
Інформація про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта малої приватизації, 

окремого майна Косарського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП 

«Укрспирт» 

 
Пропонується до приватизації об’єкт малої приватизації, окреме майно Косарського місця 

провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт».   
Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно Косарського місця провадження 

діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі:  
нежиле приміщення (заг. пл. 84,5м²); будівля заводоуправління, прохідна, ґанок бетонний (заг. пл. 493,8м²); будівля 
варильного відділення (заг. пл. 752,2м²); будівля бродильного відділення (заг. пл. 528,9м²); будівля цеху горілчаних виробів 
(заг. пл. 2615,3м²); будівля турбозалу, будівля котельні (заг. пл. 1845,4м²); будівля адміністративно-побутового корпусу (заг. 
пл. 370,8м²); будівля лазні (заг. пл. 285,2м²); будівля водонососної станції (заг. пл. 40м²); споруда складу паливних матеріалів з 
насосною приймання палива (заг. пл. 553,7м²); споруда обігового водопостачання, насосна збору води, градирня, хлораторна 
(заг. пл. 313,6м²); споруда обігового водопостачання №2, насосна збору води (заг. пл. 162,2м²); будівля каналізаційної насосної 
№2, збірник стоків (заг. пл. 101,4м²); будівля розпилювальної сушарки (заг. пл. 481,8м²); споруда відділення технічного спирту 
(заг. пл. 72м²); будівля головного корпусу дріжджового цеху (заг. пл. 684м²); будівля спиртосховища (заг. пл. 444м²); будівля 
складу хімікалій з відділом приготування солей (заг. пл. 528,9м²); залізні ваги (заг. пл. 11,3м²); будівля поста охорони №2, 
будівля поста охорони №3, будівля поста охорони з ваговою, будівля поста охорони №4  (заг. пл. 89,6м²); будівля відділення 
БРУ, будівля компресорного відділення (заг. пл. 908,9м²); будівля зливного відділення (164,1м²); будівля елеватора (заг. пл. 
956,9м²); будівля відділення подрібнення зерна та приготування замісу (заг. пл. 333м²); споруда cкладу металів (заг. пл. 
216,0м²); будівля мехмайстерні (заг. пл. 768м²); будівля трансформаторної підстанції (заг. пл. 58,5м²); будівля електроцеху (заг. 
пл. 195м²); будівля мелясної насосної (заг. пл. 58,7м²); будівля автогаража, будівля каналізаційної станції (заг. пл. 975,1м²); 
будівля ремонтно-будівельної дільниці (заг. пл. 897,6м²); будівля мазутонасосної для відпуску мазуту, підвал  (55,1м²); споруда 
типу «Ангар» №3 (заг. пл. 544,5м²); споруда типу «Ангар» №2 (заг. пл. 544,5м²); споруда типу «Ангар» №1 (заг. пл. 503,2м²); 
будівля мазутонасосної для зливу мазуту зі збірником (заг. пл. 203,8м²); будівля складу матеріалів (заг. пл. 491,5м²); будівля 
пилорами (заг. пл. 444м²); споруда типу «Ангар» №4 (заг. пл. 544,5м²); споруда вагової (заг. пл. 36м²); будівля складу кормів 
(заг. пл. 188,9м²); будівля свиноферми (заг. пл. 266,5м²); споруда літньої площадки (заг. пл. 409,5м²); будівля кормокухні (заг. 
пл. 182,5м²); будівля матеріального складу (заг. пл. 244м²); будівля складу (заг. пл. 162,2м²); будівля повітродувок і ТП (заг. пл. 
268,5м²); споруда завальної ями, навіс (заг. пл. 85,8м²); бардонасосна станція №2 (заг. пл. 37,8м²); нежиле приміщення 
«магазин №48» (із спорудами) (заг. п. 165,1м²); приміщення фірмового магазину «Холодний Яр» (заг. пл. 143,1м²); комплекс 
будівель та споруд олійниці (заг. пл. 412,6м²); комплекс будівель та споруд олійниці (склад Г, склад В) (заг. пл. 127,5м²); 
комплекс будівель та споруд лінійного поста (заг. пл. 200,1м²); дорога з асфальтним покриттям; чан мазутний 10; чан мазутний 
11; чан мелясний №1, 7; чан мелясний №2, 6; чан мелясний №3, 5; чан мелясний №4, 4; чан мелясний №5, 3; чан мелясний №6, 
2; чан мелясний №7, 1; чан мелясний №8, 8; чан мелясний №9, 9; труба димова металева; внутрішньозаводська дорога з 
асфальтовим покриттям; свердловина технічної води, 13; димова труба металева, 12; магазин фірмовий (металевий вагончик); 
трубопровід-колектор артезіанської води «верховодки» по варильному та бродильному відділеннях; ємність для спирту (3шт); 
ємність для стяжки; поля фільтрації; бардопровід; кабель підземний; трубопровід етилового спирту від зливного відділ. до 
складу гот. прод. L=470 м, D=89-108; огорожа із з/б плит, 2, ворота, 3; огорожа заводу (їдальня); огорожа складу (прути); 
огорожа металева, 1; ємність під налив (3шт); газопровід підвідний середнього тиску; естакада кранова; живильні 
трубопроводи парових котлів; паропровід №163 від РОУ до парового колектора мазутонасосної та до бойлерів в ХВО ОП, 
ГРВ; паропровід №164 від РОУ 18/6 до цеху СКД; паропровід №71 від парового колектора до парової турбіни та РОУ; 
паропровід від парового колектора К до РОУ 18/6; паропровід від парової турбіни до РОУ 18/6; паропровід від парової турбіни 
до ХВО (Деаратор) та мазутонасосної; паропровід від ПП №163 до бойлерів в ХВО ОП, ГРВ; система управління насосом 
підтримки рівня деареатора; теплова мережа системи гарячого водопостачання на території підприємства до вул. Леніна; 
теплова мережа системи гарячого водопостачання на території підприємства до вул. Кірова; теплова мережа системи гарячого 
водопостачання; теплова мережа системи опалення на території підприємства до вул. Леніна; теплова мережа системи 
опалення на території підприємства до вул. Кірова; теплова мережа системи опалення; трубопровід конденсату від лікеро-
горілчаного цеху; трубопровід конденсату від цеху СКД до котельні; трубопровід пари від котельні до лікеро-горілчаного 
цеху; трубопровід пари від котельні до цеху СКД; спиртопровід L=384,2м; насос АХЕ-65-40-200; насос Х-40- 25-160; насос Х-
40-25-160; клапан з пневмоприводом; лічильник гарячої води; лічильник гарячої води; лічильник гарячої води; лічильник 
рідини Ду40 з «імпульсним виходом»; перетворювач імпульсів на вихідний сигнал 4...20мА»; перетворювач частоти + 
Дисплей; система частотного управління конденсатним насосом; агрегат опалювальний; вентилятор осьовий ВОО6-300 №3,15; 
вентилятор осьовий ВОО6-300 №3,15; вентилятор осьовий ВОО6-300 №6,3; вентилятор осьовий ВОО6-300 №6,3; вентилятор 
осьовий ВОО6-300 №6,3; вентилятор осьовий ВОО6-300 №6,3; вентилятор осьовий ВОО6-300 №6,3; вентилятор осьовий 
ВОО6-300 №6,3; вентилятор Ц 13-50 №5; вентилятор Ц 4-70 №12; вузол промивки сивушного масла; декантатор ЕАФ; 
декантатор сивушного масла; дефлегматор (2шт); дефлегматор 2 секції; дефлегматор колони бражної; електротельфер; 
електротельфер в/п 3.2т. №160 ТЭ 520-541 20-03; електротельфер ЕТ№3841; збірник барди V=1,5м.куб; збірник бражного 
дистиляту; збірник дефл.вод V=3,5м.куб; збірник епюрату V=2.5м.куб; збірник конден. ЕАФ V=3,23м.куб; збірник конденсату; 
збірник конденсату V=5м.куб; збірник лютерн. води V=0,8м.куб; збірник пром. вод V=1,5м.куб; збірник сив. масла V=4,8м.куб 
(4шт); калорифер припливн. вентиляції БРУ; кип’ятильник ККО (2шт); колона бражна діам.1600; колона епюраційна 
діаметром 1500; колона кінц. очищення діаметром 1200; колона ректифікаційна діам. 2000; колона розгоннадіам 800; 
конденсатор (4шт); конденсатор F=10кв.м; конденсатор проміжних домішок; конденсатор РЕК; конденсатор РК; конденсатор 
сепаратора СО2 D=600мм; кондиціонер LG18ST; мірник браку V=75дал; нас.агр.ЦГ 6,3/20К-1,1-2; нас.агр.ЦГ 6,3/20К-1,1-2; 
насос АХЕ 40 25 160 (лютер); насос АХЕ 40 25 160 (пром вода); насос Х65-50-160; насос CDLF 4-30 (4шт); насос в зборі ВВН 
1-1,5 з ел.дв 5,5 кВт 1500 об/хв (2шт); насос відкачки барди №1 Х-65-40-200; насос ГС-150-125-315; насос Х 40-25-160 (лютер); 



насос Х 40-25-160 (пром вода); насос Х 50-32-160 (концентрат ЕАФ); насос Х-65-40-200 (барда); насос Х-90/33 (2шт); 
обладнання «Спрут»; охолоджувач спирту (2шт); перехідник ЕК; підігрівач бражки; підігрівач бражки 2 секції; підігрівач 
бражки конденсатом; підігрівач миючого розчину; сепаратор СО2 D=1000мм; система управління БРУ; снаряд контрольний 
ЕАФ КС-40 (2шт); снаряд спирту контрольний ВКА-2 (2шт); спиртовловлювач; спиртовловлювач «чистий»; спиртовловлювач 
ЕК; телефон SIEMENS; теплообмінник «Тр.вТр.» А2-ВТА (2шт); теплообмінник БК F=160м²; теплообмінник ЕК 600 ТНВ; 
теплообмінник ЕК (кип’ятильник); теплообмінник лют. F=160м²; теплообмінник пластинчатий 1150-20; теплообмінник 
ректоколони (кип’ятильник); холодильник комбін. ЕК; холодильник сивушного спирту; механічний регулятор рівня; ротаметр 
(3шт); станція управління міксерами СУ-12/24; апарат бродильний (12шт); вентилятор №5 (2шт); збірник лугу V=5м.куб; 
міксери (9шт); насос Х65-50-160; насос 45/90; насос для лугу Х-50-32-160; насос дріжджовий; насос П6-ППВ для подачі 
меляси (2шт); насос подачі бражки в передаточний чан Х-80-50-200; насос подачі бражки в передаточний чан Х-80-65-160; 
редуктор МРМПО 211-15 ВК-5,5/31 (2шт); розсиропник (2шт); фільтр води для приготування замісу; електродвигун АИР132S4 
7,5 кВт, 1500 об/хв; кондиціонер DEKKER 195; телефон Siemens EUROSET; факс; витратомір електромагнітний; перетворювач 
тиску WIKA S-11; перетворювач частоти VLT MicroDrive FC-51; перетворювач частотний; перетворювач частотний Hitachi L 
300P; апарат вирощ. ЧКД-1 V=3,6м.куб; апарат ГДФО-1 V=39м.куб; апарат ГДФО-2 V=24м.куб; апарат ГДФО-3 V=16м.куб; 
апарат електрозварювальний; апарат спрощ. ЧКД-1 V=0,63м.куб; біофільтр №2043; вакуум-оцукрювач V=16м.куб; вентилятор 
Ц4-70 №10; вентилятор Ц4-70 №6,3; дріжджанка V=20м.куб (4шт); електротельфер ЕТ№442162 (В/П3000кг); електротельфер 
ЕТ№4962 (В/П3000кг); збірник для приготування кукурудзяного екстракту V=0,33м.куб; збірник для розчину лугу 
V=1,64м.куб (2шт); збірник кукур.екст. V=2,5м.куб; збірник миюч. розч. V=8м.куб; збірник розчину Ft-препарату V=0.10м.куб 
(2шт); збірник розчину Ft-препарату V=0.48м.куб (2шт); збірник сірчаної кислоти; калорифер (2шт); колона варильна V=6.4 
м.куб; комп`ютер Інтел; кондиціонер Akira AC-S 13 HU; насос ВВН-1-12; насос Х65-50-160; насос NRB240*250 C арт. РА 
020060; насос ВВН 6; насос відкачки барди ХО-45/31 (2шт); насос для перекачки дріжджів в АЧК (меляса); насос дріжджовий 
АХЄ 65-40-200; насос ЗМ 40-200/11; насос ЗМ 40-200-7,5 (на теплообмінник); насос П6-ППВ; насос Х 65-50-160; насос 
агрегатвисок. тиску для мийки обладнання; насос-дозатор плунжерний РDМ-D 267/6 400/3/50 0,25; пастеризатор V=20м.куб; 
спиртовловлювач (царга РК) D=2000мм; спиртовловлювач (царга ЕК D=1200мм); телефон Panasonik KX-TSD 826; 
теплообмінник «Тр.вТр.» А2-ВТА (3шт); теплообмінник миючого розчину 400 ТНВ F=17; теплообмінник спіральний 
F=35м.кв; теплообмінник спіральний F=40м.кв; pH-метр рН-301; вологомір Wile-55; комп’ютер АМД (2шт); комплекс хіміко-
аналітичний; кондиціонер Akira ACS 19; кондиціонер Akira ACS 24; надставка під дистилятор; надставка сервісна (5шт); 
надставка титрувальна; принтер лазерний Samsung ML 1710; пробовідбірник для спирту; спектрофотометр; стіл для вагів; стіл 
лабораторний (5шт); стіл лабораторний пристінний (10шт); стіл робочий прямий (3шт); стіл-мийка одинарна (2шт); сушка 
(4шт); тумба мобільна до лабораторного столу (4шт); тумба стаціонарна; фотоелектроколориметр КФК 2МП; холодильник 
«Свияга-410х-к»; холодильник «Снайге 24017»; шафа витяжна лабораторна; шафа для реактивів; шафа сушильна СЕШ-3МК; 
шафа-стіл приставний (2шт); ваги ВТ-4014-500Ш; вентилятор №6,3 (2шт); вентилятор №8; вентилятор В-06-300 №3 з елек.дв 
(2шт); вентилятор ВЦ 4-75 №5 (2шт); ємність V=8м.куб (2шт); ємність для спирту; мірник 250дал (2шт); мірник 5л; мірник 
75дал (4шт); мірники спиртові ВУ-1000 (3шт); насос АСВН-80; насос АСВН-80 А (2шт); насос НК 653465; насос СBН-80А без 
ел/дв; пожгідрант; установка ВНЦ 20.20С З пов.двиг; блок безперебійного живлення АРС 1000 VA; блок живлення (2шт); 
генератор Daishіn SGB 3001 16л; комп’ютер BRAIN BUSINESS; модем (3шт); насос ЦВ 8/25/100 (2шт); програмний комплекс 
АСКОЄ; шафа для приладів (2шт); комп’ютер Брейн; комп`ютер АМД 64; кондиціонер WEST TAC-09 AR; принтер HP 
LaserJet 1018; радіотелефон Panasonic KY-TC 8077; факс Panasonik KX-FT; перетворювач тиску РС-28/0...50; перетворювач 
частоти + Дисплей LCP; перетворювач частоти L200-015 HFEP 1.5кВт; ротаметр РП16ЖУЗ; ротаметр РП4Ж; система 
регулювання витрат води на чанок замісу; станція дозування TPG500; бункер витратний V=7,5м.куб; бункер надваговий 
V=12м.куб; бункер напірний V=10м.куб; бункер підваговий V=15м.куб; вентилятор ВЦ П6-45 N6; вентилятор Ц-4-75 №4; 
вентилятор ВВД №5; вентилятор Ц-4-70 №10; вентилятор Ц-4-75 №4; дробарка молоткова (2шт); дробарка А1-ДДР (б/в); 
дробарка ДДМ-5 (б/в); електродвигун 110 кВт; електродвигун АИР 132 М8 ІМ 2081 (5,5кВт* 700 об/хв); електротельфер ЕТ 
1176 (В/П 2000кг); ємність для розчину СаСІ2 V=4,2м.куб; затвор шлюзовий РЗ-БШЗ (2шт); збірник води; збірник гарячої 
барди; збірник для розчину ферментів V=0,1м.куб (2шт); збірник замісу V=6,0м.куб; змішувач СП-18; калорифер (2шт); 
комп`ютер Інтел; компресор повітряний ЗАФ-53-К51Ц (2шт); конвеєр гвинтовий діам. 200мм (2шт); мотор-редуктор; насос Х-
65-40-200; насос DLX-MA/M 08-10; насос ЗМ 40-200/7,5; насос Х-65-40-200К-СД; насос-дозатор PDE DLX-CC/M; норія НЦ 
50А-28; підігрівач води ПВ-1-П; пневмоприймач У2-БПБ (2шт); пожнасос 3К 6; сепаратор магнітний Б8-БМП (3шт); силос 
добового запасу зерна V=254м.куб; силос добового запасу зерна V=257м.куб; терези бункерні; устан. очист. повіт. асп. 
підробки; циклон; чанок замісу для дробарок вологої кукурудзи; шнек Ш-200 9Н-950; ємність (85л) для приготування настоїв; 
ємність біметалева V=25м.куб; збірник денатурату 260л; збірник денатурату 440л; мірник спирту 75дал; перетворювач ATV38 
380/460V 22KW; насос 6 НДВ; насос ЗМ 65-200-22 (2шт); апарат зварювальний пресув. АДД 400-2У1; вентилятор ВО 06-300 
№5 (2шт); вентилятор ВЦ 4-70 №10; електровулканізатор; електротельфер 0,5т. ТЭ50-71; електротельфер 1т; компресор ПКСД 
525-Д; компресор РМ 3126; культиватор КПС 3.3ф; культиватор причіпний; машина миюча «Керхер»; навантажувач 
«Балканкар»; насос фекальний СД 40/35 з ел/дв 1; плуг ПЛН 4-35; плуг ПЛН-335 (2шт); причіп бочка 3м.куб;причіп бочка 
ЗЖВ-1,8 (2шт); причіп бочка СТК-5,5; причіп одноосний; причіп розпуск 1-Р-3; сівалка СЗ 3,6; накопичувальна ємність V=40 
м.куб; теплообмінник «Тр. в Тр.» А2-ВТА (2шт); лебідка 30ЛС-3СМ (2шт); скрубер власного виробництва; скрубери мокрі 
(2шт); чан дріжджовирощувальний (2шт); бункер для пилу (2шт); ваги автомобільні ВТА – 60; вентилятор ВР.4-75,1; 
вентилятор ВЦП-5-45 (8шт); ворота шторні У9-УВШ (2шт); електромотор 4.5/3000; затвор шлюзовий (8шт); калорифер КВС-6; 
конвеєр ланцюговий К4-УТ-2Ф-500 (2шт); конвеєр гвинтовий ВК-320 (2шт); конвеєр стрічковий з розвантажувальним візком 
(2шт); конвеєр стрічковий УВ-ТЛ (6шт); лебідка ручна 0,15т; ліфт пасажирський ПП0464; машина зерноочисна; норія У2-УН-
175 (2шт); норія У2-УН-350; норія У2-УН-50; рамка в зборі до сепаратора БСХ-100 (6шт); сепаратор БСХ-100; транспортер 
скребковий ланцюговий ТСЦ-25 6,58м; циклон У21ББЦ-225; циклон У21ББЦ-350 (2шт); циклон У21ББЦ-550 (2шт); циклон 
ЦОЛ-9 (2шт); шафи релейної апаратури (8шт); апарат зварювальний; електродвигун 4 АМ; електродвигун АО-2 (2шт); 
електрощит КСО-272; електроячейки КСО-Г67; прилад Ц-411160; роз'єднувач ВВ 20/630; установка конденсаторна УКЛН-038; 
котел електричний напольний Титан 36кВт; насос водяний; вентилятор ав.вент.Ц14-46№8; збірник для зливу спирту (4шт); 
збірник для контрольного зливу ЕАФ V=10м.куб; збірник для контрольного зливу спирту V=10м.куб; збірник ЕАФ 
V=3,5м.куб; збірник рект.спирту V=5м.куб; збірник сив.масла V=1,3м.куб; збірник ЕАФ V=20м.куб; калорифер; мірник спирту 
V=250дал; мірник спирту V=75дал; насос АСВН-80; насос АСЦЛ-20/24 (2шт); пожнасос 4К 8; комп’ютер BRAIN; комп’ютер 



IntelCore; комп’ютер АМД 64 (7шт); комп’ютер CEL 2 4/256; комп’ютер PIV-3.0/512MB/HDD/ATX; кондиціонер Akira ACS 
24; ксерокс MinoltaBizhub 162; принтер PH LaserJetPro M20dw; принтер НР LaserJet 1010; принтер LaserJet1010; сітка 
локально-обчислювальна; сканер HP ScanJet; комп’ютер АМД 64; холодильна установка; комп’ютер Athlon; кондиціонер 
ARVIN; холодильник «Снайге К 290»; комп’ютер Pentium 4 2.8/512; принтер Епсон L 110; комп’ютер АМД 64; принтер Canon 
LBP-3010; касовий апарат INI T400ME; комп`ютер АМД 64; комп’ютер АМД 64; телефон Panasonik KX-TG 8321 (2шт); 
адсорбер А-30 (2шт); адсорбер А-30 V=0,8м.куб (2шт); вентилятор N4 охолод.компр. (3шт); верстак слюсарний; 
вологовідбирач V=0,068м.куб (2шт); компресор КТ-6 (4шт); насос КСБ 125/14 (2шт); насос 3М 40-200-5,5 (2шт); 
повітрозбірникV=3,2м.куб; повітрозбірник V=8м.куб; повітронагрівач V=0,068м.куб; повітронагрівач ВН-24; теплообмінник 
400 ТНГ-ЗІМ; теплообмінник охол.повітря 400ТН-31М; фільтр 0,3м.куб; фільтр V=0,3м.куб; фільтр масляний (4шт); чан 
передаточний; цистерна залізнична 51075414; апарат (ферментатор) АПГ2-ЧК-02; апарат з мех. перемішуванням 
(ферментатор) 16.10.-46; апарат плазмової різки н/ж металів А1612; вентилятор ЦН 450 радіальний (2шт); водонагрівач; 
диспергатор кавітаційний КАП-15 (2шт); дозатор ВП; електрокотел «Піонер»15/380; комп’ютер АМД 64; кондиціонер Akira 
ACS 24 (2шт); кормодробілка КДУ 201; машина пляшкомиюча Ш4-ВМ2А1.5; насос 45/90; насос для закачування піногасника 
в напірний збірник; насос МНІ 804 V-1.44 WILO (2шт); телефон Panasonic KX-TS2362; термінал SoniEricsson S500 i; цистерна 
підземна (3шт); апарат зварювальний (3шт); апарат зварювальний ВД 306; апарат зварювальний ЭСД10-ВС/400М; болгарка 
BOSCH GWS24-230; болгарка BOSCH GWS26-230; вентилятор ВО 06-300 №5; вентилятор ВЦ 4-70 №6.3; вентилятор ВЦ 4-70 
№4; вентилятор ВЦП 6-45 №3; вентилятор даховий КЦ 3-90 №6,3; верстак слюсарний; верстак слюсарний 2-х містн.; верстат 
верт.-фрезерн.6Р12; верстат вертикально-фрезерний 675; верстат гвинторізний 163; верстат заточний; верстат заточний НВС 
3Б685; верстат консольно-фрезерний 6Н81; верстат ножовочний типу 8725; верстат свердлильний 2А125; верстат 
свердлильний 2Д112Л; верстат свердлильний 2-Н-125; верстат стругальний 7Д37; верстат токарно-гвинторізний; верстат 
токарно-гвинторізний «NEMA»; верстат токарно-гвинторізний ИТ-1М; верстат токарно-гвинторізний С11 МВ; верстат 
трубозгин. ОКС-8970; верстат трубозгинальний; верстат трьохвалковий; верстат універс.токарно-гвинторізний С11М; верстат 
шліфувальний 3Б161; випрямлювач зварювальний ВД-306; візок ПГР (3шт); електродриль; електротельфер (2шт); 
електрошліфмашинка МА-2002; звар.інвертор «Патон» ВДИ 250P DC; компресор гаражний; кран-балка; молот пневматичний; 
напівавтомат зварювальний ПДГ-215; ножиці кривощипні листові НД-3316; ножиці комбіновані МНВ-4Б1-952; ножиці 
кривошипні Н-478; ваги G=5,0т. (для меляси) (2шт); ємність для меляси; збірник дільниці відкачки барди V=20м.куб (2шт); 
збірник-реактор V=14,3м.куб; мірник діамонійфосфату V=1,2м.куб; мірник карбаміду V=0,64м.куб; мірник Н2SО4 V=1,5м.куб; 
мірник Н3РО4 V=0,65м.куб; насос для відкачки барди Х 45/31; насос для відкачки барди Х 90/31; повітродувка водок. ВВН 1-
12; чан дріжджовирощувальний (2шт); зернометач пересувний ЗП-40; лінія переробки масла КПН-400; обладнання для 
приготування олії; прес-фільтр; пристрій для розливного масла; установка крупорушільна; електрообігрівач; телевізор 
«Rainford»; факс «Panasonik» KX-FT 78RS; кондиціонер ARVIN; вентилятор Ц 4-70 №3; вентилятор Ц 4-70 №7; котел 
електричний напільний Титан 24 кВт; насос водяний; апарат факсимільний PANASONIK KX-KF984; електроводонагрівач; 
кондиціонер FUNAI (2шт); система очистки повітря (пилосмок); телефон «Siemens»; телефон Siеmens блок FF-HO; 
бетонозмішувач; бункер з циклоном для опилок; бункер з циклоном для стружки; вентилятор ВЦП 4-70 №5; вентилятор ВЦП 
6-45 №8; вентилятор Ц 4-70 №5; вентилятор Ц-4-70 №8; верстат деревообробний СР 6-9; верстат кругло пильний; верстат 
МАК-52М; верстат СФА-4; верстат фрез. ФСШ-1А; верстат ЦА-2А; електротельфер 2тон; електротельфер 2тон.(скіп); 
калорифер КПСН-4-10; кран-балка; кран-балка (рама лісоп); люлька підвісна ЛЕМ-1; нівелір; перфоратор; рама лісопильна; 
розчинозмішувач СО-265; силос для цементу (2шт); шафа силова СПа-63; блок автозаправочний 10м.куб; блок 
автозаправочний 15м.куб (2шт); блок управління видачі палива; ємність 5м.куб; ємність під налив (3шт); колонка паливно-
роздавальна НАРА-13; насос НК 6544/1 13м.куб (2шт); насос шестеренчатий для палива П6-ППВ (2шт); ємність для гарячої 
води; насос Ц/Б СОТ-150М; насос шестерінчатий; насос шестерінчатий для перекачки патоки; насос шестерінчатий з 
електродвигуном; насос шестерінчатий НШП; ємність для кислоти (2шт); насос Х45/31 ГОУ4 без ел/дв; цистерна залізнична 
51074920; перетворювач тиску ЭЛЕМЕР АИР 20/М2; персональний комп`ютер АМД; агрегат електронасосний Д 320-50А-55; 
агрегат електронасосний ПУ-НЦП 150/400-55 (3шт); агрегат електронасосний ПУ-НЦП 150/400-75 (3шт); водопідігрівач кафе 
«Хвилинка»; ваги Digi788; вітрина холодильна Cold; терези Cas; шафа морозильна Caravel (2шт); верстат токарний ТВ-4; 
комп’ютер INTEL Pentium G4600; підсилювач пункту зв’язку; плата розширення 0/16; плата розширення 8/0; плата 
розширення на 16 апаратів (2шт); плата розширення на 8 апаратів; плата розширення ТМ 2-8/0 (станція Hicom); повітродувка 
Штіль; ротаметр РМ-0,016; ротаметр РМ-0,16; ротаметр РМ-11; ротаметр РП-1-6ЖУЗ; ротаметр РПЖ; стаціонарний крос 
введення захисний на 110 карт; система частотного управління шестер. насосом подачі пічного палива; автоматичний вимикач; 
бак вихідної води; бак деаераційної води; бак декарбонізатора V=60м.куб; бар’єр іскрозахисний; вентилятор ВЦ 4-70 №8; 
верстак слюсарний; водяний економайзер; газовий комплект до парового котла ДКВр 10/13 ( зав.№ 9626); газовий комплект до 
парового котла ДКВр 10/23 (зав.№ 443); газовий комплект до парового котла Е 25/24 (зав.№1793); газовий комплект до 
парового котла Е 25/24 (зав.№1802); дисплей LCP 12 з потенціометром; електростанція ЕТС - 10 квт-400в; електротельфер 
вантажопідйомністю 1.0т. 1М-521-01У2; ємкість; ємність 50м.куб; ємність добового запасу мазуту V=135м.куб; ємність запасу 
ГВГІ 5м.куб; ємність запасу ОП 4м.куб; ємність запасу ПП 5м.куб; збірник конденсату 2м.куб; збірник конденсату 2,5м.куб; 
інформаційно-обчислювальна система обліку газу ОЕ-22 Дміz; комп`ютер Sempron 2.2/256Mb; компресор ПКС-3,5; комп'ютер 
INTEL Core i3 7100; кондиціонер ARVIN 195; кондиціонер LG G07LH; контролер «Флоутек»; котел паровий ДКВР 10 13; 
котел паровий ДКВР 10 23; котел паровий Е 25 24 (2шт); кран вантажопідйомний; лічильник холодної води ХВMWN 80; насос 
АХЕ-50-32-160 СаСl2; насос для перекачки води в котельню; насос мазутний; насос 2К-6 20/30 з ел.двигун; насос 2Х-6Д; насос 
5МК ВАО (2шт); насос IRG 50-125-A; насос SV 3313/1 F 300T 3*400 B; насос ВКС 1/16; насос горизонтальний відцентровий 
НТМ 15 РР; насос для води; насос ЕЦВ-8-25-125; насос К-45/55 (2шт); насос консольний; насос мазутний; насос НР 40-1551 30 
кВт; насос поршневий паровий; насос секційний; насос Х45/54 з ел/дв; насос ЦИСГ 60/297; насос ЦНС 110; насос 
шестеренчатий для меляси П6-ППВ; насоси УМП-25/140; насоси УМП-25/140; перетворювач вимірювальний 3095 MV; 
перетворювач частоти VLT MikroDrive FC-51; підігрівач; підігрівач мазуту (3шт);  підігрівач тип ТВХ; підігрівач швидкісний; 
пункт газорегуляторний (ГРП); розширювач періодичної продувки D1600; система автоматизації котла №4; теплообмінник 
ГВП 1-17-7 (2шт);  теплообмінник опалення ПП-1-53-7 1V; теплообмінник охолодження випару; теплообмінник опалення ПП-
1-32-7 (2шт);  турбіна парова; установка газорегуляторна (ГРУ) 2.00-03; установка для приготування рідкого палива; фільтр 
Na-катіонітовий D=2000 (4шт); фільтр Na-катіоновий D=2000 (2шт); фільтр мазутний (4шт); фільтр механічний D=2600 (3шт); 
фільтр соляний; хлоратори (2шт); шафи газові ПНП-2 (3шт); щит КВП для котла Е-25; щит н,волт,розподілення; апарат 



«Аламбік» власного виготовлення АСС-ОО.ОО; апарат вакуумний ШЗ-ВПВ-1; апарат розливний (2шт); батарея вугільна 
(5шт); ванна для миття пляшок; ванна для миття серветок прес-фільтра; ванна для миття фільтрів; вентилятор 06-300-5 осьовий 
(8шт); вентилятор ВЦ 4-70 №8; вентилятор ВЦ 4-75-3,15 (2шт); вентилятор В-Ц4-70–12; вентилятор В-Ц4-70-5 радіальний; 
вентилятор В-Ц4-70-5 радіальний (2шт); вентилятор В-Ц4-70-6,3 радіальний (5шт); вентилятор В-Ц4-70-8 (3шт); вентилятор В-
Ц4-75- 5; вентилятор В-Ц4-75-3.15 радіальний; верстак слюсарний; візок ТГВ-1250 (2шт); візок-штабельор ВШ-400; 
дистилятор паровий ПД-450; ел.насос. агрег. АХЕ40-25-160 К (2шт); ел.насос. агрег. подачі спирт ЗХ-9Д; ел.насос. агрегат АХ 
50-32-160; ел.насос. агрегат Х 50-32-125 (2шт); ел.насос. агрегат Х-65-50-160т (2шт);  електронасосний агрегат 1,5 Х-6Д (2шт); 
електротельфер вантажопідйомністю 0,5т; електротельфер вантажопідйомністю 0,5т Т-10232; електротельфер 
вантажопідйомністю 0,5т ТЕІ-521; електротельфер вантажопідйомністю 0,5т. ТЩ5В3-П; ємність V=440л для приготування 
настоїв; ємність для приготування V=84л настоїв; ємність для приготування настоїв 260л; ємність для приготування настоїв 
49л; ємність пом'як. води V=8м.куб (2шт); ємність спиртова V=1050дал (3шт);  збірник аромат спирту V=75дал; збірник аромат 
спирту V=14дал; збірник аромат спирту V=185дал; збірник аромат спирту V=23дал (2шт); збірник ароматних спиртів V=88л; 
збірник браку V=90дал; збірник випр.браку V=1,6м.куб (3шт); збірник відпрац. спирту V=370дал. з насосом Х 50-32-125; 
збірник гот.прод.V=1050дал (4шт); збірник дистил. води V=200дал;  збірник для пригот. настоїв V=44л; збірник конденсату; 
збірник конц. лугу V=4м.куб; збірник напірний V=3м.куб; збірник невипр.браку V=1,6м.куб; збірник очищеної сортівки (3шт); 
збірник пом`як. води V=6,3м.куб (2шт); збірник роб.розч. лугу V=7,5м.куб; калорифер КПСН-10 (7шт); калорифер КФБО-10 
(2шт); калорифер КФБО-3 (2шт); калькулятор SOS-888 (2шт); колонки вугільні Д300 (2шт); компресор ПКС 1,75 (2шт); 
конвеєр КЛ-400 L=15,3м 1шт; конвеєр КЛ-400 L=16,7м 1шт; конвеєр КЛ-400 L=13,8м (2шт); конденсатор спирту (2шт); котел 
КЕП-2; котел колероварочний; котел сироповарний V=400л; лінія розливу; лінія розливу сувенірної горілки (Італія); машина 
дротозшивальна 3ТПШ-50Н (2шт); машина миюча БЗ-А-ММ-6; машина пакувальна УМТ-600ПТ; машина укладки пляшок Б3-
ОУ2А-1-02; мікромлин 10-ММ (Харків); мікрофільтр. установка ДФМ-НС-600-5; мірник аромат.спирту V=688л; мірник 
аромат. спирту V=372,5л; мірник ароматних спиртів 260л; мірник брудного браку V=110 дал; мірник водно-
спирт.розч.V=1100л; мірник для пригот. настоїв V=450л; мірник настоїв V=740л; мірник настоїв 440л; мірник розчину меду 
V=235л; мірник розчину меду V=740л; мірник сортівкиаламбіка V=80 дал; мірник спирту V=92дал; мірник спирту V=370дал 
(2шт); мірник цукрового сиропу V=260л; мотор-варіатор SE10/RM і 63; мотор-редуктор МЧ-100-40-51 (2шт); насос ВВН-1-3 
(2шт); насос ЦНСГ 38/66 (2шт);  насосна станція високого тиску з мембраною RO-10000; ополіскувач пляшок FМ-96-24; 
пресфільтр рамний В9-ВФС/423; пристрій для накл. акц. мар (2шт); пристрій для переміщення БЗ-ВРШ-6/3; пристрій 
переговорний; пристрій транспортувальний БЗ-ВРШ-6/3; регулятор рівня бортівки; терези аналітичні; терези поштові; 
транспортер перем.пляшок; транспортер пляшок 16 пм; транспортерна система (4шт); установка «Полтавчанка»; фільт.елем 
ЭФП-ПЭ,ЭФП-Ф4 (2шт); фільтр; фільтр пісочний головний; фільтр пісочний Д=350мм (2шт); фільтр.елем 4040 НК (мемб) 
(6шт); чан купажний V=1,6м.куб (2шт); чан купажний V=10м.куб (2шт); чан сортувальний V=140дал; частина фільтра для води 
2850; агрегат сушильний; блок живлення і індикації БПИ В1; вимірювач вологості сип. мат; вимірювач-регулятор ТРМ 12А-
Щ1 АТР; датчик витрати рідини індук.ДРЖИ-50,30МП; дозатор ваговий ДВ; електротельфер 2т. Е-10432; калорифер; клапан 
зап-регул.односедельний 25ч945п; машина ручна мішкозашивальна; системний блок IT-Block G5400Work (2шт); витратомір-
лічильник коріолісовий Promass 83 E N218AA02000 (2шт); повітровідділювач (2шт); розливочний апарат; етикетувальний 
апарат; конденсатор F=10 м²; турбогенератор 2,5мВт – 3000 об./хв; вуглекислотне обладнання; вуглекислотне обладнання №2; 
датчик рівня Liquiphant M FTL; насос СВН-80 А з ел. двигуном 11кВт/1500 об/хв ВЗВ; перетворювач темп.ПВТ-01-С(-30)+70 
(2шт); програмно-апаратний комплекс GLOBUS; обчислювач об'єму спирту «Універсал-С»; перетворювач частоти INVT GD20 
380В 22 кВт; шафа с плавним пуском марки QFD 1х11 кВт; автогідропідйомник АГП22-04; автокран КС45-74; автом 
Фольксваген Транспортер Т4 Комбі; автомоб. «Volkswagen» СА 85 83 АТ; автомобіль VolkswagenPassat; автомобіль ВАЗ 
21113; автомобіль ГАЗ 33021 Газель; автомобіль ГАЗ-53; автомобіль КАМАЗ-5320 АІ 06 08 НО; тепловоз; тепловоз ЧМЕ-3; 
автом. САЗ-3507 СА 82-04 АІ; автомобіль «Фольксваген Пасат» СА73-97АА; автомобіль Shevrolet; автомобіль ГАЗ 33021 
Газель грузотермічка СА 38-03 ВВ; датчик тиску Applisens PC; лічильник тепла електромагнітний одноканальний фланцевий 
Aswega; ротаметр РМ-2,РМ-0,063 ЖУЗ; ротаметр РП-2,5 ЖУЗ БУ; ротаметр РП-2,5ЖУЗ; ротаметр РПЖ 6,3; ротаметр РС 5 
(5шт); ротаметр РС 7 (2шт); мікропроцесорний регулятор МТР-8-15-05 (2шт); двері алюмінієві; крісло шкіряне; меблі офісні; 
перетворювач тиску РС28/0...4МРа/РD/M; генератор водню «Кенго» 6л/ч, 1,4 атм; млинок ЛМЗ-2; фотоколориметр КФК-2 
МП; шафа для документів; шафа для одягу (2шт); шафа для посуду; лічильник електроенергії (3шт); пристрій УРЗМ 
(витратомір); лічильник СТК З; лічильник СТК З; перетворювач частоти; трансформатор Тн1000; трансформатор Тн-1000-10-
04; трансформатор Тн-630 (2шт); диван; меблі «Фараон»; меблі м'які «Фараон»; меблі офісні; сушка для рук; стілкомплект СД; 
стілець (2шт); шафа вітринна WW2-5050Z; крісло шкіряне; диван; набір «Ватра-Д-1»; кущоріз ОМ 746Т (2шт); кущоріз ОМ 
753Т; стелаж простий (8шт); перетворювач тиску РС-28/0...4кРа/РD/M; перетворювач тиску РС-28/0...4кРа/РD/Р; перетворювач 
тиску РС-28/0...4МРа/РD/M; сапфір 22ДД; холодильник; апарат «Раніт»; крісло стоматолога; телевізор «Samsung»; сканер 
Епсон; ваги електр.лабор. ТВЕ-0,5; ваги електр.лабор. ТВ-300; принтер Canon-2900; принтер НР laserJet 1020; рН – метр рН – 
150МІ лабораторний цифровий; бензопила Спарта; бензопила Stihl MS 180; агрегат повітряно-опалювальний; електродвигун 
11,0/ 3000 АИР 132М2; електродриль STARTPRO SED-970; принтер НР laserJet Р1005; принтер НР laserJet 1020 (2шт); принтер 
Canonlbp 6000; кутова шліфмашинка STANLEY SGM146 1400 Вт,150мм; ударний дриль; кавоварка DELONGHI EC 190CD; 
бензокоса «МІНСК»; насосна частина ЕВВ-25-100; насосна частина ЕЦВ-8-25-100; бар'єр іскрозахисту БІ-03-01; блок 
живлення витратоміра спирту 24V; модем 3G; (501791) Шафа приладна; блок живлення витратоміра спирту 24 V; монітор 
23,6” IiyamaProLite X2474HV-B1 (2шт); піч мікрохвильова Galanz POG -211 М; кран «Піонер» з механічним приводом; 
зварювальний апарат ВДУЧ-16У3.1; ваговий дозатор ДН-1000 (2шт); ваговий дозатор ДН-500; ємність (резервуар) 50м.куб; 
ємність біметалічна 20м.куб; ємність 8 м.куб (2шт); електричний двигун АИР-132; електродвигун ЕДВ 11-180 190; насос CDLF 
4-60 Ех; насос Х-100-80-160; установка ВНЦ 20-20 0,5; насос АХП 110/80; насос водяний 1-230 V/50 Hz WILO; норія НЦГ-50; 
вентилятор в асортименті (9шт); індукційний витратомір ИР-61 Ду50 G25 м.куб/год; компресор 32В Ф1 (2шт); компресор ПКС 
3,5; тельфер 2Т-36м; насос водяний 1-230 V/50 Hz WILO; тензодатчик І ЄДВУ-5-3-08; калорифер КВС-10 (4шт); калорифер 
КПСк-4-12; калорифер КСк-3-6; калорифер КСк-3 (4шт); калорифер КСк-4 (2шт); тумба приставна; насос СDLF 4-60 Eх; шафа 
сушильна СЕШ-3М; монітор 23,6 ASUS; системний блок; ноутбук HP 250 G7 (6UK91EA); комплект відеоспостереження 
HikVision; комп’ютер Брейн; комплект відеоспостереження HikVision NK4E0-1T (далі – Об’єкт приватизації). 

  



Місцезнаходження:  
- Черкаська обл, Черкаський р-н, с. Косарі, вул. Шкільна (вул. Леніна), 30/18а;  
- Черкаська обл, Черкаський р-н, с. Косарі, вул. Холодноярська (вул. Кірова), 1;  
- Черкаська обл, Черкаський р-н, с/рада Косарська;  
- Черкаська обл, Черкаський р-н, с. Косарі, вул. Модестова (вул. Жовтнева), 8а;  
- Черкаська обл, м. Сміла, вул. Соборна (вул. Свердлова), 77;  
- Черкаська обл, Черкаський р-н, с. Косарі, вул. Холодноярська (вул. Кірова), 11б;  
- Черкаська обл, Черкаський р-н, с. Косарі, вул. Перемоги, 1.  
Назва та контактні дані балансоутримувача: Державне підприємство спиртової та лікеро-

горілчаної промисловості «Укрспирт» (далі - ДП «Укрспирт»), код за ЄДРПОУ 37199618, 
юридична адреса: 07400, Київська обл, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, фактична адреса: 03150, м. 
Київ, вул. Антоновича, 33В, оф. 23, тел.: +38 (044) 284 04 90. Тел./факс (044) 284-04-90, e-mail: 
office@ukrspirt.com.  

Відомості про об’єкт (нерухоме майно) 

Інв.№ Назва 
Адреса 

розташування 

Загаль

на 

площа 

(м²) 

Реєстраці

йний 

номер 

Функціональ

не 

використанн

я 

Підстава 

виникнення 

права 

власності 

Форма 

власності 

та власник 

070530 Будівля 
каналізаційної 
насосної №2, 
збірник стоків О, О1 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

101,4 1888038971
218 

1274.6 – 
Господарські 
будівлі 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070534 Будівля мелясної 
насосної, О 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

58,7 1888038971
218 

1251.5 – 
Будівлі 
підприємств 
харчової 
промисловості 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070535 Будівля 
розпилювальної 
сушарки, Є, Є1 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

481,8 1888038971
218 

1274.6 – 
Господарські 
будівлі 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070531 Будівля складу 
хімікалій з відділом 
приготування солей, 
Л2,Л3 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

528,9 1888038971
218 

1274.6 – 
Господарські 
будівлі 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070633 Будівля зливного 
відділення, Н2 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

164,1 1888038971
218 

1251.5 – 
Будівлі 
підприємств 
харчової 
промисловості 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070886 Будівля лазні, Ж c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

285,2 1888038971
218 

1274.4 Будівлі 
лазень та 
пралень 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070796 Будівля 
мехмайстерні, М5-
М7 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

768,0 1888038971
218 

1274.6 
Господарські 
будівлі 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070905 Будівля пилорами, 
Щ 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

444,0 1888038971
218 

1274.6 – 
Господарські 
будівлі 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070470 Будівля автогаража, 
О1, Х1, будівля 
каналізаційної 
станції, О2,О3 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

975,1 1888038971
218 

1242.1 – Гаражі 
наземні 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070708 Будівля 
адміністративнопоб
утового корпусу, В9 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

370,8 1888038971
218 

1220.9 – 
Будівлі для 
конторських та 
адміністративн
их цілей інші 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070152 Будівля 
бродильного 
відділення, б 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

528,9 1888038971
218 

1251.5 – 
Будівлі 
підприємств 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 

Державна. 
Мінекономік
и** 



харчової 
промисловості 

06.08.2019 

070201 Будівля варильного 
відділення, Б 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

752,2 1888038971
218 

1251.5 – 
Будівлі 
підприємств 
харчової 
промисловості 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070033 Будівля відділення 
БРУ, Н1, будівля 
компресорного 
відділення, Н 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

908,9 1888038971
218 

1251.5 – 
Будівлі 
підприємств 
харчової 
промисловості 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070389 Будівля відділення 
подрібнення зерна 
та приготування 
замісу, Т,Т1 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

333,0 1888038971
218 

1251.5 – 
Будівлі 
підприємств 
харчової 
промисловості 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070533 Будівля головного 
корпусу 
дріжджового 
цеху,З,З1,з 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

684,0 1888038971
218 

1251.5 – 
Будівлі 
підприємств 
харчової 
промисловості 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070615 Будівля 
електроцеху, М 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

195,0 1888038971
218 

1251.5 – 
Будівлі 
підприємств 
харчової 
промисловості 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070179 Будівля 
заводоуправління, 
А-2, прохідна, а, 
ганок бетонний а 1 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

493,8 1888038971
218 

1251.5 – 
Будівлі 
підприємств 
харчової 
промисловості 

Витяг з реєстру 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070876 Будівля складу,С c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

162,2 1888038971
218 

1252.9 – 
Склади та 
сховища інші 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070877 Будівля кормокухні, 
Я3 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

182,5 1888038971
218 

1271.1 – 
Будівлі для 
тваринництва 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070763 Будівля 
матеріального 
складу, У 

Черкаська обл., 
Черкаський р-н, 
c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

244,0 1888038971
218 

1252.9 – 
Склади та 
сховища інші 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070869 Будівля поста 
охорони №2,Л6, 
будівля поста 
охорони №3, Р, 
будівля поста 
охорони з ваговою, 
Р1, будівля поста 
охорони №4, Е1 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

89,6 1888038971
218 

1274.6 – 
Господарські 
будівлі 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070906 Будівля 
ремонтнобудівельно
ї дільниці, Х2-Х4 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

897,6 1888038971
218 

1274.6 – 
Господарські 
будівлі 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070878 Будівля 
свиноферми, Я1 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

266,5 1888038971
218 

1271.1 – 
Будівлі для 
тваринництва 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070880 Будівля складу 
матеріалів, Ш3 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

491,5 1888038971
218 

1252.9 – 
Склади та 
сховища інші 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070879 Будівля складу 
кормів, Я 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

188,9 1888038971
218 

1252.9 – 
Склади та 
сховища інші 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 

Державна. 
Мінекономік
и** 



06.08.2019 
070316 Будівля 

спиртосховища, Л, 
Л1 

Черкаська обл., 
Черкаський р-н, 
c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

444,0 1888038971
218 

1252.9 – 
Склади та 
сховища інші 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

071038 Будівля турбозалу, 
В2, будівля 
котельні, В3- 
В5,в,в1,Е2 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

1845,4 1888038971
218 

1274.6 – 
Господарські 
будівлі 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

071186 Будівля цеху 
горілчаних виробів, 
В,В1,В6-В8 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

2615,3 1888038971
218 

1251.5 – 
Будівлі 
підприємств 
харчової 
промисловості 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070449 Споруда відділення 
технічного спирту, 
К2 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

72,0 1888038971
218 

1251.5 – 
Будівлі 
підприємств 
харчової 
промисловості 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070780 Споруда складу 
металів, М1 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

216,0 1888038971
218 

1252.9 – 
Склади та 
сховища інші 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070882 Споруда вагової, 
С1, С2 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

36,0 1888038971
218 

1274.6 – 
Господарські 
будівлі 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070958 Залізні ваги, Л5 c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

11,3 1888038971
218 

1274.6 – 
Господарські 
будівлі 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070883 Споруда літньої 
площадки, Я2 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

409,5 1888038971
218 

2999.9 – Інші 
інженерні 
споруди 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

071130 Споруда обігового 
водопостачання, О-
1, насосна збору 
води, Ц, градирня, 
хлораторна, Ш 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

313,6 1888038971
218 

1274.6 – 
Господарські 
будівлі 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

071131 Споруда обігового 
водопостачання №2 
насосна збору води, 
Х 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

162,2 1888038971
218 

1274.6 – 
Господарські 
будівлі 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070951 Споруда складу 
паливних матеріалів 
з насосною 
приймання палива, 
У1,У2 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

553,7 1888038971
218 

1252.9 –Склади 
та сховища 
інші 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070781 Споруда типу 
«Ангар» СРМ № 
1,Ч1 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

503,2 1888038971
218 

1252.9 – 
Склади та 
сховища інші 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070969 Споруда типу 
«Ангар» СРМ № 2, 
Ч3 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

544,5 1888038971
218 

1252.9 – 
Склади та 
сховища інші 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070970 Споруда типу 
«Ангар» СРМ № 3, 
Ч2 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

544,5 1888038971
218 

1252.9 – 
Склади та 
сховища інші 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070971 Споруда типу 
«Ангар» СРМ № 4, 
Щ1 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

544,5 1888038971
218 

1252.9 – 
Склади та 
сховища інші 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070612 Споруда завальної 
ями, Ж1, навіс, Ж2 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 

85,8 1888038971
218 

1999.9 – Інші 
будівлі 

Витяг з 
реєстру* 

Державна. 
Мінекономік



(Кірова), 1 176454280 від 
06.08.2019 

и** 

070545 Будівля елеватора, 
Б1-Б4 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

956,9 1888038971
218 

1274.6 – 
Господарські 
будівлі 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070986 Будівля 
мазутонасосної для 
відпуску мазуту, 
П4, підвал, П/д 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

55,1 1888038971
218 

1274.6 – 
Господарські 
будівлі 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070987 Будівля 
мазутонасосної для 
зливу мазуту зі 
збірником, Ш1,Ш2 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

203,8 1888038971
218 

1274.6 – 
Господарські 
будівлі 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070451 Будівля 
водонососної 
станції, Е 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

40,0 1888038971
218 

1274.6 – 
Господарські 
будівлі 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070995 Нежиле 
приміщення, 
«магазин №48» (із 
спорудами) 

c. Косарі, вул. 
Модестова 
(Жовтнева), 8а 

165,1 16861442 1230.1 – 
Торгові 
центри, 
універмаги, 
магазини 

Свідоцтво САВ 
№740290 від 
04.07.2012. 
Інформаційна 
довідка з 
реєстру* 
230285274 від 
29.10.2020 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070991 Приміщення 
фірмового магазину 
«Холодний Яр», А 

м. Сміла, вул. 
Соборна 
(Свердлова), 77 

143,1 9685816 1230.1 – 
Торгові 
центри, 
універмаги, 
магазини 

Свідоцтво про 
право 
власності САЕ 
№ 453607 від 
10.07.12. 
Інформаційна 
довідка з 
реєстру* 
230284072 від 
29.10.2020 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070861 Комплекс будівель 
та споруд олійниці 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 11-б 

412,6 2235759171
218 

1251.5 – 
Будівлі 
підприємств 
харчової 
промисловості 

Свідоцтво про 
право 
власності САВ 
№740278 від 
07.05.2012р. 
Витяг з 
реєстру* 
234813955 від 
01.12.2020 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070862 Комплекс будівель 
та споруд олійниці 
(склад Г, склад В) 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 11б 

127,5 2235759171
218 

1252.9 – 
Склади та 
сховища інші 

Свідоцтво про 
право 
власності САВ 
№740278 від 
07.05.2012р. 
Витяг з 
реєстру* 
234813955 від 
01.12.2020 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070845 Нежиле приміщення c. Косарі, вул. 
Шкільна 
(Леніна), 30\18 а 

84,5 18280818 1110.1 – 
Будинки 
одноквартирні 
масової 
забудови 

Свідоцтво про 
право 
власності САВ 
№740351 від 
25.09.12. 
Інформаційна 
довідка з 
реєстру* 
230284944 від 
29.10.2020 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070975 Комплекс будівель 
та споруд лінійного 
поста 

c. Косарі, вул. 
Перемоги,1 

200,1 21984088 1274.6 – 
Господарські 
будівлі 

Свідоцтво про 
право 
власності САВ 
№740274 від 

Державна. 
Мінекономік
и** 



05.05.12. 
Інформаційна 
довідка з 
реєстру* 
230285157 від 
29.10.2020 

070352 Бардонасосна 
станція №2, В-1 

с/рада Косарська 37,8 22118878 1274.6 – 
Господарські 
будівлі 

Свідоцтво про 
право 
власності САВ 
№740272 від 
05.05.12. 
Інформаційна 
довідка з 
реєстру* 
230286509 від 
29.10.2020 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070614 Будівля 
трансформаторної 
підстанції, Г 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

58,5 1888038971
218 

2224.3 – 
Трансформатор
ні станції та 
підстанції 
місцевих 
електромереж 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

070532 Будівля 
повітродувок і ТП, 
м2 , М3 

c. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

268,5 1888038971
218 

1274.6 – 
Господарські 
будівлі 

Витяг з 
реєстру* 
176454280 від 
06.08.2019 

Державна. 
Мінекономік
и** 

   22251,6  

 
    

*Витяг (інформація) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
права власності.  

**Міністерство економіки України є правонаступником прав та обов’язків Міністерства 
аграрної політики та продовольства України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 09.10.2019 № 954-р.  

Відомості про земельні ділянки 

Назва 
Адреса 

розташування 

Площа 

земельн

ої 

ділянки 

(га) 

Кадастровий 

номер 

земельної 

ділянки 

Цільове призначення 

земельної ділянки 

Форма власності, підстава 

на право користування 

земельною ділянкою, 

інформація про обтяження 

Земельна 
ділянка 

Черкаська обл, 
Черкаський р-н, 
с/рада Косарська 

30,2454 7121882500:02:0
00:0681 

Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
підприємств переробної 
машинобудівної та іншої 
промисловості 

Державна. Рішення про 
державну реєстрацію прав та 
обтяжень 29553482 від 
11.05.2016. Витяг з державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно 95806323 від 
30.08.2017 

Земельна 
ділянка 

Черкаська обл, 
Черкаський р-н, 
с. Косарі, вул. 
Холодноярська 
(Кірова), 1 

15,6046 7121882500:01:0
01:0096 

Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
підприємств переробної 
машинобудівної та іншої 
промисловості 

Державна. Рішення про 
державну реєстрацію прав та їх 
обтяжень №29397426 від 
25.04.2016. Витяг з державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно 89534605 від 
14.06.2017 

Земельна 
ділянка 

Черкаська обл, 
Черкаський р-н, 
с/рада Косарська 

4,0 7121882500:02:0
00:0682 

Для ведення підсобного 
сільського господарства 

Державна. Рішення про 
державну реєстрацію прав та їх 
обтяжень №29362917 від 
21.04.2016. Інформаційна 
довідка з державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно 58100368 від 25.04.2016 

Земельна 
ділянка 

Черкаська обл, 
Черкаський р-н, 
с. Косарі 

8,7026 7121882500:01:0
01:0071 

Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
підприємств переробної 
машинобудівної та іншої 

Державна. Рішення про 
державну реєстрацію прав та їх 
обтяжень №29378997 від 
22.04.2016. Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно 89553245 від 



промисловості 14.06.2017 
Земельна 
ділянка 

Черкаська обл, 
Черкаський р-н, 
с/рада Косарська 

2,6954 7121882500:02:0
00:0703 

Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
підприємств переробної 
машинобудівної та іншої 
промисловості 

Державна. Рішення про 
державну реєстрацію прав та їх 
обтяжень №29394181 від 
25.04.2016. Витяг з державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно 95708052 від 
29.08.2017 

Земельна 
ділянка 

Черкаська обл, 
Черкаський р-н, 
с/рада Косарська 

12,9972 7121882500:02:0
00:0683 

Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
підприємств переробної 
машинобудівної та іншої 
промисловості 

Державна. Рішення про 
державну реєстрацію прав та їх 
обтяжень №29379674 від 
22.04.2016. Витяг з державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно 95709833 від 
29.08.2017 

Земельна 
ділянка 

Черкаська обл, 
Черкаський р-н, 
с/рада Косарська 

0,1101 7121882500:02:0
00:0702 

Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
підприємств переробної 
машинобудівної та іншої 
промисловості 

Державна. Рішення про 
державну реєстрацію прав та їх 
обтяжень №29400283 від 
25.04.2016. Витяг з державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно 95713052 від 
29.08.2017 

Земельна 
ділянка 

Черкаська обл, 
Черкаський р-н, 
с. Косарі, вул. 
Модестова 
(Жовтнева), 8а 

0,0585 7121882500:01:0
01:0069 

Для будівництва та 
обслуговування будівель 
торгівлі 

Державна. Рішення про 
державну реєстрацію прав та їх 
обтяжень №28838594 від 
21.03.2016. Витяг з державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно 89585707 від 
14.06.2017 

Земельна 
ділянка 

Черкаська обл, 
Черкаський р-н, 
с. Косарі, вул. 
Холодноярська, 
11б 

1,3201 7121882500:01:0
01:0073 

Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
підприємств переробної 
машинобудівної та іншої 
промисловості 

Державна. Рішення про 
державну реєстрацію прав та їх 
обтяжень №28837215 від 
21.03.2016. Витяг з державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно 89560482 від 
14.06.2017 

  75,7339    

Перелік майна, яке передане в оренду станом на 29.09.2021 

№ 

з/п 
Орендар 

Назва об’єкта 

оренди 

Орендов

ана 

площа 

(м²) 

Цільове призначення оренди 

Реквізити 

договору 

оренди та 

термін його 

дії 

Орендна 

плата за 

1 м² на 

місяць 

без ПДВ 

(грн) 
1 ФОП Ткаченко О. 

І. 
Приміщення магазину 
№48 

165,1 Розміщення торгівельних об’єктів 
з продажу продовольчих товарів, 
крім товарів підакцизної групи – 
150 м², непродовольчих товарів – 
15,1 м² 

№ 1315 від 
10.07.2013 до 
05.07.2022 

11,23 

2 ФОП Приходько 
Я. М. 

Будівля свиноферми, 
будівля кормокухні, 
споруда літньої 
площадки 

234,6; 
147,2; 
390,6 

Розміщення 
сільськогосподарського 
виробництва (розведення свиней) 

№1443 від 
16.09.2014 до 
19.09.2025 

1,34 

3 Акціонерне 
товариство 
«АЛЬФА-БАНК» 

Частина нежитлового 
приміщення 
адміністративної 
будівлі 

1,0 Розміщення банкомата № 1684 від 
01.12.2016 до 
30.09.2022 

130,24 

4 ПАТ «ВФ 
Україна» 

Частина даху будівлі 
елеватора 

50,0 Розміщення технічних засобів і 
антен операторів телекомунікацій, 
які надають послуги з рухомого 
(мобільного) зв’язку 

№1881 від 
27.08.2018 до 
26.06.2024 

39,20 

Відповідно до частини 4 статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого 
майна.  

 

 



Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.  
Дата та час проведення аукціону: 01 листопада 2021 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 у 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.  

Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта 

Приватизація об’єкта 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, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, 
та пального» (зі змінами) та Програми реформування та розвитку спиртової галузі на 2020 – 2023 
роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 699.  

Покупець від дати переходу права власності на Об’єкт приватизації повинен забезпечити: 
безперешкодний доступ на вимогу державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної 
промисловості «Укрспирт» до майна, яке розташоване на території Косарського місця 
провадження діяльності та зберігання спирту державного підприємства спиртової та лікеро-
горілчаної промисловості «Укрспирт» та не увійшло до складу Об’єкта приватизації (готова 
продукція, товари, сировина і матеріали, у тому числі сировина у незавершеному виробництві, 
паливо тощо), та не чинити перешкод державному підприємству спиртової та лікеро-горілчаної 
промисловості «Укрспирт» у користуванні та розпорядженні таким майном, в тому числі до 
будівлі заводської Їдальні, К, ганок бетонний, К1, інв. №070678 та протирадіаційного укриття інв. 
№ 071401 для здійснення заходів по утриманню захисних споруд цивільного захисту в 
належному стані протягом двох років (ч. 8 ст. 32 Кодексу цивільного захисту України). Покупець 
об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».  

Стартова ціна об’єкта для: аукціону з умовами – 49 420 473,90 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 24 710 236,95 грн (без урахування ПДВ); аукціону за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 24 
710 236,95 грн (без урахування ПДВ). На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації 
нараховується ПДВ.  

Розмір гарантійного внеску для: аукціону з умовами – 4 942 047,39 грн (без урахування 
ПДВ); аукціону із зниженням стартової ціни – 2 471 023,7 грн (без урахування ПДВ); аукціону за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 
471 023,7 грн (без урахування ПДВ).  

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн (0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 
січня поточного року).  

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 придбаний об’єкт.  
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:  
в національній валюті:  



- для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 

за придбаний об’єкт:  

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях.  
Рахунок № UA568201720355519001000140075  
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ  
Код за ЄДРПОУ 43173325  

- 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  
Код за ЄДРПОУ 43173325  

в іноземній валюті (долари США):  
- для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:  

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях.  
Рахунок № UA383007110000025300052600820  
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»  
Код за ЄДРПОУ банку: 14360570.  

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).  
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;  

Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;  

Account: UA383007110000025300052600820;  

Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;  

Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE; SWIFT: PBANUA2X; 

Code YeDRPOU: 43173325;  

Purpose of payment: (please, indicate for what payment).  

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 
потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 
https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.  

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його 
розташування з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю з Управлінням забезпечення 
реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, тел. (0472) 37-26-61.  

Контактна особа від балансоутримувача: в. о. керівника (заступник керівника з питань 
безпеки) Войцехівський Юрій Володимирович, телефон (067) 796-99-38.  

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, просп. 
Голосіївський, 50, телефон для довідок (0472) 37-26-61, адреса вебсайта: 
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl/html.  

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. 
(0472) 37-51-10. Час роботи Управління з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 
15.45, обідня перерва з 12.30 до 13.15. Контактна особа: Карталапова Юлія Іванівна, тел. (0472) 
37-80-80, адреса ел.пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua.  

Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

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

приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях від 29.09.2021 № 0807-О.  



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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-28-000001-1.  
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 – 494 204,74 грн; аукціону із зниженням стартової 
ціни – 247 102,37 грн; аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій – 247 102,37 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 
та з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Доступні об’єкти, аукціони щодо яких відбудуться найближчим часом, можна 

переглянути на сайті: https://privatization.gov.ua  


