1; (460564) Ємність 

пластикова ~1куб.м 2; (460565) Ємність пластикова ~1куб.м 3; (460566) Ємність пластикова 

~1куб.м 4; (460567) Ємність пластикова ~1куб.м 5; (460568) Ємність пластикова ~1куб.м 6; 

(460569) Ємність пластикова ~1куб.м 7; (460570) Ємність пластикова ~1куб.м 8; (460571) Ємність 

пластикова ~1куб.м 9; (460572) Ємність пластикова ~1куб.м 10; (460573) Ємність пластикова 

~1куб.м 11; (460574) Ємність пластикова ~1куб.м 12; (460576) Ємність кислотна клепана ~60т; 

(500444) Комплексна трансформаторна підстанція (прилад обліку ел. енергії) КТП-343; (460034) 

Бензотример (бензопила) Foresta 2 кВт; (460035) Зварочний інвертор ММА-200 PRO. 4кВт, 10- 200 

А; (460621) Трансформатор Т-0,66-1 1000/5кл.т. 0,5S №1 (завод); (460622) Трансформатор Т-0,66-1 

1000/5кл.т. 0,5S №2 (завод); (460623) Трансформатор Т-0,66-1 1000/5кл.т. 0,5S №3 (завод); (501332) 

Форсунка паромеханічна ФМП-ГМГ-2 (L-1200мм); (501333) Форсунка паромеханічна ФМП-ГМГ-2 

(L-1200мм); (501334) Горизонтальний відцентрований насос МВ 100 РР; (501337) Компресорна 

установка ВКП R 1500-10-500; (501338) Насос П6ППВ-100; (501339) Частотний перетворювач; 

(460077) Станція підкачки води; (460096) Насоси подачі води (2 шт.) +№913; (460104) Насос 

паровий; (460157) Насоси подачі води (2 шт.); (460230) Приймальний жолоб (прийом та доробка 

меляси); (460237) Насос вакуумний №1; (460238) Насос вакуумний №2; (460309) Розсиропник 1 

(бродильне відділення); (460310) Розсиропник 2 (бродильне відділення); (460331) Зварювальний 

апарат МСТ; (460333) Насос Х-80-65-160 №1; (460334) Насос Х-80-65-160 №2; (460335) Насос Х-

30-32-125 №2; (460336) Газодувка; (460337) Насос вакуумний ВВН-1,6 №1; (460338) Насос Х-30-

50-200; (460361) Насос вакуумний ВВН-1-6 без ел. двигуна №1; (460515) Насос ЕВЦ-6-65 -120 

(погружний); (460527) Насос для спирту СВН-80 (спиртосховище); (460528) Насос для спирту СЦЛ 



20-24 (спиртосховище); (460538) Насос Х 4032х125 (спиртосховище); (460068) нежитлова будівля 

літ. «Р» (вагова) (загал. пл. 11,1 кв.м); (500441) нежитлова будівля літ. «Ж» (кислотна) (загал. пл. 

8,6 кв.м); (500442) нежитлова будівля літ. «Е» (колекторна) (загал. пл. 8,4 кв.м); (500443) 

нежитлова будівля літ. «Я» (колекторна) загал. пл. 6,4 кв.м) (далі – Об’єкт приватизації). 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: Київська область, Сквирський район, 

с. Тхорівка, вул. Сквирська, 42; Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Залізнична, 57. 

 

 

ПЕРЕЛІК 

нерухомого майна 

 

Інв. 

номер 
Назва 

Адреса 

розташування 

Заг. 

площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне 

використання 

Підстава 

виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності 

та власник 

460039 Нежитлова 
будівля літ. «З» 

(бардонасосна 

станція) 

Київська обл., 
Сквирський р-н, 

c. Тхорівка, 

вул. Сквирська, 
42 

40,8 2100168332240 1251.5 Будівлі 
підприємств 

харчової 

промисловості 

Витяг 
№212508441 

від 

15.06.2020 

Державна 
МРЕТС 

460045 Нежитлова 

будівля літ. «Ц» 

(головний 

корпус) 

Київська обл., 

Сквирський р-н, 

c. Тхорівка, 

вул. Сквирська, 
42 

2684,2 2100067332240 1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості 

Витяг 

№2124933158 

від 

15.06.2020 

Державна 

МРЕТС 

460046 Нежитлова 

будівля літ. «И» 

(дизельне 

відділення) 

Київська обл., 

Сквирський р-н, 

c. Тхорівка, 

вул. Сквирська, 
42 

125,1 2100102232240 1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості 

Витяг 

№212498252 

від 

15.06.2020 

Державна 

МРЕТС 

460047 

460049 

Нежитлова 

будівля літ. «Т» 

(контора клуб 
(контора) 

нежитлова 

будівля літ. «Т» 
(контора-клуб 

(клуб) 

Київська обл., 

Сквирський р-н, 

c. Тхорівка, 
вул. Сквирська, 

42 

542,9 2100788432240 1220.9 Будівлі 

для конторських 

та 
адміністративних 

цілей інші 

Витяг 

№212613692 

від 
16.06.2020 

Державна 

МРЕТС 

460048 Нежитлова 

будівля літ. «І» 
(трансформаторна 

підстанція) 

Київська обл., 

Сквирський р-н, 
c. Тхорівка, 

вул. Сквирська, 

42 

136,3 2100086232240 2224.3 

Трансформаторні 
станції та 

підстанції 

місцевих 
електромереж 

Витяг 

№212496070 
від 

15.06.2020 

Державна 

МРЕТС 

460050 Нежитлова 

будівля літ. «П» 

(спиртосховище) 

Київська обл., 

Сквирський р-н, 

c. Тхорівка, 
вул. Сквирська, 

42 

554,8 2100149932240 1252.9 Склади та 

сховища інші 

Витяг 

№212505852 

від 
15.06.2020 

Державна 

МРЕТС 

460051 Нежитлова 

будівля літ. «М» 

Київська обл., 

Сквирський р-н, 

481,3 2100115332240 1252.9 Склади та 

сховища інші 

Витяг 

№212500408 

Державна 

МРЕТС 



Інв. 

номер 
Назва 

Адреса 

розташування 

Заг. 
площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне 

використання 

Підстава 

виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності 

та власник 

(склад №2) c. Тхорівка, 
вул. Сквирська, 

42 

від 
15.06.2020 

460052 Нежитлова 

будівля літ. «Н» 
(склад №1) 

Київська обл., 

Сквирський р-н, 
c. Тхорівка, 

вул. Сквирська, 

42 

249,0 210074832000 1252.9 Склади та 

сховища інші 

Витяг 

№212607074 
від 

16.06.2020 

Державна 

МРЕТС 

460053 Нежитлова 
будівля літ. «Й» 

(склад) 

Київська обл., 
Сквирський р-н, 

c. Тхорівка, 

вул. Сквирська, 
42 

244,5 2100764932240 1252.9 Склади та 
сховища інші 

Витяг 
№212610216 

від 

16.06.2020 

Державна 
МРЕТС 

460051 Нежитлова 

будівля літ. «К» 

(конюшня) 

Київська обл., 

Сквирський р-н, 

c. Тхорівка, 
вул. Сквирська, 

42 

48,4 2100723532240 1271.1 Будівлі 

для 

тваринництва 

Витяг 

№212603859 

від 
16.06.2020 

Державна 

МРЕТС 

460055 

460057 

Нежитлова 

будівля літ. «О» 
(столова-прохідна 

(столова) 

нежитлова 

будівля літ. «О» 
(столова-прохідна 

(прохідна) 

Київська обл., 

Сквирський р-н, 
c. Тхорівка, 

вул. Сквирська, 

42 

173,6 2100807932240 1230.4 Їдальні, 

кафе, закусочні 
та т.ін. 

Витяг 

№212616944 
від 

16.06.2020 

Державна 

МРЕТС 

460056 Нежитлова 

будівля літ. «Щ» 
(насосна) 

Київська обл., 

Сквирський р-н, 
c. Тхорівка, 

вул. Сквирська, 

42 

29,4 2100704232240 1274.6 

Господарські 
будівлі 

Витяг 

№212600510 
від 

16.06.2020 

Державна 

МРЕТС 

460059 Нежитлова 
будівля літ. «С» 

(будівля прийому 

патоки) 

Київська обл., 
Сквирський р-н, 

c. Тхорівка, 

вул. Сквирська, 
42 

35,7 2100688132240 1251.5 Будівлі 
підприємств 

харчової 

промисловості 

Витяг 
№212597522 

від 

16.06.2020 

Державна 
МРЕТС 

460060 Нежитлова 

будівля літ. «Ш» 

(будівля 
артезіанської 

свердловини) 

Київська обл., 

Сквирський р-н, 

c. Тхорівка, 
вул. Сквирська, 

42 

10,0 2100675032240 1222.4 Водяні 

свердловини, 

колодязі, бювети 

Витяг 

№212595341 

від 
16.06.2020 

Державна 

МРЕТС 

460062 Нежитлова 

будівля літ. «Л» 
(механічна 

майстерня) 

Київська обл., 

Сквирський р-н, 
c. Тхорівка, 

вул. Сквирська, 

42 

506,9 2100335032240 1274.6 

Господарські 
будівлі 

Витяг 

№212538842 
від 

15.06.2020 

Державна 

МРЕТС 

460064 Нежитлова 
будівля літ. «Х» 

(прим. 

Київська обл., 
Сквирський р-н, 

c. Тхорівка, 

8,9 2100282032240 1222.4 Водяні 
свердловини, 

колодязі, бювети 

Витяг 
№212529321 

від 

Державна 
МРЕТС 



Інв. 

номер 
Назва 

Адреса 

розташування 

Заг. 
площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне 

використання 

Підстава 

виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності 

та власник 

артезіанської 
свердловини№1) 

вул. Сквирська, 
42 

15.06.2020 

460066 Нежитлова 

будівля літ. «Ф» 

(прим. 
артезіанської 

свердловини№2) 

Київська обл., 

Сквирський р-н, 

c. Тхорівка, 
вул. Сквирська, 

42 

7,1 2100249032240 1222.4 Водяні 

свердловини, 

колодязі, бювети 

Витяг 

№212523545 

від 
15.06.2020 

Державна 

МРЕТС 

500441 Нежитлова 

будівля літ. «Ж» 
(кислотна) 

Київська обл., 

Сквирський р-н, 
c. Тхорівка, 

вул. Сквирська, 

42 

8,6 2100226832240 1274.6 

Господарські 
будівлі 

Витяг 

№212518941 
від 

15.06.2020 

Державна 

МРЕТС 

500442 Нежитлова 
будівля літ. «Е» 

(колекторна) 

Київська обл., 
Сквирський р-н, 

c. Тхорівка, 

вул. Сквирська, 
42 

8,4 2100052032240 1274.6 
Господарські 

будівлі 

Витяг 
№212490175 

від 

15.06.2020 

Державна 
МРЕТС 

500443 Нежитлова 

будівля літ. «Я» 

(колекторна) 

Київська обл., 

Сквирський р-н, 

c. Тхорівка, 
вул. Сквирська, 

42 

6,4 2100202432240 1274.6 

Господарські 

будівлі 

Витяг 

№212514906 

від 
15.06.2020 

Державна 

МРЕТС 

460068 Нежитлова 

будівля літ. «Р» 
(вагова) 

Київська обл., 

Сквирський р-н, 
c. Тхорівка, 

вул. Сквирська, 

42 

11,1 2100184832240 1274.6 

Господарські 
будівлі 

Витяг 

№212511205 
від 

15.06.2020 

Державна 

МРЕТС 

460070 Нежитлова 
будівля літ. «В» 

(мазутосховище) 

Київська обл., 
Сквирський р-н, 

м. Сквира, 

вул. Залізнична, 

57 

17,7 2099961832240 1274.6 
Господарські 

будівлі 

Витяг 
№212475844 

від 

15.06.2020 

Державна 
МРЕТС 

460071 Вагова, 

нежитлова 

будівля літ. «Б» 

Київська обл., 

Сквирський р-н, 

м. Сквира, 
вул. Залізнична, 

57 

68,9 2099961832240 1274.6 

Господарські 

будівлі 

Витяг 

№212475844 

від 
15.06.2020 

Державна 

МРЕТС 

460075 Нежитлова 

будівля літ. «А» 
(склад) 

Київська обл., 

Сквирський р-н, 
м. Сквира, 

вул. Залізнична, 

57 

1599,5 2099930232000 1252.9 Склади та 

сховища інші 

Витяг 

№212471384 
від 

15.06.2020 

Державна 

МРЕТС 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про земельні ділянки 

 



Назва 
Адреса 

розташування 

Площа 

земельної 

ділянки 
(га) 

Кадастровий 
номер земельної 

ділянки 

Цільове 

призначення 

земельної 
ділянки 

Форма власності, підстава на право 
користування земельною ділянкою, 

інформація про обтяження 

Земельна 
ділянка 

Київська 
обл., 

Сквирський 

р-н, 
с. Тхорівка 

28,3837 Відсутній 
(необхідне 

виготовлення 

технічної 
документації) 

Забудовані 
землі 

Державний акт на право постійного 
користування землею Б №025693 від 

1980 року. Довідка відділу 

Держземагентства у Сквирському 
районі від 05.03.2015 №19-1023-0.3-

694/2-15 

Земельна 

ділянка 

Київська 

обл., 

Сквирський 
р-н, 

с. Тхорівка 

10,4 Відсутній 

(необхідне 

виготовлення 
технічної 

документації) 

Забудовані 

технічної 

інфраструктури 

Державний акт на право постійного 

користування землею Б №025693 від 

1980 року. Довідка відділу 
Держземагентства у Сквирському 

районі від 05.03.2015 №19-1023-0.3-

694/2-15 

Земельна 

ділянка 

Київська 

обл., 
Сквирський 

р-н, 

м. Сквира 

2,1 Відсутній 

(необхідне 
виготовлення 

технічної 

документації) 

Забудовані 

землі 

Державний акт на право постійного 

користування землею І-КВ №003420 від 
27.12.1996 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про договори оренди 

 

№ 

з/п 
Орендар Назва об’єкта оренди 

Орендована 

площа (м2) 
Цільове призначення оренди 

Реквізити 

договору 
оренди та 

термін його 

дії 

Орендна 

плата за 
1 кв. м за 

місяць без 

ПДВ (грн) 

1 ПрАТ  

«ВФ 
Україна» 

Металевий 

майданчик майданчик 
димової труби 

16,0 Розміщення технічних 

засобів і антен оператора 
телекомунікацій, який надає 

послуги з рухомого 

(мобільного) зв’язку 

№1956з 

20.03.2017 по 
19.01.2023 

383,32 

2 ПАТ 

«Київстар» 

Майданчик біля 

труби котельні та 
частини труби 

котельні (для 

встановлення 4 
антено-місць) 

14,0 З метою розміщення 

оператора телекомунікацій 

№1823з 

11.05.2016 по 
10.03.2022 

248,25 

 

Інформація про балансоутримувача: 
ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618) юридична адреса ДП «Укрспирт»: 07400, Київська 

область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16; контактні дані: Вергелес Георгій Валентинович, телефон 

0674019741, адреса електронної пошти: g.vergeles@ukrspirt.com. 

 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 22.12.2020. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

mailto:g.vergeles@ukrspirt.com


Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням 

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 

електронного аукціону. 

 

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  

приватизація об’єкта 

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна», Закону України «Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових 

виробів та пального» (зі змінами), Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів 

малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами). 

Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ УРАХУВАННЯ ПДВ) ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 22 461 034,19 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 11 230 517,10 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 11 230 517,10 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску (без урахування ПДВ) для: 

аукціону з умовами – 2 246 103,42 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 123 051,71 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 123 051,71 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: становить 944,6 грн (0,2 мінімальної заробітної плати станом 

на 1 січня поточного року). 

Умови продажу: 

Покупець від дати переходу права власності на Об’єкт приватизації зобов’язаний забезпечити: 

збереження видів діяльності, які здійснювало Тхорівське МПД ДП «Укрспирт» – виробництво 

спирту етилового технічного до 01 липня 2021 року; 

збереження до 01 липня 2021 року на виробництві, яке буде здійснюватися на придбаному майні, 

не менше ніж 70 відсотків штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 01 січня 2020 року, та 

працевлаштування на них протягом 2-х місяців з моменту переходу права власності на об’єкт не 

менше 33 осіб. 

4. Додаткова інформація 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях 

Рахунок: UA568201720355519001000140075 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО: 820172 

Код ЄДРПОУ: 43173325 



в національній валюті для перерахування гарантійного внеску 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях 

Рахунок: UA598201720355289001000140075 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО: 820172 

Код ЄДРПОУ: 43173325 

в іноземній валюті (в доларах США): 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях 

Рахунок: UA363052990000025307046200356 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО: 300711 

Код за ЄДРПОУ: 14360570 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.  

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі дні 

з 9.00 до 18.00, у п’ятницю з 9.00 до 16.45 за місцем його розташування за адресами: Київська 

область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Сквирська, 42 та Київська область, Сквирський район, 

м. Сквира, вул. Залізнична, 57. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: т.в.о. керівника, заступник керівника з питань безпеки 

Тхорівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» Макаренко 

Олександр Васильович, тел. +380938437411. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, 

адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.  

Телефони для довідок: (044) 200-25-40, 200-25-38. 

Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта приватизації, 

потенційним покупцям необхідно перейти на портал vdr.spfu.gov.ua та після короткої реєстрації 

переглянути документи, які розміщені в віртуальній кімнаті даних. 

 

 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях від 26.11.2020 № 782. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-18-000003-1. 

Період між аукціоном: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 224 610,34 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 112 305,17 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 112 305,17 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html


адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях про продаж об’єкта малої приватизації – 

окремого майна Великолюбінського місця провадження діяльності та зберігання 

спирту ДП «Укрспирт», що перебуває на балансі ДП «Укрспирт» (код за 

ЄДРПОУ 37199618) 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

    Найменування об’єкта приватизації: окреме майно Великолюбінського місця провадження 

діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі: 

(140001) Спиртобаза (загал. пл. 475,7 кв.м), (140002) Спиртосховище (загал. пл. 445,6 кв.м), 

(140003) Будівля котельні (загал. пл. 458,1 кв.м), (140004) Будівля цеху зрідженої вуглекислоти 

(загал. пл. 253,4 кв. м), (140005) Цех переробки риби (загал. пл. 290 кв. м), (140006) Будівля 

електропідстанції (загал. пл. 74,7 кв. м), (140007) Будівля зерноскладу №1 (загал. пл. 999,5 кв.м), 

(140008) Будівля зерноскладу №2 (загал. пл. 564,4 кв.м), (140009) Гараж (загал. пл. 383,7 кв.м), 

(140010) Будівля прохідної (загал. пл. 32,2 кв.м), (140011) Адміністративна будівля (загал. пл. 

1094,2 кв.м), (140012) Будівля солодовні (загал. пл. 765,2 кв.м), (140013) Будівля 

дріжджебродильного цеху (загал. пл. 609,3 кв.м), (140014) Виробничо-адміністративна будівля 

(загал. пл. 642,8 кв.м), (140015) Будівля цеху подрібнення сировини та варильного цеху (загал. пл . 

675,9 кв. м), (140016) Будівля браго-ретифікаційної установки (загал. пл. 445,1 кв. м), (140017) 

Будівля цеху повітряних зерен рису (загал. пл. 1077,9 кв. м), (140018) Будівля насосної (кам’янка), 

(140019) Будівля майстерні (загал. пл. 384,4 кв. м), (140020) Будівля стайні (загал. пл. 490,2 кв. м), 

(140021) Будівля зливного відділення (загал. пл. 198,7 кв. м.), (140022) Будівля хлораторної (загал. 

пл. 16,5 кв. м), (140023) Будівля матеріального складу (загал. пл. 385 кв. м), (140024) Димова труба, 

(140025) Залізничний тупик, (140026) Площадка для розвантажування зерна, (140027) 

Водопровідні та каналізаційні мережі, (140028) Бражне господарство, (140029) Бражний 

трубопровід, (140030) Мазутне господарство, (140031) Свердловина, (140032) Паркан-огорожа з 

плит, (140033) Паркан-огорожа з плит, (140034) Паркан-огорожа з труб, (140035) Дорога на 

спиртобазу, (140036) Поля фільтрації, (140037) Газопровід та вузол обліку газу, (140600) 

Трубопроводи відділення декантації (розр. документації), (140039) Економайзер, (140040) 

Економайзер, (140041) Ел. шафи СПП-С7, (140042) Ел. мотори АСП-18/1500, (140043) Ел. мотори 

22/1500, (140045) Фільтр натрій-катіонітовий, (140046) Фільтр натрій-катіонітовий, (140047) 

Ел.щит CAPГ, (140048) Паровий котел 6,5/13, (140049) Паровий котел 6,5/13, (140050) Паровий 

котел «Універсал», (140051) ДФП4872 уст. водопідг., (140052) АВД без підігріву води НD з аксес., 

(140053) МО-12 EWS уст. водопідгот., (140054) станція дозув. FAPVM-0.365, (140055) Станція 

управління ТК112-2, (140056) ТФК- 3672GL уcт. водопідготовки, (140057) Клапан батерфляй, 

(140058) Градирна, (140059) Фільтр натрій-катіоновий, (140060) Вентилятори ВДТ, (140061) 

Димосос, (140062) Димосос, (140063) Насос 40-200/5,5, (140064) Насос 50-200/11, (140066) Насос 

ЗМНС 40 200, (140067) Насос хіміч. титановий, (140069) Насос SMS 40-200, (140070) Верт. насос 

СР15-17 А-F-A-E, (140072) Насос МН1204-1-Е/3-400-50-2, (140073) Насос sm 50-200/11, (140074) 

Насос секційний, (140075) Насос CALPEDA NM32/16 BE, (140076) Насос-дозатор PDE DXL-

CC/M2-10, (140078) Моноблочний насос 230/400/50, (140079) Водонапірний бак, (140080) Ємкості 

на 10.5 м3, (140081) Ел. двигун 2,2 кВт/1000, (140082) Ел. двигун 55/1470, (140083) Ел. двигун 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
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55/1500, (140084) Ел. двигуни 7,5/1450, (140085) Ел. двигун 5,5 кВт /1500, (140086) Ел. двигун 

18,5,5 кВт /1500, (140087) Ел. двигун 4ААМ55/00, (140088) Ел. двигун АИР1001 4 кВт/1500, 

(140089) Дизмембратор, (140090) Дробарка А1 ДМ 2Р 110М, (140094) Дробарки ДДМ з двиг., 

(140096) Норія, (140097) Норія 1-10-15, (140099) Мотор-редуктор ЗМП-50-56-4,0, (140100) Насос 

3М 40-200/5,5, (140101) Ел. шафа СПА С*8, (140102) Ел. шафа СПА-4, (140103) Ел. мотори 

7.5*1500, (140104) Ел. двигун 4 кВт 500 об./хв., (140105) Бак для води, (140106) Насос ЗМ 40-

200/5,5, (140107) Насос ЗМ 40-200/5.5, (140108) Насос 40 200/5,5, (140109) Насос 40 200/5,5, 

(140110) Насос-дозатор PDE DLX -CC/M, (140111) Насос-дозатор PDE DLX -CC/M, (140112) 

ГДФО-1, (140113) ГДФО-2, (140114) ГДФО-3, (140115) Насос СМ 100-65-200/4, (140116) Насос 

СМ 100-65-200/4 з ел. двигуном, (140117) Насос-дозатор PDE DXL-CC/M2-10, (140118) Насос 

СМ100-65-200/4, (140119) Теплообмінник, (140120) Теплообмінник, (140121) Теплообмінник, 

(140122) Резервуар 1.5 м3, (140123) Млин диск МДГ-30Т-2500, (140124) Подрібнююча гарнітура, 

(140125) Гідроциклон, (140126) Електродвигун 1,1квт/1500об., (140127) Насос СМ100-65-200/4, 

(140128) Ел. шафи СПА-77, (140129) Ел. двигун, (140135) Мотор-редуктор ЗМП 50-56-4,0, (140136) 

Мотор-редуктор ЗМП-50-56-4,0, (140137) Мотор-редуктор ЗМП-50-114-11,0-110, (140138) 

Дріжджанки, (140139) Дріжжезаторники, (140140) Дріжжематочник, (140141) Мийка чанів, 

(140142) Чани бродильні 1-8, (140143) Чани бродильні 9-10, (140144) Передавальні чани, (140145) 

Піногасники, (140146) Насос ЗМ 40-200, (140148) Насос ЗМ 40-200/5,5, (140150) Нас. агрегат ЕЦВ-

6-10-110, (140151) Насос СМ 100-65-250а/4, (140152) Насос 50-200/11, (140153) Реактор 630, 

(140154) Реактор для збер. к-ти, (140155) Холодопаротермальний агрегат, (140156) Мотор – 

редуктор ЗМП 50-56-4,0, (140157) Холодно-паротермальний апарат, (140158) Насос ЗМНS 50-200, 

(140159) Насос КМ 50-32, (140160) Промивач сивуш. масла, (140161) Ел. тельфер, (140162) Насос 

ЗМ 40-200/5,5, (140163) Насос ЗМ 40-200/5,5, (140164) БРУ, (140165) Царги, (140166) Випарник, 

(140167) Насос н/ж, (140168) Насос ВВН 1,5-0,4, (140169) Насос ВВН- 1,5/0,4 з е/двигуном 4 кВт, 

(140170) Кип’ятильник, (140171) Кип’ятильник БРУ, (140172) Контрольний снаряд, (140173) 

Пароводяний нагрівач, (140174) Пароіжекторна установка, (140175) Підігрівач бражки, (140176) 

Водяний нагрівач, (140177) Ємності по 25 м3, (140178) Станок свердлильний, (140179) Станок 

стругальний, (140180) Стругальний станок, (140181) Токарний станок, (140182) Токарний станок 

/дооцінка/, (140183) Фрезерний станок, (140184) Верстати 4 шт., (140185) Відрізний станок, 

(140186) Зварювальний випробув., (140187) Зварювальний випростувач Дуга 300, (140188) 

Зварювальний транс., (140189) Механізм тяговий, (140190) Зварювальний апарат, (140192) Насос 

н/ж, (140193) Тепловентилятор, (140194) Виправляч зварювальний «Патон», (140196) Ел. двигун 

37/1500, (140197) Ел. двигун АІМ-90161,5, (140198) Ел. двигун 4АМ-200, (140199) Ел. шафа СПА 

С*8, (140200) Ємність 15 куб.м, (140201) Автомоб. розвантажувач ТУАР, (140202) Вентилятори 

ВЦП-5, (140203) Зернонавантажувач Р-6 КШП, (140204) Конвеєр до зерноскладу, (140205) 

Навантажувач КШП-6, (140206) Навантажувач КШП-6, (140207) Нас. агрегат СМ100-200/4, 

(140208) Норії, (140209) Норія для розв. ваг-в, (140210) Норія НЦ-1-100/30, (140211) Цистерна-

ємність, (140214) Ємність 2,7 куб. м, (140215) Трансформатр ПП -100/6, (140216) Ел. двигун 

15/3000, (140217) Ел. двигун 22/3000, (140218) Насосний агр. ЕЦВ-6-10-110, (140219) Насос ЕЦВ 8-

25-100, (140223) Насос, ЕЦВ 8-16-140, (140224) Насос ЕЦВ 8-16-140, (140226) Насос, ЕЦВ-8-16-

140, (140228) Насоси АІР 100-50, (140229) Насоси консольні, (140230) Нас. агрегат ЕЦВ8-16-140 11 

кВт, (140231) Нас. агрегат ЕЦВ-8-16-140, (140234) Ел. кранбалка, (140235) Ел. кранбалка, (140240) 

Установка РХДУ-10, (140245) Цистерна для збер сив масла 2500, (140246) Цистерна для збер ЕАФ 

2500, (140247) Мірник верт. рамовий, (140248) Мірник вертик V = 75 дал, (140249) Мірник гориз. 

консольний 250 дал, (140250) Мірник горизонт V = 250 дал, (140251) Цистерна для накопич. ЕАФ, 

(140252) Цистерна для накопич. спирту 2500, (140253) Цистерна для накоп. спирту 2500, (140254) 

Мірник гориз. 250 дал, (140255) Мірник гориз. 250 дал, (140256) Мірник спирту V = 75 дал, 

(140257) Цистерна для збер. спирту/6961/, (140258) Цистерна для збер. спирту/7385/, (140259) 

Цистерна збер. спирту /6886,7560/, (140260) Цистерна збер. Спирту/5140,5963/, (140261) Ємності 

для зливу, (140262) Ємності для зливу ЕГ-5685, (140263) Мірник гориз. V = 100 дал, (140264) 

Мірник верт. рамові 75 дал, (140265) Мірник гор. техн. 250 дал, (140266) Цистерна залізнична, 

(140267) Цистерна залізнична, (140268) Роз’єднувач РЛНД 10/1000, (140269) АСКОЕ, (140270) 

Конденс. установка 150 Вт, (140271) Силовий трансформатор, (140272) Трансформатор, (140273) 



Шафи ЩСУ-2, (140274) Щитки Ю-110, (140275) Ел. шафи що-70-2, (140276) Ячейки що-70-1, 

(140277) Ячейки що-70-2, (140278) Резервне живлення, (140279) Трансф. струму ТПЛ-10 1505, 

(140280) ел. двигун АИММ 5,5/3000, (140281) Електродвигун, (140282) Електрошафи СПА-75, 

(140290) Реактор, (140306) Фасовочний апарат, (140315) Комп’ютер, (140318) Принтер CENON, 

(140319) АТС «Панасонік», (140320) Систем. телефонні апарати, (140322) Монітор Acer v 173, 

(140323) Систем. телефонні апарати, (140325) Факс Панасонік КХ F 1982, (140327) Багатофункц. 

пристрій MFP, (140330) Модем GSM /GPRS і комплектуючі, (140331) Промисловий комп’ютер, 

(140332) Комп’ютер з прог. забезпеченням, (140333) Комп’ютер BRAIN BUSINES, (140334) 

Багатофункц. пристрій MFP А3, (140335) Системний блок НЕО №3050, (140336) Сист. блок IT-

Block G560Work, (140337) Сист. блок IT-Block G560Work, (140338) Сист. блок IT-Block G560Work, 

(140339) Сист. блок IT-Block G560Work, (140340) Сист. блок НЕО gb/HDD500GB, (140341) Сист. 

блок НЕО gb/HDD500GB, (140342) Сист. блок IT-Block 15 7400 Work Plus, (140343) Монітор 21,5 

FSUS VS228 DE, (140344) Монітор 21,5 FSUS VS228 DE, (140345) Монітор 21,5 FSUS VS228 DE, 

(140346) Монітор 21,5 FSUS VS228 DE, (140347) Монітор Monitor B, (140351) Екскаватор ЮМЗ-6, 

(140352) Трактор Т-150К 00609ВС, (140353) Трактор ЮМЗ-6 25-90ЛВ, (140358) Автонавантажувач 

ГП-5, (140360) Причіп одноосий 7663 ЛВ, (140500) Багатофункціональний пристрій Canon image 

Runneer, (140501) Системний блок ІТ-Blok g 5400 Work, (140502) Системний блок ІТ-Blok g 5400 

Work, (140503) Монітор 23,6 L lama ProLite, (140504) Монітор 23,6 L lama ProLite, (140505) 

Гідродинамічний дистиляційний випаровував, (140506) Шлемовий паропровід парів БК ДУ250 

НЖ, (140507) Гомогенізатор трубчастий денатуратів, (140508) Гомогенізатор трубчастий 

денатуратів, (140509) Збірник флегми БК з діоптром, (140510) Насос ESHE 80-160/185/P 

25VSNA3х400 В, (140511) Насос ЦНС к 1,1 кВт, (140512) Насос ЦНСк 1,1 кВт, (140513) Насос 

ЦНСк 2,2 кВт, (140514) Насос ЦНСк 2,2 кВт, (140515) Піноловушка БК V = 1,1 куб.м d1200 мм, 

(140516) Сеператор ВВН насосів НЖ, (140517) Система електронного обліку спирту, (140518) 

Насос СІР 5,5 кВт, (140519) Насос СІР 5,5 кВт, (140522) Мірний збірник денатурантів v-75л, 

(140523) Мірний збірник денатурантів v-75л, (140524) Мірний збірник денатурантів v-75л, (140528) 

Ребойлер-утилізатор ЕК, (140529) Спіральний рекупер барда-бражка F-20 НЖ, (140530) 

Спіральний рекуператор барда-вода F-30 НЖ, (140531) Станція хімреагентів 6 куб.м 4 секції, 

(140532) Шафа електрична БРУ 2000х800х400 Ш1, (140533) Спиртовловлювач конденсаційно-

абсорбційний, (140534) Гомогенізатор трубчастий денатурантів 150 L-1500м, (140538) Вентилятор 

спиртовловлювача 3 кВт, (140539) Насос EBARA 3М 32-160/1,5, (140540) Насос EBARA 3М 32-

160/1,5, (140541) Насос EBARA 3М 32-160/1,5, (140542) Насос EBARA 3М 32-160/1,5, (140543) 

Насос вихровий Pkm60, (140544) Насос з відкритою турбінкою 1,1 кВт, (140545) Насос ЦНСк 3-20 

з ел. двиг. 1,5 кВт/3000, (140546) Насос ЦНСк 3-20 з ел. двиг. 1,5 кВт/3000, (140549) Насосний 

агрегат ВВН-1,5/0,4 з ел. двиг., (140554) Насос EBARA 3М 32-125/1,1, (140555) Насос EBARA 3М 

32-125/1,1, (140556) Насос EBARA 3М 32-125/1,1, (140557) Насос EBARA 3М 32-125/1,1, (140558) 

Насос EBARA 3М 40-200/7,5, (140559) Насос DWO/1 400 (3-Ф), (140560) Насос DWO/1 400 (3-Ф), 

(140561) Насос ЗМ 32-200/3, (140562) Насос ЗМ 32-200/3, (140563) Насос ЗМ 32-200/3, (140564) 

Насосний агрегат EBARA 3М 40-200/5,5А, (140565) Насос-дозатор PDF DLX CC/M 8-10 230/240V, 

(140566) Насос-дозатор PDF DLX CC/M 8-10 230/240, (140567) Насос – дозатор PDF DLX CC /M8-

10 230/240, (140569) СІР збірник 3 м. куб., (140570) Насос EBARA 3М 40/200-5,5-А, (140571) 

Трубопроводи дріжджеброд. відділення, (140577) Бункер КЕКу V = 25 м. куб, (140579) Бокова 

мішалка V = 0,75 квт, (140580) Гідроциклон декантату барди, (140581) Гідроциклон декантату 

барди, (140582) Двопродуктовий барабанний віброзгущувач барди СББ, (140583) Двопродуктовий 

барабанний віброзгущувач барди СББ, (140584) Збірник передаточний декантату 2,5 куб.м, 

(140585) Збірник теплої води V=10 куб.м, (140586) Кондиціонер-стеріалізатор декантату барди, 

(140587) Підбункерний шнек кеку, (140588) Поплавково-забірний пристрій декантату, (140589) 

Прес-сепаратор барди ПШС, (140590) Прес-сепаратор барди ПШС, (140591) Центральний пристрій 

дегазації, (140592) Центральний пристрій дегазації, (140598) Шнек вивантаження КЕКу, (140599) 

Площадка декантації, (140603) Багатофункціональний пристрій МFR A4Canon, (140604) 

Багатофункціональний пристрій МFR A4Canon, (140605) Таль ручна ланцюгова, (140607) Модем 

GSM/GPRS термінал, (140609) Масовий витратомір RCCT38 №D1V901833-спирт (вироб.), (140610) 

Масовий витратомір RCCT38 №D1V901604 – спирт (реал), (140611) Масовий витратомір RCCT38 



№D1V901931 – ефіри (вир.), (140612) Масовий витратомір RCCT38 №D1V901930 – ефіри (реал.), 

(140613) Перетворювач темп. ПВТ-01-С (-30)+70, (140614) Перетворювач темп. ПВТ-01-С (-

30)+70, (140615) Перетворювач темп. ПВТ-01-С (-30)+70, (140616) Перетворювач темп. ПВТ-01-С 

(-30)+70, (140617) Датчик рівня Liquiphant M, (140618) Датчик рівня Liquiphant M, (140619) Датчик 

рівня Liquiphant M, (140620) Шафа приладна на один комплект, (140621) Обчислювач об’єму 

спирту «Універсал», (140622) Обчислювач об’єму спирту «Універсал», (140623) Блок живлення 

витратоміра спирту, (140624) Блок живлення витратоміра спирту, (140625) Блок живлення 

витратоміра спирту, (140626) Блок живлення витратоміра спирту, (140627) Пальник ABITIG 

GRIP28, (501432) Насос ручний, (501433) Насос ручний, (501434) Насос Lowara 22SV01F011T, 

(501435) Насос ВС-80 (СВН-80) з електродвигуном, (501436) Насос ВС-80 (СВН-80) з 

електродвигуном, (501437) Насос ВС-80 (СВН-80) з електродвигуном, (501438) Насипна колона 

ф600--2000 з НЖ, (501439) Насос-дозатор PDE DLXB-CC/M1-15 230V, (501440) Насос-дозатор 

PDE DLXB-CC/M1-15 230V, (501473) Пневматичний мембр. насос BOXER 50PP, (140349) 

Автомобіль ЗІЛ 131ВС50-59 АХ з ВС6972ХТ, (140350) Авт. ЗІЛ-130 ВС 3496 СІ, (140354) 

Автомобіль КАМАЗ 5111ВС41-54СН, (140355) Авт. МАЗ 54326 ВС12-39СЕ, (140356) Авт. ЗІЛ 130 

6132 ЛВР, (140357) Автомобіль ЗІЛ 130 431412 спец., (140359) Авт. УАЗ 3909ВС91-72СЕ, (140361) 

Авт. Тойота ВС8355СІ, (140362) Авт. Пежо ВС 8351 СІ, (140363) Авт. Фольксваген ВС78-08ВН, 

(140364) Авт. ЗІЛ- ММЗВС68-28ВО, (140365) Авт. ЗІЛ-ММЗ ВС34-28АЕ, (140367) Ел. плита 

ПЕСМ-4, (140368) М’ясорубка МІМ – 300, (140369) Стіл дубовий кутовий, (140370) Холодильник 

Снайге, (140371) М’яка частина, (140372) Набір меблів, (140373) Столи дерев’яні, (140374) стіл 

комп’ютерний, (140375) Стінка офісна в зборі, (140376) Кондиціонер, (140377) Стіл дубовий, 

(140378) Стіл приставка, (140379) Холодильник Снайге-42, (140380) Комплект меблів, (140381) 

Набір меблів, (140382) Сейф ШМ-112-21, (140383) Шафа РДУК, (140384) Лічильник газу 

GA400РГ, (140385) Фільтр газовий ФГ-150, (140386) Індикатор техн. ИТМ22, (140387) Датчик 

температури, (140388) Дат. тиску Aplisens РС28 (А), (140389) Електромонтажний ящик, (140390) 

Корпус МКС 160x70x30, (140391) Лог. модуль LOGO 24RCO, (140392) Модуль вводу LOGO AM2, 

(140393) Клапан електромагнітний, (140394) Контролер S7-200 CPU214, (140395) Mодуль в/в S7-

200 EM235, (140396) Пульт управління TD200, (140397) Перетв. тиску РС-28-10 кПа, (140398) 

Стаб. блок живлення Sitop, (140399) Контролер S7-200 CPU224XP з ПЗ, (140400) Комун. процесор 

CP243, (140401) Шафа АХ1886 Quadroitalia, (140402) Бл. плавного пуску АТS48c14Q, (140403) Бл. 

плавного пуску АТS48c17Q, (140404) Контактор LC 1D150 M7, (140405) Контактор LC 1D150 M7, 

(140406) Контактор LC 1D115 M7, (140407) Авт. вим. 3P3DNV250D, (140408) Перетв. 

АТV31HU55N4, (140409) Част. рег. ATV28HU75N4, (140410) Витратомір MAG3100, (140411) 

Вторинний пертв. MAG5000, (140412) Вага ТВ1-60, (140413) Витратомір ДРЖИ50-30МП, (140414) 

Затвір дисковий ДУ-50 мм, (140415) Конвертер з прогр. забезпеченням, (140416) Шафа TVD 

2000x800x600, (140417) Мікр. котролер МІК51, (140418) Перетв. тиску АРС 2000РZ, (140419) 

Перетв. тиску РС-28-10кПа/DN50, (140420) Позиціонер МТМ 830, (140421) Система RTP -PD-6-

512, (140422) Част. рег. ATV28HU55N4, (140423) Мікропроц. регулятор МТР8, (140424) Набір 

офісних меблів, (140425) Част. рег. ATV28HU55N4, (140426) Пневмат. клапан GGG-40, (140427) 

Ящик ВН-63-04, (140428) Витратомір ДРЖИ50-30МП, (140429) Таймер-лічильник МТЛ-32, 

(140430) Бетонозмішувач, (140431) Обігрівач В 15 ЕРА, (140432) Пилка монтажна 

МАКІТА2414NB, (140433) Царга набір, (140434) П/а ПФГ 216 «Вулкан», (140435) Вага товарна, 

(140436) Водонагрівач RSS, (140437) Водонагрівач VM 200OPRO, (140439) Вага аналітична, 

(140440) Вага електронна, (140441) Вага електронна технічна, (140442) Електроплита, (140443) 

Меблі лабораторні, (140444) Меблі лабораторні, (140445) Мийка, (140446) Мийка двомісна, 

(140447) Рефрактометр ІРФ-454, (140448) Поляриметр, (140450) Стіл лабораторний, (140451) 

Столи, (140453) Холодильник, (140454) Шафа офісна, (140455) Шафа сервант, (140456) Шафа 

спеціальна, (140457) Хроматограф /дооцінка/, (140458) Вологомір, (140463) Компресор для накач. 

шин, (140464) Вага автономна, (140465) Вага автомобільна, (140466) Ваги залізничні, (140467) 

Генератор водню 1,4 атм., (140468) Індикатор вимірюв. MAG-6000, (140469) Шліфмашина 

«Макіта», (140470) Сенсорна панель оператора, (140471) Аквадистилятор ДЕ -10, (140472) 

Мікроскоп ХС- 2610, (140473) Блок плавного пуску двигуна RSHRCV, (140474) Перетворювач 

ел./пневматичний МТМ 810, (140475) Перетворювач ел./пневматичний МТМ 810, (140476) 



Автоматичний вимикач ЕВ 2630/3LE-1, (140477) Пальник ABINTIG 18, (140478) Лічильник води 

ДУ 80, (140479) Лічильник НІК 2303 АРП, (140480) Перетворювач тиску APR-2000 PD/0, (140481) 

Перетворювач частоти ATV 312 2.2 кВт, (140482) Ротаметр РП-6,3 ЖУЗ, (140483) Лічильник води 

ХВ MWN,, (140484) Іономір И-160, (140485) Сушильна шафа, (140486) Фотоколориметр КФК-3, 

(140487) Вологомір РМ-450, (140488) Аквадистилятор ДЕ-10, (140489) Шафа +М NSYCRN54250P, 

(140490) Шафа +М NSYCRN54250P, (140491) Перетв. гідростатич. тиску SG-25/010, (140492) 

Перетвор. тиску РС 28/ЕХ/-100…0 кРа, (140493) Перетвор. тиску РС 28/ЕХ/-40…40 кРа, (140494) 

Перетвор. тиску РС 28/ЕХ0…25 кРа, (140495) Перетвор. тиску РС 28/ЕХ-10…40 кРа, (140496) 

Перетвор. тиску РС 28/ЕХ-40…10 кРа, (140497) Перетвор. тиску РС 28/ЕХ-40…10 кРа, (140498) 

Перетр. вим. надл. тиску МТМ 40 кПа, (140499) Перетр. вим. надл. тиску МТМ 1МПа, (140525) 

Мірна лінійка для відбору проб, (140526) Мірна лінійка для відбору проб, (140527) Підмості 

пересувні, (140535) Витратомір-лічильник електромагнітний ІВК-3, (140536) Витратомір-лічильник 

електромагнітний ІВК-3 DN-40, (140537) АСУ ТП переоснащення БРУ, (140547) Ротаметр ВВН, 

(140548) Ротаметр ВВН, (140572) Пневмоклапан на вакуум регулюючийДУ-15 з ППС, (140573) 

Пневмоклапан на вакуум регулюючийДУ-15 з ППС, (140574) Пневмоклапан на вакуум 

регулюючийДУ-15 з ППС, (140575) Пневмоклапан на вакуум регулюючийДУ-15 з ППС, (140576) 

Пневмоклапан на вакуум регулюючий ДУ-15 з ППС, (140578) Перетворювач частоти АТВ 320v 7,5 

кВт 03803Ф, (140593) Шафа АСУ ТП бардоприймального відділення, (140594) Шкаф 

бардопідготовки 2Ш 2000х800х400, (140595) Шкаф декантації 3Ш 2000х800х400, (140596) Шкаф 

декантації 4Ш 2000х800х400, (140597) Шкаф декантації 5Ш 2000х800х400, (140601) Перетворювач 

тиску РС-28/Ех/0..60кРА, (140602) Перетворювач тиску РС-28/Ех/0..25кРА, (140606) Перфоратор 

«Дніпро-М», (140608) Електроконвектор 2,0 кВт, (501471) Всмоктуючий клапан до мембранного 

набору BOT, (501472) Повітряний регулятор до мембр. пневм. насосу BOTER, (501480) Ротаметр 

РМ -1,6ЖУЗ, (501481) Перетворювач тиску РС-28/0..100кРа-DN50, (501482) Перетворювач тиску 

РС-28/0..100кРа-DN50, (501483) Мікропроцесорний регулятор МІК-21-05-03-03-3, (501484) 

Пристрій ЕРСУ-4-1, (501782) Шафа CRN B600ХШ400ХГ200, (501792) Шафа МКН 643М ІР54, 

(501583) Лічильник холодної води, (501584) Вага вихідна у-подібна, (501585) IBC контейнер ІЬ15 

NAT UN11027, (501586) IBC контейнер ІЬ15 NAT UN11027, (501587) Конденсатор F = 30 м2, 

(501588) Поплавково-забірний пристрій декантату, (501589) Контейнер МХ 1000, (501590) 

Контейнер МХ 1000, (501591) Насос 3М 32-200/3, (501592) Насос-дозатор PDE BT MF 80-

01230V/240K, (501593) Насос-дозатор PDE BT MF 80-01230V/240K, (501594) Насос-дозатор PDF 

DLX CC8-10 230V/240K, (501595) Датчик CPS11D-7BA21, (501596) Кабель CYK10-A101, (501597) 

Перетворювач СМ 14-ААМ (СМ14-1020/0), (501598) Перетворювач частотний ATV 320U55N4B, 

(501605) Автоматичний вимикач магнітний 65А, (501606) Вихідна вага зі штрихкодом. (501619) 

Кісткоподрібнювальна машина, (501620) Коптильна камера «Мультимаш», (501621) 

Льодогенератор, (501622) Машина для вакуумної упаковки, (501623) Машина для відтину голови, 

(501624) Машина для очищення луски, (501625) Машина для розробки риби на філе, (501626) 

Машина для чищення луски, (501627) Насос н/ж, (501628) Насоси, (501629) Насоси, (501630) 

Пристрій для забою риби, (501631) Пристрій для забою риби, (501632) Стіл для розрізки, (501633) 

Стіл для розрізки, (501634) Стіл для розрізки, (501636) Холодильна камера в зборі (+3), (501637) 

Холодильна камера в зборі (-20), (501641) Візок вантажопідйомний, (501642) Допоміжний пристрій 

для забою риби, (501643) Електродвигун 1,5 кВт 1000 об./хв., (501644) Електронасос ЦНСк 10/30 з 

ел. двигуном 3 кВт/3000, (501645) Електронасос ЦНСк 10/30 з ел. двигуном 3 кВт/3000, (501646), 

Електродвигун, (501647) Електродвигун, (501648) Електродвигун, (501649) Електродвигун, 

(501650) Жировідділювач, (501651) ЗАВ -20б/у, (501652) Камера для просолювання, (501995) 

Масовий коріолісовий витратомір Endress Hause, (501996) Масовий коріолісовий витратомір 

Endress Hause, (501997) Масовий коріолісовий витратомір Endress Hause (далі – Об’єкт 

приватизації). 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: Львівська обл., Городоцький р-н, 

смт Великий Любінь, вул. С.Стрільців, 41; Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь, 

вул. Львівська, 176Д, 176К, 176З, 176И, 176О, 176Л, 176М, 176Р, 176Б, 176, 176П, 176Е, 176А, 176Ж, 

176Є, 176І, 176Н, 176Т, 176Г, 176Щ, 176С; Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь, 

вул. Кам’янка, 11. 



Балансоутримувач: ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618). 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

нерухомого майна 

 

Інв.  

номер  
Назва  

Адреса 

розташування  

Загальн

а площа 

(кв.м) 

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 

власності 

Форма 
власності 

та 

власник 

140001 Спиртобаза Львівська 

обл., 
смт Великий 

Любінь, 

вул. Січових 
Стрільців, 41 

475,7 207579944620

9 

1251.5 Будівлі 

підприємств 
харчової 

промисловості 

Витяг 

№20805078
5 від 

04.05.2020 

Державн

а МРЕТС 

140002 Спиртосховище Львівська 
обл., 

Городоцький 

р-н, 
смт Великий 

Любінь, 

вул. Львівська

, 176 Д 

445,6 207448414620
9 

1252.9 Склади та 
сховища інші 

Витяг 
№20779302

1 від 

29.04.2020 

Державн
а МРЕТС 

140003 Будівля котельні Львівська 
обл., 

Городоцький 

р-н, 
смт Великий 

Любінь, 

вул. Львівська

, 176 К 

458,1 207509924620
9 

1251.5 Будівлі 
підприємств 

харчової 

промисловості 

Витяг 
№20792072

9 від 

30.04.2020 

Державн
а МРЕТС 

140004 Будівля цеху 
зрідженої 

вуглекислоти 

Львівська 
обл., 

Городоцький 

р-н, 

смт Великий 
Любінь, 

вул. Львівська

, 176 З 

253,4 207579294620
9 

1251.5 Будівлі 
підприємств 

харчової 

промисловості 

Витяг 
№20804950

6 від 

04.05.2020 

Державн
а МРЕТС 

140006 Будівля 
елктропідстанції 

Львівська 
обл., 

Городоцький 

р-н, 

смт Великий 
Любінь, 

вул. Львівська

, 176 О 

74,7 207574354620
9 

1274.6 
Господарські 

будівлі 

Витяг з 
реєстру 

речових 

прав 

208041338 
від 

04.05.2020 

Державн
а МРЕТС 

140007 Будівля Львівська 999,5 207446434620 1271.3 Будівлі Витяг Державн



Інв.  

номер  
Назва  

Адреса 

розташування  

Загальн
а площа 

(кв.м) 

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання 

Підстава 

виникнення 

права 
власності 

Форма 

власності 

та 
власник 

зерноскладу №1 обл., 
Городоцький 

р-н, 

смт Великий 
Любінь, 

вул. Львівська

, 176 Л 

9 для зберігання 
зерна 

№20778941
1 від 

29.04.2020 

а МРЕТС 

140008 Будівля 

зерноскладу №2 

Львівська 

обл., 
Городоцький 

р-н, 

смт Великий 
Любінь, 

вул. Львівська

, 176 М 

564,4 207507054620

9 

1271.3 Будівлі 

для зберігання 
зерна 

Витяг 

№20791561
2 від 

30.04.2020 

Державн

а МРЕТС 

140011 Адміністративна 

будівля 

Львівська 

обл., 
Городоцький 

р-н, 

смт Великий 

Любінь, 
вул. Львівська

, 176 

1094,2 207450124620

9 

1220.9 Будівлі 

для конторський 
та 

адміністративни

х цілей, інші 

Витяг 

№20779610
3 від 

29.04.2020 

Державн

а МРЕТС 

140012 Будівля солодовні Львівська 

обл., 
Городоцький 

р-н, 

смт Великий 

Любінь, 
вул. Львівська

, 176 п 

765,2 207576224620

9 

1251.5 Будівлі 

підприємств 
харчової 

промисловості 

Витяг 

№20804460
0 від 

04.05.2020 

Державн

а МРЕТС 

140013 Будівля 

дріжджебродильно
го цеху 

Львівська 

обл., 
Городоцький 

р-н, 

смт Великий 

Любінь, 
вул. Львівська

, 176 с 

609,3 207445034620

9 

1251.5 Будівлі 

підприємств 
харчової 

промисловості 

Витяг 

№20778658
6 від 

29.04.2020 

Державн

а МРЕТС 

140014 Виробничо-

адміністративна 

будівля 

Львівська 

обл., 

Городоцький 
р-н, 

смт Великий 

Любінь, 
вул. Львівська

, 176 а 

642,8 207510704620

9 

1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 
промисловості 

Витяг 

№20792234

6 від 
30.04.2020 

Державн

а МРЕТС 

140015 Будівля цеху 

подрібнення 

сировини та 
варильного цеху 

Львівська 

обл., 

Городоцький 
р-н, 

675,9 207504594620

9 

1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 
промисловості 

Витяг 

№20791747

4 від 
30.04.2020 

Державн

а МРЕТС 



Інв.  

номер  
Назва  

Адреса 

розташування  

Загальн
а площа 

(кв.м) 

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання 

Підстава 

виникнення 

права 
власності 

Форма 

власності 

та 
власник 

смт Великий 
Любінь, 

вул. Львівська

, 176 Ж 

140016 Будівля браго-

ретифікаційної 

установки 

Львівська 

обл., 

Городоцький 
р-н, 

смт Великий 

Любінь, 

вул. Львівська
, 176 Є 

445,1 207505904620

9 

1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 
промисловості 

Витяг 

№20791677

2 від 
30.04.2020 

Державн

а МРЕТС 

140005 Цех переробки 

риби 

Львівська 

обл., 
Городоцький 

р-н, 

смт Великий 
Любінь, 

вул. Львівська

, 176 И 

290 207577484620

9 

1251.5 Будівлі 

підприємств 
харчової 

промисловості 

Витяг 

№20804662
7 від 

04.05.2020 

Державн

а МРЕТС 

140017 Будівля цеху 

повітряних зерен 

рису 

Львівська 

обл., 

Городоцький 

р-н, 
смт Великий 

Любінь, 

вул. Львівська
, 176 і 

1077,9 207578404620

9 

1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості 

Витяг 

№20804825

0 від 

04.05.2020 

Державн

а МРЕТС 

140019 Будівля майстерні Львівська 

обл., 
Городоцький 

р-н, 

смт Великий 
Любінь, 

вул. Львівська

, 176 н 

384,4 207575344620

9 

1274.6 

Господарські 
будівлі 

Витяг 

№20804298
2 від 

04.05.2020 

Державн

а МРЕТС 

140021 Будівля зливного 

відділення 

Львівська 

обл., 

Городоцький 

р-н, 
смт Великий 

Любінь, 

вул. Львівська
, 176 г 

198,7 207447454620

9 

1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості 

Витяг 

№20779125

7 від 

29.04.2020 

Державн

а МРЕТС 

140009 Гараж Львівська 

обл., 
Городоцький 

р-н, 

смт Великий 
Любінь, 

383,7 207004324620

9 

1242.1 Гаражі 

наземні 

Витяг 

№20685451
5 від 

15.04.2020 

Державн

а МРЕТС 



Інв.  

номер  
Назва  

Адреса 

розташування  

Загальн
а площа 

(кв.м) 

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання 

Підстава 

виникнення 

права 
власності 

Форма 

власності 

та 
власник 

вул. Львівська

, 176 Р 

140010 Будівля прохідної Львівська 

обл., 

Городоцький 

р-н, 
смт Великий 

Любінь, 

вул. Львівська
, 176 Б 

32,2 207053984620

9 

1274.6 

Господарські 

будівлі 

Витяг 

№20695492

4 від 

16.04.2020 

Державн

а МРЕТС 

140018 Будівля насосної 

(кам’янка) 

Львівська 

обл., 
Городоцький 

р-н, 

смт Великий 
Любінь, 

вул. Кам’янка, 

11 

20,9 207003354620

9 

1274.6 

Господарські 
будівлі 

Витяг 

№20685290
0 від 

15.04.2020 

Державн

а МРЕТС 

140020 Будівля стайні Львівська 

обл., 

Городоцький 

р-н, 
смт Великий 

Любінь, 

вул. Львівська
, 176 т 

490,2 207005194620

9 

1271.1 Будівлі 

для 

тваринництва 

Витяг 

№20685649

7 від 

15.04.2020 

Державн

а МРЕТС 

140023 Будівля 

матеріального 
складу 

Львівська 

обл., 
Городоцький 

р-н, 

смт Великий 
Любінь, 

вул. Львівська

, 176 с 

385 207054824620

9 

1252.9Склади та 

сховища інші 

Витяг 

№20695620
2 від 

16.04.2020 

Державн

а МРЕТС 

140022 Будівля 

хлораторної 

Львівська 

обл., 

Городоцький 

р-н, 
смт Великий 

Любінь, 

вул. Львівська
, 176 щ 

16,5 210302464620

9 

1274.6 

Господарські 

будівлі 

Витяг 

№21299646

6 від 

18.06.2020 

Державн

а МРЕТС 

 

На балансі ДП «Укрспирт» перебуває захисна споруда цивільного захисту, яка не підлягає 

приватизації, а саме: протирадіаційне укриття площею 126,5 кв.м (інв. №140628), що розташоване в 

підвальному приміщенні адміністративної будівлі (інв.№140011). 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про земельні ділянки 



 

Назва  Адреса розташування  

Площа 
земель-

ної 

ділянки 
(га) 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  

Цільове 

призначення 
земельної 

ділянки 

Форма власності, підстава 

на право користування 
земельною ділянкою, 

інформація про обтяження 

Земельна 
ділянка 

Львівська обл., 
Городоцький р-н, 

смт Великий Любінь, 

вул. Львівська, 176 

5,4278 4620955300:34:09:0068 Для 
обслуговування 

ДП 

«Укрспирт» 

Державний акт на право 
постійного користування 

земельною ділянкою, Серія 

ЯЯ №178107, виданий 
03.12.2012 

Земельна 

ділянка 

Львівська обл., 

Городоцький р-н, 

смт Великий Любінь, 

вул. Січових Стрільців, 
41 

0,9968 4620955300:34:009:0054 Для 

обслуговування 

ДП 

«Укрспирт» 

Державний акт на право 

постійного користування 

земельною ділянкою, Серія 

ЯЯ №178106, виданий 
03.12.2012 

 

 

ПЕРЕЛІК МАЙНА, 

яке передане в оренду, станом на 13.10.2020 

 

№ 

з/п 
Орендар 

Назва об’єкта 

оренди 

Орендована 

площа 
(кв.м) 

Цільове призначення оренди 

Реквізити 

договору 

оренди та 
термін його 

дії 

Орендна 

плата за 1 

кв.м за 
місяць без 

ПДВ (грн) 

1 ТОВ 

«Земля 

Органік» 

Будівля солодовні 

та цех повітряних 

зерен рису  

1843,1 Виробництво заморожених фруктів, 

овочів та грибів. Виробництво 

джемів, мармеладу, желе, варення, 
пюре. 

№82 

від 30.06.2017, 

термін дії до 
29.04.2023 

25,40 

2 ПАТ «ВФ 

Україна» 

Частина 

димохідної труби 

котельні та 
площадки під 

обладнанням біля 

димової труби 

котельні 

20,0 Розміщення технічних засобів і 

антен операторів телекомунікацій, 

які надають послуги з рухомого 
(мобільного) зв’язку, операторів та 

провайдерів 

№29 

від 11.03.2019, 

термін дії до 
10.02.2022 

77,80 

3 ПАТ 
«Київстар» 

Частина поверхні 
димової труби та 

частина 

асфільтобетнної 
площадки 

40,45 Розміщення технічних засобів і 
антен операторів телекомунікацій, 

які надають послуги з рухомого 

(мобільного) зв’язку, доступ до 
Інтернету 

№76 
від 27.04.2012, 

термін дії до 

23.04.2021 

112,17 

4 ТОВ 
«Земля 

Органік» 

Будівля 
зерноскладу  

563,3 Розміщення виробництва 
заморожених фруктів, овочів та 

грибів (інше використання) 

№115 
від 21.09.2017, 

термін дії до 

20.07.2023 

13,23 

 
 

Відповідно до п.4 ст.18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» 

договори оренди зберігають чинність для нового власника приватизованого майна. 

Відповідно до статті 770 Цивільного кодексу України у разі зміни власника речі, переданої у найм, 

до нового власника переходять права та обов’язки наймодавця. 

Інформація про балансоутримувача: 



ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618), юридична адреса ДП «Укрспирт»: 07400, Київська 

область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16; контактні дані: Вергелес Георгій Валентинович, телефон 

0674019741, адреса електронної пошти: g.vergeles@ukrspirt.com.  

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 24.12.2020. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням 

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 

електронного аукціону. 

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  

приватизація об’єкта 

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 

продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року №432 (зі змінами), Закону України 

«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (зі змінами). 

Покупець Об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна». 

Стартова ціна Об’єкта приватизації для: 

аукціону з умовами – 29 968 032, 31 грн (без ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 14 984 016,16 грн (без ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

14 984 016,16 грн (без ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 2 996 803,23 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 498 401,62 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

1 498 401,62 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Умови продажу: 

Покупець від дати переходу права власності на Об’єкт приватизації має забезпечити: 

збереження видів діяльності, які здійснювало Великолюбінське МПД ДП «Укрспирт», а саме – 

виробництво спирту етилового ректифікованого, до 01 липня 2021 року; 

збереження до 01 липня 2021 року на виробництві, яке буде здійснюватися на придбаному майні, 

не менше ніж 70 відсотків штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 01 січня 2020 року, та 

працевлаштування на них протягом 2-х місяців з моменту переходу права на об’єкт не менше 59 

осіб; 

забезпечувати безперешкодний доступ балансоутримувача до протирадіаційного укриття 

(інв.№140628), яке розташоване в підвальному приміщенні адміністративної будівлі (інв.№140011), з 

метою здійснення заходів по утриманню захисних споруд цивільного захисту у відповідності до 

вимог частини восьмої статті 32 Кодексу цивільного захисту України № 5403-VI від 02.10.12. 

4. Додаткова інформація 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

mailto:g.vergeles@ukrspirt.com


Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях 

Рахунок – UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Рахунок – UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6. 

Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172. 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях. 

Адреса: вул. Січових Стрільців,3, м. Львів, Україна. 

Валюта рахунка – долари США та Євро. 

Рахунок: UA863223130000025203000000065 

Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експорно-імпортний банк України» Адреса: 

вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна 

SWIFT:EXBSUAUX. 

Код ЄДРПОУ: 42899921. 

Призначення платежу: ( обов’язково вказати за що). 

Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts. 

Address: 3, Sichovyh str., Lviv, city,79007. 

Account: UA863223130000025203000000065. 

Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine». 

Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine. 

SWIFT: EXBSUAUX. 

Code YeDRPOU: 42899921. 

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment). 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.  

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі дні 

з 9.00 до 18.00, у п’ятницю з 9.00 до 16.45 за місцем його розташування за адресою: Львівська обл., 

Городоцький р-н, Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь, вул. С.Стрільців, 41; 

Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь, вул. Львівська, 176Д, 176К, 176З, 176И, 176О, 

176Л, 176М, 176Р, 176Б, 176, 176П, 176Е, 176А, 176Ж, 176Є, 176І, 176Н, 176Т, 176Г, 176Щ, 176С; 

Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь, вул. Кам’янка, 11. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник керівника з виробничих питань Великолюбінського 

місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» Суркіс Сергій Володимирович, 

тел. 097 388 09 01. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях, адреса: м. Львів, вул. Січових Стрільків, 3, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/.  Телефони для довідок (032) 261-62-14. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-17-000004-1. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 299 680,32 грн 
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аукціону із зниженням стартової ціни – 149 840,16 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій 149 840,16 грн; 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими 

адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

 

 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 
 

   ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та 

Сумській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна 

Вишняківського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП 

«Укрспирт» (лікеро-горілчане виробництво), що перебуває на балансі ДП 

«Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618) 
 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

     Найменування об’єкта приватизації: Окреме майно Вишняківського місця провадження 

діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» (лікеро-горілчане виробництво) у складі: 

(210737) Будівля котельні-спиртосховища заводу (загал. пл. 437,5 кв.м); (210738) 

Трансформаторна літера «д» (загал. пл. 31,2 кв.м); (210739) Адміністративна будівля літера «Б» 

(загал. пл. 809 кв.м); (210741) Прибудова літера «Б1» (загал. пл. 249,5 кв.м); (210744) Склад літера 

«Ш» (загал. пл. 91,8 кв.м); (210748) Будівля складу-ангару заводу літера «Ц» (загал. пл. 478,7 кв.м); 

(210749) Будівля складу-ангару заводу літера «Ч» (загал. пл. 460,6 кв.м); (210751) Прохідна літера 

«Ж» (загал. пл. 22 кв.м); (210754) Трансформаторна літера «М» (загал. пл. 52 кв.м); (210759) Склад 

літера «Дп1,Д1» (загал. пл. 1550,1 кв.м); (210760) Побутовий цех літера «Д» (загал. пл. 398,4 кв.м); 

(210763) Гараж літера «Е,Е1» (загал. пл. 552,2 кв.м); (210764) Споруда металева, склад; (210765) 

Погріб літера «О» (загал. пл. 65,5 кв.м); (210766) Побутовий корпус літера «Ф» (загал. пл. 739,7 

кв.м); (210767) Гараж літера «е» (загал. пл. 34,8 кв.м); (210768) Будівля гаража-складу заводу 

літера «У» (загал. пл. 447,9 кв.м); (210769) Сміттєсховище; (210770) Промислове приміщення 

літера «В» (загал. пл. 2580,5 кв.м); (210771) Будівля гаража заводу літера «Н» (загал. пл. 113,7 

кв.м); (210772) Котельня літера «З» (загал. пл. 460 кв.м); (210773) Виробнича будівля заводу літера 

«А2» (загал. пл. 385,5 кв.м); (210758) Кіоск; (210745) Мазутосховище; (210742) Паркан; (210743) 

Асфальтове покриття (територія заводу); (210746) Водопровід; (210747) Каналізаційна сітка; 

(210755) Навіс для посуду; (210757) Ворота роздвижні; (210740) Ворота роздвижні КПП; (210750) 

Будівля складу заводу літера «Б» (загал. пл. 622,6 кв.м); (210752) Будівля складу заводу літера «А» 

(загал. пл. 395,3 кв.м); (210753) Будівля прохідної заводу літера «Г» (загал. пл. 10,7 кв.м); (210761) 

Будівля підстанції заводу літера «В2» (загал. пл. 43,2 кв.м); (210762) Будівля складу-магазину 

заводу літера «В В1» (загал. пл. 101,8 кв.м); (210774) Ємність спиртова 10920 дал; (210775) 

Ємність спиртова 2760 дал; (210776) Ємність спиртова 2760 дал; (210777) Ємність спиртова 5080 

дал; (210778) Ємність спиртова 5520 дал; (210779) Ємність спиртова 70 дал; (210780) Насос та 

двигун; (210781) Насос та мотор; (210782) Ємність спиртова 20200 дал; (210783) Ємність для смор. 

спирту 25 дал; (210784) Спиртовий мірник ГН ВНЦ; (210785) Спиртовий мірник ГН ВНЦ; (210786) 

Спиртовий мірник 249.74 дал; (210787) Спиртовий мірник 75.01 дал; (210788) Спиртовий мірник 

379.1 дал; (210789) Спиртовий мірник 379.4 дал; (210790) Спиртовий мірник; (210791) Спиртовий 

мірник 75 дал; (210792) Насос; (210793) Ємність вертикальна; (210794) Ємність горизонтальна ; 

(210795) Ємність кубічна; (210796) Вентилятор котла ДЕ; (210797) Елетродвигун; (210798) 

Елетродвигун; (210799) Елетродвигун; (210800) Елетродвигун; (210801) Повітряний компресор; 
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(210802) Повітряний компресор; (210803) Елетродвигун; (210804) Котельний насос; (210805) 

Котельний насос; (210806) Котельний насос; (210807) Фільтр катіоновий; (210808) Фільтр 

катіоновий; (210809) Паровий котел; (210810) Паровий котел; (210811) Живильний насос; (210812) 

Газорегуляторна установка; (210813) Деаераторна установка; (210814) Воздухозбірник; (210815) 

Напірний чан 540 дал; (210816) Напірний чан 690 дал; (210817) Напірний чан 690 дал; (210818) 

Напірний чан 680 дал; (210819) Напірний чан 670 дал; (210820) Довідний чан; (210821) Довідний 

чан 400 дал; (210822) Довідний чан 400 дал; (210823) Довідний чан 400 дал; (210824) Мірник для 

соків 136 дал; (210825) Мірник для соків 142 дал; (210826) Мірник для соків 144 дал; (210827) 

Мірник для соків 144 дал; (210828) Мірник спиртовий 75 дал; (210829) Доводний чан; (210830) 

Доводний чан; (210831) Мірник спиртовий 75 дал; (210832) Напірний чан 500 дал; (210833) 

Напірний чан 500 дал; (210834) Напірний чан 540 дал; (210835) Проміжний чан 720 дал; (210836) 

Проміжний чан 730 дал; (210837) Чан для води 800 дал; (210838) Ємність; (210839) Ємність; 

(210840) Піщаний фільтр; (210841) Піщаний фільтр; (210842) Вугільна колонка; (210843) Вугільна 

колонка; (210844) Вугільна колонка; (210845) Вугільна колонка; (210846) Вугільна колонка; 

(210847) Вугільна колонка; (210848) Вугільна колонка; (210849) Вугільна колонка; (210850) 

Вугільна колонка; (210851) Вугільна колонка; (210852) Екстрактор; (210853) Екстрактор; (210854) 

Екстрактор; (210855) Перегонний апарат 200 дал; (210856) Аламбік; (210857) Довідний чан 400 

дал; (210858) Довідний чан 400 дал; (210859) Купажний чан 500 дал; (210860) Купажний чан 500 

дал; (210861) Купажний чан 540 дал; (210862) Прес Прогрес 500 дал; (210863) Чан для відгонів; 

(210864) Збірник сиропу 400 дал; (210865) Збірник сиропу 400 дал; (210866) Збірник соків 1230 

дал; (210867) Збірник соків 1230 дал; (210868) Збірник соків 1240 дал; (210869) Збірник соків 1240 

дал; (210870) Збірник соків 1240 дал; (210871) Збірник соків760 дал; (210872) Збірник соків 760 

дал; (210873) Збірник соків 760 дал; (210874) Збірник соків 770 дал; (210875) Збірник соків 770 дал; 

(210876) Збірник соків 770 дал; (210877) Чан сортувальний; (210878) Чан сортувальний; (210879) 

Ваги складські; (210880) Водоохолоджувач; (210881) Чан чистого браку 75 дал; (210882) Мірник 

спиртовий 75 дал; (210883) Мірник спиртовий 250 дал; (210884) Токарно-гвинторізний станок 166 

16 К; (210885) Токарно-гвинторізний станок 166 16К; (210886) Електричний станок горизонтально 

фрезерний; (210887) Станок поперечно-стругальний; (210888) Станок заточний ЗК 634; (210889) 

Станок сверлильний; (210890) Бетономішалка; (210891) Комбінований деревообробний станок; 

(210892) Поперечно-стругальний станок; (210893) Станок заточний ЗК 634; (210894) Купажний чан 

130 дал; (210895) Купажний чан 130 дал; (210896) Купажний чан 130 дал; (210897) Купажний чан 

130 дал; (210898) Купажний чан 130 дал; (210899) Купажний чан 130 дал; (210900) Купажний чан 

130 дал; (210901) Солемір котловий; (210902) Газовий лічильник; (210903) Газовий лічильник 

(далі – Об’єкт приватизації). 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: Полтавська обл., м. Кременчук, 

вул. Чкалова, 8/28 та Полтавська обл. м. Кременчук, вул. Межова, 8. 

Інформація про балансоутримувача: 

ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618), юридична адреса ДП «Укрспирт»: 07400, Київська 

область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16; контактні дані: Вергелес Георгій Валентинович, телефон 

0674019741, адреса електронної пошти: g.vergeles@ukrspirt.com.  

 

ПЕРЕЛІК НЕРУХОМОГО МАЙНА,  

що входить до складу Вишняківського місця провадження  

діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» 

 

Інв. 
номер 

Назва  
Адреса 

розташування 

Загальна 

площа 

(кв.м) 

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання 

Підстава 

виникнення 
права 

власності 

Форма 

власності 

та власник 

210737 Будівля котельні-

спиртосховища 
заводу 

Полтавська 

обл., 
м. Кременчук, 

вул. Чкалова, 

437,5 2066758653104 1251,5 Будівлі 

підприємств 
харчової 

промисловості 

Витяг 

206263330 
від 

07.04.2020 

Державна 

МРЕТС 

mailto:g.vergeles@ukrspirt.com


Інв. 

номер 
Назва  

Адреса 

розташування 

Загальна 

площа 
(кв.м) 

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 

власності 

Форма 

власності 
та власник 

8/28 

210738 Трансформаторна 
літера «Д» 

Полтавська 
обл., 

м. Кременчук, 

вул. Чкалова, 

8/28 

31,2 2066779553104 2224.3 
Трансформаторні 

станції та 

підстанції 

місцевих 
електромереж 

Витяг 
206265544 

від 

07.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

210739 Адміністративна 

будівля літера 

«Б» 

Полтавська 

обл., 

м. Кременчук, 
вул. Чкалова, 

8/28 

809 2066796753104 1220.9 Будівлі 

для конторських 

та 
адміністративних 

цілей інші 

Витяг 

206267608 

від 
07.04.2020 

Державна 

МРЕТС 

210741 Прибудова літера 

«Б1» 

Полтавська 

обл., 

м. Кременчук, 
вул. Чкалова, 

8/28 

249,5 2066812553104 1274.6 

Господарські 

будівлі 

Витяг 

206272013від 

07.04.2020 

Державна 

МРЕТС 

210744 Склад літера 

«Ш» 

Полтавська 

обл., 
м. Кременчук, 

вул. Чкалова, 

8/28 

91,8 2067094353104 1252.9 Склади та 

сховища інші 

Витяг 

206488164 
від 

09.04.2020 

Державна 

МРЕТС 

210748 Будівля складу-

ангару заводу 
літера «Ц» 

Полтавська 

обл., 
м. Кременчук, 

вул. Чкалова, 

8/28 

478,7 2067103753104 1252.9 Склади та 

сховища інші 

Витяг 

206490863 
від 

09.04.2020 

Державна 

МРЕТС 

210749 Будівля складу-
ангару заводу 

літера «Ч» 

Полтавська 
обл., 

м. Кременчук, 

вул. Чкалова, 

8/28 

460,6 2067115253104 1252.9 Склади та 
сховища інші 

Витяг 
206494524 

від 

09.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

210750 Будівля складу 
заводу літера «Б» 

Полтавська 
обл., 

м. Кременчук, 

вул. Межова, 8 

622,6 2067166353104 1252.9 Склади та 
сховища інші 

Витяг 
206496376 

від 

09.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

210751 Прохідна літера 
«Ж» 

Полтавська 
обл., 

м. Кременчук, 

вул. Чкалова, 

8/28 

22 2067181153104 1251.5 Будівлі 
підприємств 

харчової 

промисловості 

Витяг 
206498435 

від 

09.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

210752 Будівля складу 
заводу літера «А» 

Полтавська 
обл., 

м. Кременчук, 

вул. Межова, 8 

395,3 2067679453104 1252.9 Склади та 
сховища інші 

Витяг 
206694861 

від 

13.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

210753 Будівля прохідної 
заводу літера «Г» 

Полтавська 
обл., 

м. Кременчук, 

10,7 2067688853104 1251.5 Будівлі 
підприємств 

харчової 

Витяг 
206697222від 

13.04.2020 

Державна 
МРЕТС 



Інв. 

номер 
Назва  

Адреса 

розташування 

Загальна 

площа 
(кв.м) 

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 

власності 

Форма 

власності 
та власник 

вул. Межова, 8 промисловості 

210754 Трансформаторна 
літера «М» 

Полтавська 
обл., 

м. Кременчук, 

вул. Чкалова, 

8/28 

52 2067707553104 2224.3 
Трансформаторні 

станції та 

підстанції 

місцевих 
електромереж 

Витяг 
206700463від 

13.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

210759 Склад літера 

«Дп1, Д1» 

Полтавська 

обл., 

м. Кременчук, 
вул. Чкалова, 

8/28 

1550,1 2067723853104 1252.9 Склади та 

сховища інші 

Витяг 

206703046від 

13.04.2020 

Державна 

МРЕТС 

210760 Побутовий цех 

літера «Д» 

Полтавська 

обл., 

м. Кременчук, 
вул. Чкалова, 

8/28 

398,4 2067735053104 1274.6 

Господарські 

будівлі 

Витяг 

206705476від 

13.04.2020 

Державна 

МРЕТС 

210761 Будівля 

підстанції заводу 
літера «В2» 

Полтавська 

обл., 
м. Кременчук, 

вул. Межова, 8 

43,2 2068223553104 1274.6 

Господарські 
будівлі 

Витяг 

206741518від 
14.04.2020 

Державна 

МРЕТС 

210762 Будівля складу-

магазину заводу 

літера «В В1» 

Полтавська 

обл., 

м. Кременчук, 
вул. Межова, 8 

101,8 2068228153104 1252.9 Склади та 

сховища інші 

Витяг 

206841499від 

15.04.2020 

Державна 

МРЕТС 

210763 Гараж літера 

«Е,Е1» 

Полтавська 

обл., 

м. Кременчук, 
вул. Чкалова, 

8/28 

552,2 2068233753104 1242.1 Гаражі 

наземні 

Витяг 

206842821від 

15.04.2020 

Державна 

МРЕТС 

210765 Погріб літера 

«О» 

Полтавська 

обл., 

м. Кременчук, 
вул. Чкалова, 

8/28 

65,5 2068239153104 1274.6 

Господарські 

будівлі 

Витяг 

206844354 

від 
15.04.2020 

Державна 

МРЕТС 

210766 Побутовий 

корпус літера 
«Ф» 

Полтавська 

обл., 
м. Кременчук, 

вул. Чкалова, 

8/28 

739,7 2068244853104 1251.5 Будівлі 

підприємств 
харчової 

промисловості 

Витяг 

206846064 
від 

15.04.2020 

Державна 

МРЕТС 

210767 Гараж літера «е» Полтавська 

обл., 
м. Кременчук, 

вул. Чкалова, 

8/28 

34,8 2068866953104 1242.1 Гаражі 

наземні 

Витяг 

206847846 
від 

15.04.2020 

Державна 

МРЕТС 

210768 Будівля гаража-
складу заводу 

літера «У» 

Полтавська 
обл., 

м. Кременчук, 

447,9 2068872353104 1242.1 Гаражі 
наземні 

Витяг 
206737457від 

14.04.2020 

Державна 
МРЕТС 



Інв. 

номер 
Назва  

Адреса 

розташування 

Загальна 

площа 
(кв.м) 

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 

власності 

Форма 

власності 
та власник 

вул. Чкалова, 
8/28 

210770 Промислове 

приміщення 

літера «В» 

Полтавська 

обл., 

м. Кременчук, 

вул. Чкалова, 
8/28 

2580,5 2068877453104 1274.6 

Господарські 

будівлі 

Витяг 

206738635від 

14.04.2020 

Державна 

МРЕТС 

210771 Будівля гаража 

заводу літера «Н» 

Полтавська 

обл., 

м. Кременчук, 
вул. Чкалова, 

8/28 

113,7 2068894653104 1242.1 Гаражі 

наземні 

Витяг 

206740043від 

14.04.2020 

Державна 

МРЕТС 

210772 Котельня літера 

«З» 

Полтавська 

обл., 

м. Кременчук, 
вул. Чкалова, 

8/28 

460 2068903953104 1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 
промисловості 

Витяг 

206839796від 

15.04.2020 

Державна 

МРЕТС 

210773 Виробнича 

будівля заводу 
літера «А2» 

Полтавська 

обл., 
м. Кременчук, 

вул. Чкалова, 

8/28 

385,5 2069407253104 1251.5 Будівлі 

підприємств 
харчової 

промисловості 

Витяг 

206840539від 
15.04.2020 

Державна 

МРЕТС 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про земельні ділянки Вишняківського місця провадження  

діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» 

Назва Адреса розташування 

Площа 

земельної 
ділянки 

(га) 

Кадастровий 

номер 
земельної 

ділянки 

Цільове 

призначення 
земельної 

ділянки 

Форма власності, підстава на право 

користування земельною ділянкою,  

інформація про обтяження 

Земельна 

ділянка 

Полтавська обл., 

м. Кременчук, 

вул. Чкалова, 8/28 та 
Межова, 8 

2,0351 – Для 

обслуговування 

заводу 

Державний акт на право постійного 

користування землею І-ПЛ 

№000610 від 18.05.1995  

 

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори оренди відсутні.  

 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 21 грудня 2020 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням 

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 



торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 

електронного аукціону. 

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  

приватизація об’єкта 

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для 

продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами), Закону України 

від 03.12.2019 № 318/ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових 

виробів» та Програми реформування та розвитку спиртової галузі на 2020-2023 роки, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 699. 

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 9 879 011,40 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 4 939 505,70 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4 939 505,70 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 987 901,14 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 493 950,57 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 493 950,57 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок. 

Умови продажу: 

Покупець від дати переходу права власності на Об’єкт приватизації зобов’язаний забезпечити: 

збереження видів діяльності, які здійснювалися за допомогою окремого майна Вишняківського 

місця провадження діяльності та зберігання ДП «Укрспирт» (лікеро-горілчане виробництво), а 

саме – виробництво, розлив, маркування, пакування та зберігання лікеро-горілчаних виробів до 01 

липня 2021 року; 

збереження до 01 липня 2021 року на виробництві, яке буде здійснюватися на придбаному майні, 

не менше ніж 70 відсотків штатних одиниць, задіяних у обслуговуванні лікеро-горілчаного 

виробництва станом на 01 січня 2020 року та працевлаштування на них протягом 2-х місяців з 

моменту переходу права на об’єкт не менше 6 осіб. 

4. Додаткова інформація 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях 



Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23 

Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США), 

№UA043314010000025208054200825 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 

SWIFT: PBANUA2Х 

Код ЄДРПОУ: 42769539 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 

Receiver: Регінальоне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях 

Address: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23 

Account:№UA143314010000025208054200063 (USD), 

№UA043314010000025208054200825 (EUR) 

Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK» 

Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE 

SWIFT: PBANUA2Х 

Code YeDRPOU: 42769539, 

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment) 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням:  

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.  

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі 

дні: вівторок-середа з 9.00 до 15.00 за місцем його розташування за адресами: Полтавська обл., 

м. Кременчук, вул. Чкалова, 8/28 та Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Межова, 8. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: Директор Вишняківського місця провадження діяльності та 

зберігання спирту ДП «Укрспирт» Касіч Ігор Петрович, телефон 0677885580, адреси електронної 

пошти: vishspirtzavod@ukr.net. , vishnab@ukr.net.  

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html. Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), 

у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Контактна особа організатора 

аукціону – Толста Ірина Борисівна. Телефон для довідок (0532)500612. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях від 26 листопада 2020 р. № 1621. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-20-000007-1. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів; 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 98 790,11 грн; 

аукціон із зниженням стартової ціни – 49 395,06 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 49 395,06 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими  

адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2.  

 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
mailto:vishspirtzavod@ukr.net
mailto:vishnab@ukr.net
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2


ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  

   та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта 

малої приватизації – Окремого майна Кобиловолоцького місця провадження 

діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», що перебуває на балансі ДП 

«Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618) 

 
 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

    Найменування об’єкта приватизації: Окреме майно Кобиловолоцького місця провадження 

діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі: 

(130020) Адмінбудинок, (130056) Адмінбудинок (солодовий цех) (загал. пл. 1236,8 кв. м), (130046) 

Механізований зерносклад (загал. пл. 532 кв.м), (130059) Теплиця (загал. пл. 431,8 кв.м), (130018) 

автозаправка (загал. пл. 14,4 кв.м), (501802) мазутонасосна /битовки/ (загал. пл. 65,5 кв.м), (130019) 

автомайстерня-вага (автомайстерня), (130027) Автомайстерня-вага (вага) (загал. пл. 334,3 кв.м), 

(130060) трансформаторна №1, трансформатона №2 (загал. пл. 112,5 кв.м), (130017) Автогаражі 

(загал. пл. 358,9 кв.м), (130054) Зерносклад новий (загал. пл. 300,8 кв.м), (130055) Склад типу «ангар» 

(загал. пл. 660,8 кв.м), (130036) Головна будівля заводу, мокре зберігання солі (загал. пл. 2840,5 кв.м), 

(130037) насосна /градильня/ (загал. пл. 22,4 кв.м), (130024) Будівля їдальні, будівля складу їдальні 

(загал. пл. 283,1 кв.м), (130045) Матеріальний склад (загал. пл. 262 кв.м), (130043) Металевий склад 

(загал. пл. 155,7 кв.м), (130057) Спиртосховище (загал. пл. 552,1 кв.м), (130028) Ваги-побутовий 

корпус (загал. пл. 1182,7 кв.м), (130047) Насосна барди (загал. пл. 38,2 кв.м), (130025) Нежитлова 

будівля /крохмальний цех/ (загал. пл. 2076,7 кв.м), (130048) Насосна станція води (загал. пл. 36,8 

кв.м), (130016) Виробничий будинок (автовагова) (загал пл 23,6 кв.м), (130029) Виробничий будинок 

(вагова) (загал. пл. 8,1 кв.м), (130021) Артезіанська свердловина, (130022) Гідроспоруда/артезіанська 

свердловина, (130023) Гідроспоруда/артезіанська свердловина, (130030) Відстійник, (130031) 

Відстійник, (130032) Внутрішній трубопровід, (130033) Внутрішня каналізація, (130034) Водогін с. 

Долина, (130035) Газорозпридільна підстанція, (130039) Димова труба, (130041) Завальна яма, 

(130042) Завальна яма, (130044) Лінія електропередачі, (130049) Оборотне водопостачання, (130050) 

Огорожа, (130051) Під’їздна з/д колія ст. Деренівка, (130052) Повітряна лінія електропередачі, 

(130053) Сквер, (130058) Суслова комунікація, (130061) Трубопровід барди, (130063) Автоматика 

апаратного відділення, (130064) Автоматика БРУ, (130065) Автоматика компресорної, (130066) 

Автоматика котлів, (130069) Авторозгрузчик ГУАР, (130070) Авторозгрузчик ГУАР, (130072) Агрегат 

ВДН -10, (130073) Адаптор «Взльот АТ-1», (130074) Алкометр, (130075) Апарат високого тиску 

Karcher, (130076) Базовий блок в комплекті, (130080) Бак напірний (апаратне відділення), (130081) 

Бак під кислоту, (130083) Бак спиртовий, (130084) Баки з каркасом, (130085) Барбатер чанка замісу, 

(130086) Бензопомпа струмова, (130087) Бензотример ПРО МО, (130089) Бетономішалка, (130090) 

Бражна колона, (130091) Бражна колона, (130092) Бродильний чан, (130093) Бродильний чан, 

(130094) Бродильний чан, (130095) Бродильний чан, (130096) Бродильний чан, (130097) Бродильний 

чан, (130098) Бродильний чан, (130099) Бродильний чан, (130100) Бродильний чан, (130101) 

Бродильний чан, (130102) Вага електрична, (130103) Вага настільна, (130104) Вага настільна, (130105) 

Вакуум переривач ККО, (130106) Вакуумпереривач, (130107) Вакуумпереривач, (130108) 

Вакуумпереривач, (130109) Вакуумпереривач, (130110) Вакуумпереривач бражної колони, (130111) 

Вакуумпереривач бражної колони, (130112) Вальці, (130113) Варочна колона, (130114) Варочна 

колона, (130115) Варочна колона, (130116) Варочна колона, (130117) вентилятор, (130118) 

Вентилятор (варочне), (130119) Вентилятор витяжний, (130120) Вентилятор ВЦП, (130121) 



Вентилятор ЦН (мехмайстерня), (130123) Видержував, (130125) Вимірювач-регулятор видержувала, 

(130126) Витратомір, (130127) Витратомір, (130128) витратомір рп-2,5, (130129) Вловлювач бражної 

колони, (130130) Вологомір НЕ15, (130131) Вставка бражної колони, (130132) Газовий розпридільник, 

(130133) Газовий розпридільник, (130134) Газовий розпридільник, (130135) Генератор, (130136) 

Гідравлічний частотний насос, (130137) Гідродозатвор д108, (130138) Головка миюча, (130139) 

Головка миюча, (130140) Горілка ГМГ-5, (130141) Горілка ГМГ-5, (130142) Датчик рівня, (130143) 

Датчик тиску, (130144) Датчик тиску, (130145) Двигун 15 кВт, (130146) Двигун 3 кВт, (130147) 

Двигун редукторний (дріжджове), (130148) Двигун редукторний (дріжджове), (130149) Двигун 

редукторний (дріжджове), (130150) Двигун редукторний (дріжджове), (130151) Двигун редукторний 

(дріжджове), (130152) Двигун редукторний (дріжджове), (130153) Двигун-редуктор передаточного 

чана, (130155) Дефлегматор, (130156) Дефлегматор, (130157) Дефлегматор, (130158) Дефлегматор, 

(130159) Дефлегматор, (130160) дефлегматор, (130161) дефлегматор, (130162) Дефлегматор, (130163) 

Дефлегматор, (130164) Дефлегматор РК-F-40, (130165) Димосос, (130166) Димосос, (130167) 

Дистилятор, (130169) Дифманометр, (130170) Дифманометр, (130171) Дріжджанка, (130172) 

Дріжджанка, (130173) Дріжджанка, (130174) Дріжджанка, (130175) Дріжджанка, (130176) 

Дріжджанка, (130177) Дробарка А1 ДМ 2Р-55, (130178) Дробарка А1 ДМ 2Р-75, (130180) Дробарка 

ДДМ-5, (130181) Дробарка ДДМ-5, (130182) Економайзер, (130183) Економайзер НД-330, (130184) 

Екскаватор ковшовий, (130185) Експрес-машина, (130186) Електровологомір, (130187) 

Електродвигун, (130188) електродвигун, (130189) Електродвигун, (130190) Електродвигун 110 кВт, 

(130191) Електродвигун 30 кВт, (130192) Електродвигун 30 кВт, (130193) Електродвигун 30 кВт, 

(130195) Електродвигун 37 кВт, (130196) Електродвигун 37 кВт, (130197) Електродвигун 37 кВт, 

(130198) Електродвигун 45 кВт, (130199) Електродвигун 55 кВт, (130200) Електродвигун 90 кВт, 

(130201) Електрозварювальний апарат, (130203) Електрозварювальний апарат, (130204) 

Електромагнітний витратомір, (130205) Електромагнітний витратомір, (130206) Електронасос К-1080-

160, (130208) Електронасос Х-90-10, (130209) Електронасос Х-90-10, (130210) Електросирена, 

(130211) Електротельфер, (130212) Епюраційна колона, (130213) Збірник 4 куб.м, (130214) Збірник 

артезіанської води, (130215) Збірник епюрату 1,0 куб.м, (130216) Збірник епюрату 1,5 куб.м, (130217) 

Зварювальний трансформатор, (130219) Зерноочисна машина, (130220) Зерноочисна машина МПО-

50, (130223) Кип’ятильник S-80 м. кв. н/ж, (130224) Кип’ятильник ККО 15 м. кв., (130225) 

Кип’ятильник 50 м. кв., (130226) Кип’ятильник 25 м. кв., (130227) Кип’ятильник РК 1, (130228) 

Кип’ятильник РК 2, (130229) Клемно-блочне з’єднання, (130230) Клемно-блочне з’єднання, (130231) 

Клемно-блочне з’єднання, (130232) Колона кінцевої очистки, (130240) Комплект зрошувальний до 

градирні ГМВ 100Н, (130241) Комплект зрошувальний до градирні ГМВ 100Н, (130242) Комплект 

зрошувальний до градирні ГМВ 60н, (130243) Комплект зрошувальний до градирні ГМВ 60н, 

(130244) Комплект панелей електрощитової (БРУ), (130245) Компресор, (130246) Компресор, 

(130247) Компресор ПК3,5, (130248) Компресор-повітродувка, (130251) Комп’ютер в комплекті, 

(130252) Комп’ютер в комплекті, (130253) Конвеєр гвинтовий РЗ-БКМ-180 шт. 2, (130254) Конвеєр 

стрічковий, (130255) Конденсатовідводчик поплавклвий 11/2FT-14, (130256) Конденсатовідводчик 

поплавковий ДП-25, (130257) Конденсатовідводчик поплавковий ДП-25, (130258) Конденсатор, 

(130259) Конденсатор, (130260) Конденсатор, (130261) Конденсатор, (130262) Конденсатор, (130263) 

Конденсатор, (130264) конденсатор, (130265) Конденсатор, (130266) Конденсатор, (130267) 

Конденсатор F-10, (130268) Конденсатор ЕК, (130269) Конденсаторні банки, (130270) Контактна 

головка, (130271) Контактор 3-х фазний, (130273) Контейнер для кислоти, (130274) Контрольний 

снаряд, (130275) Корпус подрібнювача, (130276) Косарка, (130277) Котел BOSH, (130278) Котел 

LOOS-UL-SX14000*10, (130279) Котел металевий (ємкість спиртова), (130280) Котел металевий 

(ємкість спиртова), (130281) Котел металевий (ємкість спиртова), (130282) Котел металевий (ємкість 

спиртова), (130283) Котел металевий,(ємкості спиртові), (130284) Кришка діаметр 800 РК-2, (130285) 

Куб діаметр 800 РК-2, (130286) Кубова частина РК1, (130287) Кубова частина ЕК, (130288) Лічильник 

газу, (130289) Лічильник газу, (130290) Лічильник газу, (130291) Лічильник газу, (130293) Лічильник 

холодної води, (130294) Мазутна місткість, (130295) Мазутна місткість, (130296) Мазутна місткість, 

(130297) Мембранний насос-дозатор РОМ ДВШ, (130298) Механізм електричний однообертовий, 

(130299) Механізм електричний однообертовий, (130300) Механізм електричний однообертовий, 

(130301) Механізм електричний однообертовий, (130302) Мийка Karcher НД 10/29, (130303) 



Мікропроцесор, (130304) Мікропроцесорний регулятор, (130305) Мікропроцесорний регулятор, 

(130306) Мікропроцесорний регулятор, (130307) Мікропроцесорний регулятор, (130308) 

Мікропроцесорний регулятор, (130309) Мікропроцесорний регулятор, (130310) Мікропроцесорний 

регулятор, (130311) Мікропроцесорний регулятор, (130312) Мікропроцесорний-регулятор, (130313) 

Мікропроцесор-регулятор, (130314) Мікропроцесор-регулятор, (130315) Мікропроцесор-регулятор, 

(130316) Мікропроцесор-регулятор, (130317) Мікропроцесор-регулятор, (130318) Мікропроцесор-

регулятор, (130319) Мікропроцесор-регулятор, (130320) Мікропроцесор-регулятор, (130321) 

Мікропроцесор-регулятор, (130322) мікропроцесор-регулятор, (130323) мікропроцесор-регулятор, 

(130324) Мікропроцесор-регулятор, (130325) Мікропроцесор-регулятор, (130326) Мікропроцесор-

регулятор, (130327) мікропроцесор-регулятор, (130328) Мікропроцесор-регулятор, (130329) 

Мікропроцесор-регулятор, (130330) Мікропроцесор-регулятор, (130331) Мікропроцесор-регулятор, 

(130332) Мікроскоп, (130333) Міксер, (130334) Міксер, (130335) Міксер, (130336) Міксер, (130337) 

Міксер, (130338) Міксер, (130339) Міксер, (130340) Міксер, (130341) Міксер, (130342) Міксер, 

(130343) Мірник 250 дал, (130344) Мірник 250 дал, (130345) Мірник 250 дал, (130346) Мірник 250 

дал, (130347) Мірник 250 дал, (130348) Мірник 250 дал, (130349) Мірник 75 дал, (130350) Мірник 75 

дал, (130351) Мірник 75 дал, (130352) Мірник 75 дал, (130353) Мірник 75 дал, (130354) Мірник 75 

дал, (130355) Мірник 75 дал, (130356) Мірник 75 дал, (130358) Місткість 10 куб.м, (130359) Місткість 

100 куб.м, (130360) Місткість 100 куб.м, (130361) Місткість 12 куб.м (ФГЕС), (130362) Місткість 12 

куб.м, (130363) Місткість 25 куб.м, (130364) Місткість 25 куб.м, (130365) Місткість 3 куб.м, (130366) 

Місткість 3 куб.м, (130367) Місткість 800 дал (ФГЕС), (130368) Місткість на спирт і ФГЕС, (130369) 

Місткість на спирт і ФГЕС, (130370) Місткість на спирт і ФГЕС, (130371) Місткість на спирт і ФГЕС, 

(130372) Місткість на спирт і ФГЕС, (130374) Місткість спиртова 70 куб.м, (130375) Місткість 

спиртова 70 куб.м, (130376) Місткість спиртова 70 куб.м, (130379) Монітор, (130380) Монітор, 

(130381) Мотор-редуктор МР2-10, (130382) Напівпричіп МАЗ, (130383) Насос «VVILO 

багатоступневий для водопостачання МН 1406-1/Е3-400-502, (130384) Насос 3М-65-160, (130385) 

Насос СВт 751/01 компані, (130386) Насос 2-х плунжерний (дробилка), (130387) Насос 3 ЖНС, 

(130388) Насос 3 М 40 – 200/7,5, (130390) Насос 3М 40-200/75, (130391) Насос 3м/40-200, (130392) 

Насос 3М40-200/7.5, (130393) насос 3м-40-200\55-1, (130394) насос 3м-40-200-\55-1, (130395) насос 

3м-40-200-55, (130396) Насос 40/120, (130397) Насос 50/35/125 (підвал), (130398) Насос 80/60/160, 

(130399) Насос 80/65/100, (130400) Насос DWO-400, (130401) Насос SHOS-40-160, (130402) Насос 

SHOS-40-160, (130403) Насос SV1600/4, (130404) Насос SY-1606 F05, (130405) Насос TWV-3-0130, 

(130406) Насос U 5S-150/5T, (130407) Насос V3S 90/4Т, (130408) Насос V5S-120/4 T, (130409) Насос 

Wilo-400, (130410) Насос АХ 50-32-20 к – Сд з ел./дв. 2 кВт/ 30000 об./хв., (130413) Насос вакуумний 

ВН-16 (варочне), (130415) Насос водяний, (130417) Насос гвинтовий, (130418) Насос гвинтовий, 

(130419) насос ГСГ-4-100-250\40, (130420) Насос ДВО, (130421) насос дмс-400, (130422) Насос 

дозатор (варочне), (130423) Насос дозатор (варочне), (130424) Насос ЕЦВ, (130428) Насос ЕЦВ, 

(130430) Насос ЕЦВ, (130431) Насос ЕЦВ, (130439) Насос ЕЦВ6-4-130, (130440) Насос К 100/65/250 

(став), (130441) Насос К 100/65/250 (став), (130443) Насос К 60/30/165 (бродильне), (130445) Насос К 

90/85 (зливне), (130446) Насос К 90/85 (зливне), (130448) Насос К-50/160, (130449) Насос К-65/50/160 

з двигуном, (130450) Насос К-65/50/160 з двигуном, (130451) Насос НДЕ-20/95/С, (130452) Насос 

НКР-05-200/190, (130453) Насос НМШ 8/25-6,3/25 з ел./дв. 7,5 кВт, (130454) Насос НШ (патока), 

(130455) Насос НШ (патока), (130456) Насос НШ 40/40 (патока), (130457) Насос НШ-1, (130458) 

Насос НШ-80 (патока), (130459) Насос ПДВ 16/20 В, (130460) Насос погружний 4 SD10/30 ЕС, 

(130462) Насос СВТ-160, (130464) Насос СМ 80-50-200/2, (130465) Насос СМ 80-50-200/2, (130466) 

Насос спиртовий 80 куб.м, (130468) Насос Х 65/50/160, (130469) Насос Х 65/50/160, (130470) Насос Х 

80/50/160 (котельня), (130471) Насос Х 80/65/160, (130472) Насос Ха-65-50-160, (130474) Насос ЦНГС 

(котельня), (130477) НасосCDLF-8-160, (130478) НасосV9S-150/3T, (130479) Насос-вакуум ВВЦ-1-3, 

(130480) насос-дозатор, (130481) насос-дозатор рдг, (130482) Насос-дозатор РДЕ-СС/М, (130483) 

Насосний агрегат «Водолій», (130484) Натрій-катіонітовий фільтр, (130487) Норія, (130489) Норія, 

(130490) Норія, (130491) Норія, (130492) Норія 10/20, (130493) Норія НТЦ20/20, (130494) Норія НЦГ, 

(130498) Паровий котел ДКВР, (130499) Паро інжектор, (130500) Паро інжектор, (130502) 

Перетворювач тиску, (130503) Перетворювач тиску, (130504) Перетворювач тиску, (130505) 

Перетворювач тиску, (130506) Перетворювач тиску, (130507) Перетворювач тиску, (130508) 



Перетворювач тиску, (130509) Перетворювач тиску РС-28.0, (130510) Перетворювач тиску РС-28.0, 

(130511) Перетворювач тиску РС-28.0, (130512) Перетворювач тиску РС-28.0, (130513) Перетворювач 

тиску РС-28.0, (130514) Перетворювач тиску РС-28.0, (130515) Перетворювач тиску РС-28.0, (130517) 

Підігрівач бражки, (130518) Підігрівач бражки, (130519) Підйомник (сушилка), (130520) 

Пневматичний перетворювач, (130521) Пневматичний перетворювач, (130522) Пневматичний 

перетворювач, (130523) Пневматичний перетворювач, (130524) Пневматичний перетворювач, 

(130525) Пневматичний перетворювач, (130526) Погрузчик КШП-6, (130527) Погрузчик КШП-6, 

(130528) Погрузчик КШП-6, (130529) Подбрібнювач ПМШ-5, (130530) Подрібнювач гарнітури, 

(130531) Поплавковий конденсатовідвідник фланц. НSR-25F Dn50, (130532) Прес ВПО 20Н, (130533) 

Привідний пристрій, (130534) Принтер, (130535) Принтер, (130536) Пристрій відсікаючий, (130538) 

Принтер, (130543) Регулятор, (130544) Регулятор обертів, (130545) Регулятор обертів, (130546) 

Регулятор температури, (130547) Регулятор температури, (130548) Регулятор тиску газу, (130549) 

Редуктор ГФО-1, (130550) Редуктор ГФО-2, (130551) Резервуар (барда), (130552) Ректифікаційна 

колона №2 (розгінна), (130553) Ректифікаційна колона, (130554) Рівномір, (130555) Рівномір, (130556) 

рН -метр МР 511, (130557) Ротаметр РП-2,5, (130558) Ротаметр РП-2,5, (130559) Ротаметр РП-25 х 4,3, 

(130560) Розтер, (130561) РС-28/0-60 КРА/Р/М, (130562) РС-28/ЕХ 110-40, (130563) РС-28/ЕХ40-40 

КРО РДМ, (130564) РС-28/ЕХ40-40 КРО РДМ, (130565) РС-28/ЕХ40-40 КРО РДМ, (130566) РС-

28/ЕХ50-50 КРО РДМ, (130567) Рукав з н/ж AISI 321 DN80 H 18 dar під приварку L -300¶, (130568) 

Свердлильний станок, (130569) Свердлильний станок, (130570) Сепаратор А-1 БМЄ-6, (130571) 

Сепаратор бражки, (130572) Сепаратор ПРП, (130573) Сивушна колона, (130574) Силос, (130575) 

Силос, (130576) Силос, (130577) Силос, (130578) Силос, (130579) Силос, (130580) Силос, (130581) 

Силос, (130582) Силос, (130583) Силос, (130584) Силос, (130585) Силос, (130586) Силос 70 куб.м, 

(130587) Силос 70 куб.м, (130588) Силос 70 куб.м, (130589) Силос 70 куб.м, (130590) Силос 70 куб.м, 

(130591) Системний блок, (130592) Системний блок, (130595) Спиртометр СА-2, (130596) Спіральний 

теплообмінник S=20 м2, (130597) Спіральний теплообмінник S=25 м2, (130599) стропи, (130600) 

Стропи СКП, (130603) Танки лагерні, (130604) Танки лагерні, (130605) Танки лагерні, (130606) Танки 

лагерні, (130607) Танки лагерні, (130608) Танки лагерні, (130609) Танки лагерні, (130610) Танки 

лагерні, (130611) Танки лагерні, (130612) Танки лагерні, (130613) Теплообмінник, (130614) 

Теплообмінник (холод), (130615) Теплообмінник (холод), (130616) Теплообмінник спіральний, 

(130617) Теплообмінник спіральний S=80 м2, (130618) Токарний станок, (130620) Точильний 

(шліфувальний) станок, (130621) Трактор Т-150, (130623) Трактор Т-40, (130624) Транспортер, 

(130625) Транспортер ГБ, (130626) Трансформатор, (130627) Трансформатор, (130628) 

Трансформатор, (130629) Трансформатор зварювальний, (130630) Трансформатор ТП 400/10, (130631) 

Установка ПЗК до крана, (130632) Установка пом’якшення води, (130633) Фільтр механічний, 

(130634) Фільтр механічний, (130635) Фільтр механічний, (130636) Фільтр механічний, (130637) 

Фільтр ХВО, (130638) Фотоелектрокалориметр, (130640) Фрезерний станок, (130641) Хромотограф, 

(130642) Царга 800 мм (РК-2), (130643) Царга 800 мм (РК-2), (130644) Царга бродильного відділення 

(спиртоловушка), (130645) Царга д 800 мм (РК-2), (130646) Царга сивушної колони, (130647) Царга 

сивушної колони, (130650) Циклон пиловловлювача, (130652) Цукромір, (130653) Чанок замісу, 

(130654) Чанок замісу, (130655) Чанок замісу, (130656) Частотний перетворювач, (130657) Частотний 

перетворювач, (130658) Частотний перетворювач, (130659) Частотний перетворювач, (130660) 

Частотний перетворювач, (130661) Частотний перетворювач, (130662) Частотний перетворювач, 

(130663) Частотний перетворювач, (130664) Частотний перетворювач, (130665) Шлюзовик дозатор РЗ 

БМК, (130666) Шлюзовик дозатор РЗ БМК, (130667) Шнек, (130668) Шнек, (130669) Шнек в 

комплекті, (130670) Шнек з редуктором, (130671) Шнек зерновий, (130672) Шнек УТС-320, (130673) 

ШРП з регулятором РДБС, (130674) Щит, (130675) Щит струму силовий, (130676) Щит струму 

силовий, (130677) Щит струму силовий, (130678) Щит струму силовий, (130679) Щит струму 

силовий, (130680) Щит струму силовий, (130681) Щит струму силовий, (130682) Щит струму 

силовий, (130683) Щити для підстанції, (500467) Комп’ютер із установленою ОС, клавіатура, мишка 

(комплект), (500468) Комп’ютер із установленою ОС, клавіатура, мишка (комплект), (500474) 

Системний блок IT-Block G5400Work, (500475) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1 

P31020000000010, (500652) Багатофункційний пристрій БФП Canon imageRUNNER 1435i, (501392) 

Ротаметр РП-2,5 ЖУЗ, (501401) Масовий витратомір, (501403) Контактор BF 65 00 A230, (501404) 



Царга колони, (501406) Адаптер струмового виходу, (501408) Клапан 25ч36ем Ду20, (501410) АИР 

100S4Y2V2081, (130002) Автокран, (130004) Автомобіль Mersedes-Benz, (130005) Автомобіль ГАЗ 

330232-414, (130006) Автомобіль ГАЗ-53, (130007) Автомобіль ГАЗ-53-12, (130008) Автомобіль ЗІЛ 

451-1412, (130009) Автомобіль КАМАЗ, (130011) Автомобіль МАЗ-543240-2120, (130012) Автомобіль 

САЗ, (130013) Автомобіль САЗ, (130014) Автомобіль УАЗ-469, (130686) Конвектор, (130687) 

Конвектор газовий, (130688) Кондиціонер, (130689) Кондиціонер, (130690) кондиціонер, (130691) 

Копіювальний апарат, (130693) Меблі в наборі, (130694) Меблі лабораторні, (130695) Меблі офісні, 

(130696) Меблі офісні, (130697) Меблі офісні, (130698) Монітор, (130701) Шафа лабораторна, 

(130702) АИР 100 S4Y2V2081, (130705) Мікропроцесор-регулятор, (130706) Насос U 5S-120/4T, 

(130707) Насосний агрегат ЕЦВ 6-4-130, (501823) Розливочний апарат (далі – Об’єкт приватизації). 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: Тернопільська обл., Теребовлянський р-

н, с. Кобиловолоки, вул. Центральна, буд. 1; буд. 1а; буд. 45г; Тернопільська обл., Теребовлянський 

р-н, с. Деренівка, вул. Промислова, буд. 3; буд. 3а. 

Балансоутримувач: ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618). 

 

 

Перелік нерухомого майна 

 

 

Інв. номер  Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2) 

Реєстрацій

ний номер 

Функціональне 

використання 

Підстава 

виникнен

ня 

речового 

права 

Форма 

власност

і та 

власник

* 

130016 Виробничий 

будинок 

(автовагова) 

Тернопільська 

обл., 

Теребовлянсь

кий р-н, 

с. Деренівка, 

вул. Промисл

ова, буд. 3А 

23,6 207363086

1250 

1274.6 

Господарські 

будівлі 

Витяг з 

реєстру 

207601851 

від 

27.04.2020 

Державн

а 

МРЕТС 

130029 Виробничий 

будинок 

(вагова) 

Тернопільська 

обл., 

Теребовлянсь

кий р-н, 

с. Деренівка, 

вул. Промисл

ова, буд. 3 

8,1 207361356

1250 

1274.6 

Господарські 

будівлі 

Витяг з 

реєстру 

207602922 

від 

27.04.2020 

Державн

а 

МРЕТС 

130020,13

0056 

Адмінбудинок,

адмінбудинок 

(солодовий 

цех) 

Тернопільська 

обл., 

Теребовлянсь

кий р-н, 

с. Кобиловоло

ки, 

вул. Централь

на, буд. 1 

1236,8 2436172 1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості 

Свідоцтво 

про право 

власності 

САЕ 

011257 

від 

27.04.2011 

Державн

а 

МРЕТС 

130027,13

0019 

Автомайстерня

-вага 

(вага);автомайс

Тернопільська 

обл., 

Теребовлянсь

334,3 2436172 1274.6 

Господарські 

будівлі 

Свідоцтво 

про право 

власності 

Державн

а 

МРЕТС 



Інв. номер  Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2) 

Реєстрацій

ний номер 

Функціональне 

використання 

Підстава 

виникнен

ня 

речового 

права 

Форма 

власност

і та 

власник

* 

терня-вага 

(автомайстерня

) 

кий р-н, 

с. Кобиловоло

ки, 

вул. Централь

на, буд. 1 

САЕ 

011257 

від 

27.04.2011 

130028 Ваги – 

побутовий 

корпус 

Тернопільська 

обл., 

Теребовлянсь

кий р-н, 

с. Кобиловоло

ки, 

вул. Централь

на, буд. 1 

1182,7 2436172 1274.6 

Господарські 

будівлі 

Свідоцтво 

про право 

власності 

САЕ 

011257 

від 

27.04.2011 

Державн

а 

МРЕТС 

130036 Головна 

будівля заводу, 

мокре 

зберігання солі 

Тернопільська 

обл., 

Теребовлянсь

кий р-н, 

с. Кобиловоло

ки, 

вул. Централь

на, буд. 1 

2840,5 2436172 1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості 

Свідоцтво 

про право 

власності 

САЕ 

011257 

від 

27.04.2011 

Державн

а 

МРЕТС 

130037 Насосна 

/градильня/ 

Тернопільська 

обл., 

Теребовлянсь

кий р-н, 

с. Кобиловоло

ки, 

вул. Централь

на, буд. 1 

22,4 2436172 1274.6 

Господарські 

будівлі 

Свідоцтво 

про право 

власності 

САЕ 

011257 

від 

27.04.2011 

Державн

а 

МРЕТС 

130043 Металевий 

склад 

Тернопільська 

обл., 

Теребовлянсь

кий р-н, 

с. Кобиловоло

ки, 

вул. Централь

на, буд. 1 

155,7 2436172 1252.9 Склади 

та сховища інші 

Свідоцтво 

про право 

власності 

САЕ 

011257 

від 

27.04.2011 

Державн

а 

МРЕТС 

130047 Насосна барди Тернопільська 

обл., 

Теребовлянсь

кий р-н, 

с. Кобиловоло

ки, 

вул. Централь

на, буд. 1 

38,2 2436172 1274.6 

Господарські 

будівлі 

Свідоцтво 

про право 

власності 

САЕ 

011257 

від 

27.04.2011 

Державн

а 

МРЕТС 



Інв. номер  Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2) 

Реєстрацій

ний номер 

Функціональне 

використання 

Підстава 

виникнен

ня 

речового 

права 

Форма 

власност

і та 

власник

* 

130048 Насосна 

станція води 

Тернопільська 

обл., 

Теребовлянсь

кий р-н, 

с. Кобиловоло

ки, 

вул. Централь

на, буд. 45Г 

36,8 31272050 1274.6 

Господарські 

будівлі 

Свідоцтво 

про право 

власності 

САЕ 

011256 

від 

27.04.2011 

Державн

а 

МРЕТС 

130054 Зерносклад 

новий 

Тернопільська 

обл., 

Теребовлянсь

кий р-н, 

с. Кобиловоло

ки, 

вул. Централь

на, буд. 1 

300,8 2436172 1252.9 Склади 

та сховища інші 

Свідоцтво 

про право 

власності 

САЕ 

011257 

від 

27.04.2011 

Державн

а 

МРЕТС 

130055 Склад типу 

«ангар» 

Тернопільська 

обл., 

Теребовлянсь

кий р-н, 

с. Кобиловоло

ки, 

вул. Централь

на, буд. 1 

660,8 2436172 1252.9 Склади 

та сховища інші 

Свідоцтво 

про право 

власності 

САЕ 

011257 

від 

27.04.2011 

Державн

а 

МРЕТС 

130046 Механізований 

зерносклад 

Тернопільська 

обл., 

Теребовлянсь

кий р-н, 

с. Кобиловоло

ки, 

вул. Централь

на, буд. 1 

532 2436172 1252.9 Склади 

та сховища інші 

Свідоцтво 

про право 

власності 

САЕ 

011257 

від 

27.04.2011 

Державн

а 

МРЕТС 

130057 Спиртосховищ

е 

Тернопільська 

обл., 

Теребовлянсь

кий р-н, 

с. Кобиловоло

ки, 

вул. Централь

на, буд. 1 

552,1 2436172 1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості 

Свідоцтво 

про право 

власності 

САЕ 

011257 

від 

27.04.2011 

Державн

а 

МРЕТС 

130060 Трансформатор

на №1, 

трансформатор

на №2 

Тернопільська 

обл., 

Теребовлянсь

кий р-н, 

с. Кобиловоло

112,5 2436172 2224.3Трансфор

маторні станції 

та підстанції 

місцевих 

електромереж 

Свідоцтво 

про право 

власності 

САЕ 

011257 

Державн

а 

МРЕТС 



Інв. номер  Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2) 

Реєстрацій

ний номер 

Функціональне 

використання 

Підстава 

виникнен

ня 

речового 

права 

Форма 

власност

і та 

власник

* 

ки, 

вул. Централь

на, буд. 1 

від 

27.04.2011 

130018 Автозаправка Тернопільська 

обл., 

Теребовлянсь

кий р-н, 

с. Кобиловоло

ки, 

вул. Централь

на, буд. 1 

14,4 2436172 1274.6 

Господарські 

будівлі 

Свідоцтво 

про право 

власності 

САЕ 

011257 

від 

27.04.2011 

Державн

а 

МРЕТС 

130017 Автогаражі Тернопільська 

обл., 

Теребовлянсь

кий р-н, 

с. Кобиловоло

ки, 

вул. Централь

на, буд. 1 

358,9 2436172 1274.6 

Господарські 

будівлі 

Свідоцтво 

про право 

власності 

САЕ 

011257 

від 

27.04.2011 

Державн

а 

МРЕТС 

501802 Мазутонасосна 

/битовки/ 

Тернопільська 

обл., 

Теребовлянсь

кий р-н, 

с. Кобиловоло

ки, 

вул. Централь

на, буд. 1 

65,5 2436172 1274.6 

Господарські 

будівлі 

Свідоцтво 

про право 

власності 

САЕ 

011257 

від 

27.04.2011 

Державн

а 

МРЕТС 

130024 Будівля їдальні, 

будівля складу 

їдальні 

Тернопільська 

обл., 

Теребовлянсь

кий р-н, 

с. Кобиловоло

ки, 

вул. Централь

на, буд. 1 

283,1 2436172 1230.4 Їдальні, 

кафе, закусочні 

та т.ін. 

Свідоцтво 

про право 

власності 

САЕ 

011257 

від 

27.04.2011 

Державн

а 

МРЕТС 

130059 Теплиця Тернопільська 

обл., 

Теребовлянсь

кий р-н, 

с. Кобиловоло

ки, 

вул. Централь

на, буд. 1 

431,8 2436172 1274.6 

Господарські 

будівлі 

Свідоцтво 

про право 

власності 

САЕ 

011257 

від 

27.04.2011 

Державн

а 

МРЕТС 

130045 Матеріальний 

склад 

Тернопільська 

обл., 

262 2436172 1252.9 Склади 

та сховища інші 

Свідоцтво 

про право 

Державн

а 



Інв. номер  Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2) 

Реєстрацій

ний номер 

Функціональне 

використання 

Підстава 

виникнен

ня 

речового 

права 

Форма 

власност

і та 

власник

* 

Теребовлянсь

кий р-н, 

с. Кобиловоло

ки, 

вул. Централь

на, буд. 1 

власності 

САЕ 

011257 

від 

27.04.2011 

МРЕТС 

130025 Нежитлова 

будівля 

/крохмальний 

цех/ 

Тернопільська 

обл., 

Теребовлянсь

кий р-н, 

с. Кобиловоло

ки, 

вул. Централь

на, буд. 1А 

2076,7 25787409 1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості 

Свідоцтво 

про право 

власності 

САЕ 

011254 

від 

27.04.2011 

Державн

а 

МРЕТС 

 

_____________ 

* Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження 

об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна: власником майна є Держава Україна в 

особі Міністерства аграрної політики та продовольства України (код за ЄДРПОУ 37471967), 

правонаступником якого згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 №829 

«Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» є Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596). 

На балансі ДП «Укрспирт» перебуває захисна споруда цивільного захисту, яка не підлягає 

приватизації, а саме: протирадіаційне укриття площею 127,10 м2 (інв. №130709), що знаходиться у 

підвальному приміщенні у складі Адмінбудинку (інв. №130020), загальною площею 1236,80 м2. 

ІНФОРМАЦІЯ  

про земельні ділянки 

Н
аз

в
а 

 

Адреса 

розташування  

Площа 

земель-

ної 

ділянк

и (га) 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки 

Форма власності,  

підстава на право 

користування земельною 

ділянкою,  

інформація про обтяження 

З
ем

ел
ь
н

а 
д
іл

я
н

к
а 

Тернопільська 

обл., 

Теребовлянськи

й р-н, 

с. Кобиловолоки 

10,795

1 

6125083200:04:001:056

7 

Землі 

промисловості, 

для розміщення 

та експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємств 

переробної, 

машинобудівної 

Рішення про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень 

(з відкриттям розділу) 

індексний номер 51006151 від 

06.02.2020  



та іншої 

промисловості 

З
ем

ел
ь
н

а 
д
іл

я
н

к
а 

Тернопільська 

обл., 

Теребовлянськи

й р-н, 

с. Кобиловолоки 

2,4155 6125083200:04:001:005

0 

Землі 

промисловості, 

для розміщення 

та експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємств 

переробної, 

машинобудівної 

та іншої 

промисловості 

Рішення про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень 

№3414335 від 25.06.2013Витяг 

з ДР ЕАВ №923447 

від 25.06.2013 

З
ем

ел
ь
н

а 
д
іл

я
н

к
а 

Тернопільська 

обл., 

Теребовлянськи

й р-н, 

с. Кобиловолоки 

5,9754 6125083200:04:001:008

1 

Землі 

промисловості, 

для розміщення 

та експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємств 

переробної, 

машинобудівної 

та іншої 

промисловості 

Рішення про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень 

№3380747 від 21.06.2013Витяг 

з ДР ЕАВ №923454 

від 25.06.2013 

З
ем

ел
ь
н

а 
д
іл

я
н

к
а 

Тернопільська 

обл., 

Теребовлянськи

й р-н, 

с. Кобиловолоки 

0,1106 6125083200:04:001:009

8 

Для розміщення 

та експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємствами

, що пов’язані з 

користування 

надрами 

Рішення про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень 

№26383773 від 

23.11.2015Витяг з ДР ЕКІ 

№893873 від 23.11.2015 

З
ем

ел
ь
н

а 
д
іл

я
н

к
а 

Тернопільська 

обл., 

Теребовлянськи

й р-н, 

с. Кобиловолоки 

0,1527 6125083200:04:001:014

8 

Для розміщення 

та експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємствами

, що пов’язані з 

користування 

Рішення про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень 

№26381709 від 

23.11.2015Витяг з ДР ЕКІ 

№893877 від 23.11.2015 



надрами 
З

ем
ел

ь
н

а 

д
іл

я
н

к
а 

Тернопільська 

обл., 

Теребовлянськи

й р-н, 

с. Кобиловолоки 

15,07 6125083200:03:001:041

4 

Для ведення 

рибного 

господарства  

Договір оренди земель водного 

фонду від 22.06.2004. 

Реєстровий 

№040464400002Зареєстровани

й Тернопільською 

регіональною філією ДЗК 

З
ем

ел
ь
н

а 

д
іл

я
н

к
а 

Тернопільська 

обл., 

Теребовлянськи

й р-н, 

с. Деренівка 

2,4354 – Землі 

промисловості 

Державний акт на право 

постійного користування 

землею ІІ-ТР 

№001746Розпорядження 

Тернопільської ОДА №905-од 

від 30.11.2018 

 

 

ПЕРЕЛІК МАЙНА,  

яке передане в оренду 

 

№ 

з/п 
Орендар 

Назва об’єкта 

оренди 

Орендована 

площа(м2) 
Цільове призначення оренди 

Реквізити 

договору оренди 

та термін його дії 

Орендна 

плата за 

1 м2  

за місяць 

без ПДВ 

(грн) 

1 ПАТ  

«ВФ 

Україна» 

Частина 

покрівлі даху 

крохмального 

цеху  

54,0 Розміщення обладнання 

операторів телекомунікацій, 

які надають послуги з 

мобільного зв’язку та 

доступу до Інтернету 

№731/395 від 

01.06.2011,  

термін дії до 

31.03.2021 

64,88 

2 ТОВ «ВО  

«ПРОТЕКС 

ГРУП» 

Частина 

будівлі 

крохмального 

цеху  

1364,6 Розміщення виробництва 

кормів для тварин 

№1421 від 

05.07.2019, термін 

дії до 04.06.2022 

4,97 

 

Інформація про балансоутримувача: 

ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618), юридична адреса ДП «Укрспирт»: 07400, Київська 

область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16; контактні дані: Вергелес Георгій Валентинович, телефон 

0674019741, адреса електронної пошти: g.vergeles@ukrspirt.com.  

 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 23 грудня 2020 року. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням 

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 

електронного аукціону. 

mailto:g.vergeles@ukrspirt.com


3. Інформація про умови, на яких здійснюється  

приватизація об’єкта 

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 

продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року №432 (зі змінами), Закону України 

«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (зі змінами). 

Покупець Об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 25 953 741,84 грн (без ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 12 976 870,92 грн (без ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

12 976 870,92 грн (без ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 2 595 374,18 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 297 687,09 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 

297 687,09 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 

Умови продажу: 

Покупець від дати переходу права власності на Об’єкт приватизації зобов’язаний забезпечити: 

збереження видів діяльності, які здійснювало Кобиловолоцьке місце провадження діяльності та 

зберігання спирту ДП «Укрспирт», а саме – виробництво спирту етилового ректифікованого до 01 

липня 2021 року; 

збереження до 01 липня 2021 року на виробництві, яке буде здійснюватися на придбаному майні, 

не менше ніж 70 відсотків штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 01 січня 2020 року та 

працевлаштування на них протягом 2-х місяців з моменту переходу права на об’єкт не менше 65 

осіб; 

забезпечувати безперешкодний доступ балансоутримувача до протирадіаційного укриття площею 

127,10 кв. м (інвентарний номер 130709), яке розташоване у підвальному приміщенні адмінбудинку 

(інвентарний номер 130020) з метою здійснення заходів по утриманню захисних споруд цивільного 

захисту у відповідності до вимог частини восьмої статті 32 Кодексу цивільного захисту України 

№5403-VI від 02.10.12, протягом 2-х років з моменту переходу права власності. 

4. Додаткова інформація 

Найменування установи (банку, Казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях 

Рахунок №UA698201720355549001001142097 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Рахунок №UA488201720355219001001142097 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код ЄДРПОУ 42891875 

в іноземній валюті: 



Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 

Адреса: вул. Василіянок, 48, м. Івано-Франківськ, Україна 

Рахунок №UA053223130000025209000000058 

Банк одержувача: Акціонерне товариство «Держ авний експортно-імпортний банк України» 

SWIFT: EXBSUAUX 

Код ЄДРПОУ 322313 

Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and 

Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine» 

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Code YeDRPOU 322313 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.  

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі 

дні з 9.00 до 17.00 за місцем його розташування за адресою: Тернопільська обл., Теребовлянський р-

н, с. Кобиловолоки, вул. Центральна, буд. 1; буд. 1а; буд. 45г; Тернопільська обл., Теребовлянський 

р-н, с. Деренівка, вул. Промислова, буд. 3; буд. 3а. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: Кулик Юрій Васильович, керівник Кобиловолоцького МПД, 

контактний телефон (050) 377-37-10. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, що знаходиться за адресою: 

76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48. 

Адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil;  email: ternopil@spfu.gov.ua.  

Телефон для довідок: (0352) 25-04-87. 

Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 

до 12.45. 

Контактна особа організатора аукціону – Белошицький Р.А. тел. (0352) 52-73-77. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 

Наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 

областях від 26.11.2020 №171. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-23-000001-3. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 259 537,42 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 129 768,71 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 129 768,71 грн. 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими 

адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2.  

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil
mailto:ternopil@spfu.gov.ua
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

