Інформація про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта малої
приватизації – окремого майна Іваньківського місця провадження діяльності та
зберігання спирту ДП «Укрспирт», що обліковується на балансі ДП «Укрспирт»
(код за ЄДРПОУ 37199618)
Пропонується до приватизації об’єкт малої приватизації – окреме майно
Іваньківське місце провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», що
обліковується на балансі ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618)
Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: окреме майно Іваньківського місця
провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі: (400011)
Адмінбудинок (загал. пл. 438,8 м²), (400026) Головний корпус з прибудовою, (400028)
Головний корпус з прибудовою (будівля котельні), (400029) Головний корпус з
прибудовою (хімводоочистка), (400036) Головний корпус з прибудовою (прибудова
малої котельні), (400046) Головний корпус з прибудовою (цех кормових дріжджів),
(400063) Головний корпус з прибудовою (цех пекарських дріжджів) (загал. пл. 4227,1
м²), (400030) Лабораторія, Вісова патока (загал. пл. 124,2 м²), (400008) Деревообробна
майстерня, матеріальний склад з прибудовою (матеріальний склад (1 поверх), (400010)
Деревообробна майстерня, матеріальний склад з прибудовою (матеріальний склад (2
поверх), (400038) Деревообробна майстерня, матеріальний склад з прибудовою,
(столярна майстерня) (загал. пл. 425,5 м²), (400027) Дріжджебродильне відділення,
(400052) Дріжджебродильне відділення (будівля підробно-варильного відділення)
(загал. пл. 1172,1 м²), (400043) Вагова (загал. пл. 28,5 м²), (400076) Ангар (загал. пл.
483,5 м²), (400059) Ангар (загал. пл. 455,9 м²), (400050) Пилорама (загал. пл. 49,5 м²),
(400014) Склад будівельних матеріалів (загал. пл. 275 м²), (400048) Насосна градірні
(загал. пл. 33,2 м²), (400042) Насосна мазута (загал. пл. 59,4 м²), (400031) Бардонасосна
(загал. пл. 27,9 м²), (400047) Механічна майстерня, гараж, щитова, ЗТП (загал. пл. 312,7
м²), (400034) Компресорне відділення (загал. пл. 43,5 м²), (400035) Конденсатне
відділення (загал. пл. 106,4 м²), (400016) Побутова, КІП, гараж (загал. пл. 178,2 м²),
(400037) Дизельна, електроцех, Пожежне депо (колишнє) (загал. пл. 405,6 м²), (400032)
Склад спирту (загал. пл. 238,7 м²), (400041) Склад кисневих балонів (загал. пл. 21,6 м²),
(500433) Сировинна лабораторія, Теплиця (загал. пл. 305,8 м²), (400018) №1, №3 Огорожа, №2-Ворота, (400072) №5 Малясосховище (резервуар для маляси №6), (400075)
№5 Малясосховище (резервуар для маляси №4), (400077) №5 Малясосховище
(резервуар для маляси №7), (400069) №7 Труба котельні, (400044) №8 Естакада,
(400078) №9 Силос для зберігання зерна. (400012) Гараж (загал. пл. 184,5 м²), (400013)
Вбиральня (загал. пл. 25,7 м²), (400033) Майстерня (загал. пл.101,7 м²), (400017) Склад
для зберiгання газових балонiв (загал. пл. 20,9 м²), (400070) будівля насосної (загал. пл.
15,8 м²), (400017) Склад для зберiгання газових балонiв (загал. пл. 20,9 м²), (400070)
будівля насосної (загал. пл. 15,8 м²), (400039) нежитлові приміщення за №1 (загал. пл.
179,6 м²), (400040) виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та
спорудами (загал. пл. 105,4 м²), (400071) прирельсова база ст. Поташ, (400025) ємкість
секційна ст. Поташ, (400058) паточний чан, (400257) насос мелясний, (500701)
Лічильник НІК-2303, (400005) асфальтування території, (400006) поля фільтрації,
(400007) Грозозахист, (400009) Грозозахист, (400015) Сторожева будка, (400019)
артскважина для водозабора, (400021) сіть каналізаційна, (400022) система вентиляції,
(400023) огородження кислотного, (400024) водонапірна башта, (400045) майданчик для
випроб. автокрану, (400049) кабельна лiнiя, (400051) бетонний вузол, (400053)
трубопровiд н/ж для лютерн. вод, (400054) трубопровід зворотньої води №2, (400055)
трубопровiд технiчної води, (400056) паропровід в будівлі підробноварильного
відділення, (400057) паровий колектор, (400060) воздухопроводи напорнi лист. мет,
(400061) бардо провід, (400062) авторозвантажувач (БУМ), (400064) № 6 Мазутні чани

(Резервуар для мазута №3), (400065) наружнi трубопроводи артез. вод, (400067) № 6
Мазутні чани (Резервуар для мазута №1), (400068) № 6 Мазутні чани (Резервуар для
мазута №2), (400073) водозабірний канал, (400074) бардо провід, (501276) Свердловина
артезіанська, (400345) Насос к45/30-92 №373, (400001) системний блок IT-Block
G5400Work, (400002) системний блок IT-Block G5400Work, (400079) аварійна
вентиляція спиртосх, (400080) ваги платформеннi 30 тон, (400081) індикатор ЧН26ст;
(400082) холодильник «Дніпро», (400083) холодильник «Снайге», (400084) кондиціонер,
(400085) кондиціонер, (400086) водонагрівач Титан, (400087) цифрова станція «АТС»,
(400088) міні АТС «Norstar» 6*32, (400089) лісопильний засіб, (400090) ємкість для
ПММ 50 м3, (400092) Холодильник «Снайге», (400093) системний блок, (400094)
ємкість V8v3; (400095) ємкість під масло V-2,5 м3, (400096) Сигналізація, (400097) щит
контроля ДКВР-10/13 №2, (400098) калітка електромеханічна, (400100) телефонна
станцiя «Меридiан», (400102) Процесорний блок, (400106) Монітор 19 ТFТ Матриця,
(400109) монітор ЛСД, (400111) ємкість V-2,5 м3, (400112) Кондиціонер «Декер-9»,
(400113) Кондиціонер КНХ-12, (400114) системний блок Athlan, (400115) системний
блок Athlan 480, (400116) ємкiсть для зливу меляси з авт. 12 м, (400118) ємкiсть
спиртова вертикальна, (400119) насос глибинний (400120) АЧК-1 1,1 м3, (400121)
ємкiсть н/ж v-2.3, (400122) АЧК V-3.2 м3, (400123) таль електрична, (400124) станок
фрезерний, (400125) свердлильний станок, (400126) станок заточний, (400127) станок
свердлильний, (400128) станок настiльно-свердлильний, (400129) економайзер, (400130)
водомiр, (400131) насос ц/б х-90/55, (400132) насос ц/бД200-36, (400133)
спиртовловлювач, (400134) ел. двигун 11 квт 2900 об/хв., (400135) насос дозатор РДЕ
DLX-МА/МВ8-10, (400136) ел. зварювал. апарат АДБ-250, (400137) ємкість для зливу
мазута, (400138) автоматика котлів, (400139) емкiсть спиртова вертикальна, (400140)
емкiсть для сiрчаної кислоти, (400141) збiрник для барди iз н/жV-5м3, (400142)
автозавантажувач, (400143) бродильний апарат №7 V-100 м3, (400144) бродильний
апарат № 5 V-100 м3, (400145) резервуар для соабстока v20 м3, (400146) ємкiсть н/ж v-7
м3, (400147) ферментатор V-5 м3, (400148) ємкість спиртова горизонтальна, (400149)
ємкiсть спиртова вертикальна, (400150) бродильний апарат №1 V100 м3, (400151)
бродильний апарат №2 V 100 м3, (400152) бродильний апарат №3 V100 м3, (400153)
резервуар для соабстока v20 м3, (400154) Ємк. для ферм.V=0.2 м3, (400155) Ємк. для
фер.V=0,2 м3, (400156) гільйотина, (400157) насос одно гвинтовий, (400159) джерело
живлення 16-0143, (400160) насос хімічний х-65-50, (400161) Вентилят. ВДН №10,
(400162) Вентил. ВДН №10, (400163) Мотор редуктор, (400164) Мотор редуктор,
(400166) насос СОТ4, (400167) Насос глиб.ЕЦВ-80, (400168) котел паровий е1.6-09,
(400169) котел паровий е1.6-09, (400170) димосос ДН-12, (400171) димосос ДН-12,
(400172) частотний перетворювач (димосос), (400174) котел паровий дквр №1, (400175)
котел паровий дквр №2, (400176) Компресор SCM-15, (400177) Дефлегматор, (400178)
Бражна колона, (400179) брагоректифiкацiйний апарат, (400180) пiдiгрiвач бражки з
опорами, (400181) пiдiгрiвач бражки з опорами, (400182) дефлегматор РК, (400183)
дефлегматор РК, (400184) холодильник сивушного масла, (400186) насос шестеренчатий
П-6, (400187) Насос ц/б хімічний х-50-32-125, (400188) Насос ц/б хімічний х-50-32-125,
(400189) ферментатор 0.5 м3, (400190) бродильний апарат №4 V-100 м3, (400191)
Ємкiсть 18 м3, (400192) збiрник дріжджовий, (400193) збiрник гарячої води v-2 м3,
(400194) Теплообмiнник кожухотрубний, (400196) насос ц/б хiмiчний (міксер №1),
(400197) Насос консольний, (400198) Камневловлювач, (400199) збiрник пiногасника v1,8 м3, (400200) насос ц/б 3Х-9 (бражн), (400201) мотор-редуктор №1, (400202) моторредуктор №2, (400203) насос паточний НШП 20/53, (400204) мотор-редуктор №3,
(400205) бак деараторний 25 м3, (400206) моторредуктор №4, (400207) мотор-редуктор
№5, (400208) мотор-редуктор №6, (400209) бродильний апарат №8 V-100 м3, (400210)
мотор-редуктор № 7, (400211) мотор-редуктор № 8, (400212) Ємкiсть слабо градусної
рідини, (400213) фiльтр для воздухаду 500 мм, (400214) Мотор-редуктор на

камневловлювачі, (400215) станок токар. винторiзний 1971 р, (400216) станок токар.
винторiзний 1971 р, (400217) станок токар.винторiзний 1971 р, (400218) станок токар.
винторiзний 1971 р, (400219) Дрiжджанка V-9 м3 №1, (400220) дрiжджанка V- 9м3 №2,
(400221) дрiжджанка V-9 м3 №3, (400222) теплообмiнник «Труба в трубi», (400223)
дрiжджанка V-9 м3 №4, (400224) дрiжджанка V-9 м3 №5, (400225) дріжджанка V-9 м3
№6, (400226) дрiжджанка V-9 м3 №7, (400227) напорний збiрник v 2,1м (розсiр),
(400228) дрiжджанка V-9 м3 №8, (400229) Насос ЗМ 40-200/5,5, (400230) Насос ЗМ 40200/5,5, (400231) Насос ЗМ 40-200/5,5 №1, (400232) Насос ЗМ 40-200/5,5 №2, (400233)
насос 2-х 9Д солевий, (400234) насос х-20/4, (400235) апарат сушильний, (400236)
Компресор повітряний, (400237) воздуходувка ротац. 2АФ 57-253, (400238)
Повiтродувка ВВН-3, (400239) Повiтродувка ВВН-6, (400241) насос П-6-ППВ, (400242)
насос подачi меляси на вир-во, (400243) Насос 2 х-9, (400244) насос 2 х-9, (400245)
бродильний апарат №6.v-100 м3, (400246) насос глибинний ЕЦВ-6-10-80, (400247)
станок для формування дріжджів, (400248) фільтр-прес рамний, (400249) таль електрич.
1 тн, (400250) станок токарний винторезний, (400251) теплообмiнник кожухотрубний,
(400252) теплообмiнник кожухотрубний, (400253) Змiшувач (пристр. для розвар. зерна),
(400254) дробарка молотква, (400256) ел. насос, (400260) АТФО(апарат термофермент
оброб.), (400261) АТФО, (400262) розчиномiшалка сб-431, (400263) насос Я 9 ОНЦ
№2090, (400264) бункер пiдваговий (зерно), (400265) ємкiсть для перевозки патоки,
(400266) станок фрезерний, (400267) ємкість перев. патоки, (400268) ємкість нап. для
жив. реч.v-0.5, (400269) з.д. цестерна №3129, (400270) збiрник сiрчаної кислоти V-3 м3,
(400271) з.д. цестерна №3123, (400272) ємкість V-10 м3, (400273) сушiлка дрiж. камерна
СКМ-1П, (400274) мікрохвильова, (400275) Насос АЦНСГ-16-170 №1, (400276) насос
консольний, (400277) ел. звар. апар. ВД-301, (400278) станок кругло-пильний, (400279)
ємкiсть для ферментів, (400280) ємкiсть для ферментів, (400281) збiрка силова, (400282)
Вакуум-насос ВВН-3, (400283) станок настольний гориз. фрезер, (400284) насос АСВН80, (400285) Апарат для пригот. хлор. вапна, (400286) магазин опору, (400287) зборка
силова, (400288) фільтр механічний, (400289) насос ц/б БНДВ, (400290) зборка силова,
(400291) ваги 10 тн, (400292) Насос паровий ПДВ 25/20, (400293) Насос SHE 40-150/40
№3, (400294) Насос SHE 40-160/40 №4, (400295) станок свердлильний, (400296) Насос
SHE 40-160/40 №10, (400297) Насос SHE 40-160/40 №1, (400298) конденсатозбiрник 20
м3, (400299) Насос SHE 40-150/4 №2, (400300) зборка силова (компресорна), (400301)
сепаратор постiйної продувки, (400302) Насос глибинний ЕЦВ-6, (400303) Насос НШП з
електродвигуном, (400304) Насос центроб SHE 40-160-40 №9, (400305) Насос центроб
SHE 40- 160-40 №8, (400306) фільтр механічний, (400307) Насос SHE 40-160-40 №7,
(400308) NA - катіонітовий фільтр, (400309) фільтр Nа - катіонітовий, (400310) NA катіонітовий фільтр, (400311) фільтр Nа – катіоновий, (400312) фільтр NA - катіоновий,
(400313) фільтр NA - катіоновий, (400314) NA - катіонітовий фільтр, (400315) фільтр Nа
– катіоновий, (400316) Насос SHE 40-160-40 №6, (400317) Насос SHE 40-160-40 №5,
(400318) мiрник 250.8 дал, (400320) ел. тельфер Т 10332, (400321) аквадистилятор,
(400322) шкаф ШР II 2743 №1262, (400323) шкаф ШР-II 735-II 2293 №1400, (400324)
ємкiсть 64 м3, (400325) апарат для пiдгот. жив. реч v5 м3, (400326) апарат для пiдгот.
жив. реч v5 м3, (400327) ферментер V5 м3, (400328) ферментер V5 м3, (400329)
ферментер v-10 м3, (400330) ферментер v-10 м3, (400331) ферментер v-10 м3, (400332)
ферментер v-10 м3, (400333) сепаратор А-1 ВСЕ №245, (400334) сепаратор А-1 ВСЕ
№245, (400335) котел паровий дквр №3, (400336) ємкість емал. 16 м3 1296, (400337)
мiрник 250.9 дал, (400338) «повітродувка ВВН-25», (400339) мiрник 75.1 дал, (400340)
насос АСВН-80, (400341) шкаф розпред. ШР-11-735, (400342) шкаф розпред.
(iнв.№429,№440), (400344) насос к 45/30 - 92 №387, (400346) димосос ДА 12.5, (400347)
Ємкiсть для лугу V-2 м3, (400348) Ємкiсть для лугу V-2 м3, (400349) насос ц/б хiмiчний
2-х- 9 Е, (400350) насос ц/б хiм. 3х9Е (брод) м. №3, (400351) шафа ШР-11-735 11 №1016,
(400352) шафа ШР-11-735 11 №1016, (400353) шафа ШР-11-735 11 №228, (400354)

ємкість iз н/ж v-50 м3, (400355) ел. таль 1тн (вiд дизельної), (400356) вентилятор
радiал.№5, (400357) збiрник емальований V-40 л, (400358) спиртовловлювач, (400360)
АЧК-2, (400361) збiрник емальований №40 V-10 л, (400362) СДС 531 Т – сепаратор,
(400363) насос ц/б хiмiчний (міксер №6), (400364) фiльтр тонкої очистки повітря,
(400365) ел. вентилятор кузнечний, (400366) мiшкозашивна машина, (400367) фiльтр
тонкої очистки повітря, (400368) бродильний апарат №9 V-100 м3, (400369) фiльтр
тонкої очистки повітря, (400370) фiльтр тонкої очистки повітря, (400371) зерносховище
(силоса), (400372) зерносховище (силоса), (400373) фiльтр тонкої очистки повітря,
(400374) пристрій АТСМ №115634, (400375) шкаф КIП i А зав. №432, (400376) шкаф
розпредiльний, (400377) шкаф КIП i А зав. №435, (400378) шкаф КIП i А зав. №434,
(400379) СДС 531 Т – сепаратор, (400380) дрожжанка v-8 м3 iз н/ж сталi, (400381) насос
Х45/31Е конденсатний, (400382) Ємкiсть для амiачної води V-1 м3, (400383)
Бродильний апарат №10, (400384) центрифуга ЦПУ - 1 №90, (400385) щит контроля
ДКВР-10/13 №1, (400386) шкаф сушильний електричний, (400387) лiфтгрузовий ЛГ –
98199, (400388) плуг, (400389) ємк. для прийом. мел.V-63, (400390) машина холодільна
МКТ110, (400391) насос ц/б 45/31, (400392) Автопогружчик 40814, (400393) сушилка
розпилювальна, (400394) шафа розпредiл. №523, №517, №525, (400397) таль електрич.
1тн, (400398) дріжджанка v-7 м3 iз н/ж сталi, (400399) насос ц/б хімічний, (400400)
приводи мiшалок АТФО №14, (400401) насос 3-х 45/31 подача бражки, (400402) Ємкість
для зберігання кислоти, (400403) Ємкість для зберігання кислоти, (400409) ємкість V-10
м3, (400410) листогнуча 3-х вальцева машина, (400411) емкiсть для спирту 58 м3,
(400412) Ел. двигун 4АМ180М у/ф установка, (400413) приводи мiшалок АТФО №2,
(400414) насос дозатор НД 100/16 №514, (400415) насос хiмiчний у/ф установки,
(400416) фільтр механічний, (400417) апарат для пiдг. антис. мел. V15 м3, (400418)
Машина миюча Karcher, (400420) шкаф розподільний, (400421) конвейер винтовий
пересувний, (400422) апарат н/ж v10 м3, (400423) СДС 531 Т – сепаратор, (400424)
агрегат А 3 МО 8 №1502, (400425) насос НШП (від мазутонасосної), (400426) насос 3-х
45/31 (міксер №5), (400427) стерилізатор ГК-100-3 (автоклав), (400428) стерилізатор,
(400429) Насос Д 200/36, (400430) Насос Д 200/36, (400431) насос для перекачки барди,
(400433) насос АСВН-80 подачi спирту, (400434) молот пневматичний МВ-4127,
(400435) мiрник v-1000 д (спиртохр), (400436) змiшувач V-500 кг, (400437) станок
токарний винторізний, (400438) ел. двигун 3.7 кв 1000 об., (400439) генератор АСТ-10,
(400440) з.д. цестерна №364 20 т спирт, (400441) з.д. цестерна №366 20 т спирт, (400442)
з.д. цестерна ,V-20 м3, (400443) апарат V-1м3 (для пасти), (400444) ваги платформ. 10
тн, (400445) транспортер, (400446) Патокоприймальник, (400447) Система ав. контр.
обліку пр. газу, (400448) вентилятор ВДН-12, (400449) мазутопiдiгрiвач МП-25.6,
(400450) мазутопiдiгрiвач МП-25.6, (400451) ємкiсть н/ж v 1 м3, (400452) бак паточний
напiрний V-16 м3, (400453) вентилятор, (400454) насос SHE 40-160/40, (400455) Ємкiсть
конічна iз н/ж сталi, (400456) насос НШП20-59, (400457) насос СА 120/33 3*400В,
(400458) насос СА 120/33 3*400В, (400459) насос SHE 40-160/40, (400460) Вентилятор
ц/б, (400461) Пароконтактна головка, (400462) насос SHE 40/160-40, (400463) Вібратор,
(400464) Вібратор площадний, (400465) насос винтовий, (400467) ємкість V-2,5 м3,
(400468) ел. кран - балка, (400469) Елтельфер, (400470) ємкість V-2,5 м3, (400471)
Ємкiсть V-1.2 м3 для збору фiльт., (400472) насос ЦНС-Г 38/44 конденс., (400473) насос
90/334, (400474) насос Д-200-36 напорний, (400475) насос х45/31 (міксер №7), (400476)
насос ц/б, (400478) насос ц/б, (400479) повiтроохолоджувач s = 216 м2, (400480)
рукавний фільтр пилі, (400481) Насос Я 9-ОНЦ, (400483) Ємкiсть для кукур. екстракту,
(400484) ємкість v-30 м3 (дрiж. мол.), (400485) ємкiсть для ортофосфорн. кисл, (400486)
насос ц/б хiмiчний (міксер №2), (400487) АЧК-1 малий бродiльний сосуд, (400488)
АТФО 3, (400489) цистерна ємк. добового запасу мазута, (400490) з/дорожна цистерна
№3114, (400491) АТФО 2, (400492) з.д. цестерна №3159 V-20 м3, (400493)
Ультразвукова установка, (400494) Насос ц/б, (400495) Насос НДФ-100-80-200, (400496)

Газова горелка СНГ- 44 002222, (400497) теплообмiнник 25 м2 (насосна), (400498)
Газова горелка СНГ- 44 002223, (400499) Шафа сушильна, (400500) імітатор для
настройки, (400501) морозильна камера, (400502) трансформатор зварювальний,
(400503) бетономішалка стаціонарна, (400504) шафа сушильна; (400505) станок
фуговальний; (400506) насос SM80-50-200, (400507) насос SHE40-200-7,5, (400508)
насос SHE40-160-40, (400509) Насос ц/б для перед. дріж. бр. апарат, (400510) насос
змішувач, (400511) буровий насос, (400512) насос дозатор (400513) електротельфер,
(400514) насос АЦНСГ, (400515) Насос ц/б 3Х9, (400516) Насос шестеренч. для холод.
замісу, (400517) АТФО 1, (400518) Теплообмінник для охолодження простерилізованої
меляси, (400519) Насос змішувач, (400520) Насос цирк. установ. мокрого, (400521)
теплообмiнник кожухотрубний, (400522) ємкість розхідна для мазута 7 м3, (400523)
агрегат насосний АНС-75, (400524) агрегат насосний АНС-75, (400525) бункер
прийомний для зерна, (400526) Електродвигун ВАО 7.5*1500, (400527) передаточний
чан для бражки, (400528) ємкість розхідна для мазута V50 м3, (400529) автомат
фасувальний ВРУ-ТО, (400530) теплообмiнник F = 10 м², (400531) Електродвигун ВАО
7.5*1500, (400532) насос битовий, (400533) ємкість разхiдна для жив. Солей, (400534)
ємкість разхiдна для жив. солей, (400536) насос ц/б моноблочний Я 90НЦ-1, (400537)
ємкiсть н/ж напорна v-2 м3, (400538) ємкiсть н/ж v1м3 для жив. солей, (400539)
турбовоздуходув ТВ - 80/1,6 №499, (400540) Ємкiсть V5 м3 (напiрна розч. мел), (400541)
насос моноблочний ц/б опален, (400542) турбовоздуходув ТВ-50-1,6 №997, (400543)
сепаратор дріждж. А-1ВВ б/у №605, (400544) холодильна установка б/у ФВ-6, (400545)
норiї НЦГ-10, (400546) норiя НЦГ-10, (400547) ємкість для розсолу V-3 м3, (400548)
холодильна установка МКТ-12, (400550) компресор безмасляний, (400551) дробарка
молотова, (400553) Ємкiсть V-25 м3, (400554) Ємкiсть V-25 м3, (400555) насос буровий
НБ-50-014, (400556) насос А х 402516, (400557) насос А х 402516 (холоділка), (400558)
насос з приводом 2х-9д (сол), (400560) вентилятор ВЦ-4-75, (400561) вентилятор ВЦ-475, (400562) розподiльчий щит 4, (400563) газорег. уст. БКГРУ, (400564) БКГРП,
(400565) щит контроля ДКВР-10/13 №3, (400566) вакуумна установка, (400568)
повітродувка ВВН-6, (400569) мотор - редуктор на камневловлювач, (400570) частотний
перетв. VLT 2815PTU, (400571) частотний перетв.VLT2815PTU, (400572) мотор редуктор, (400573) мотор – редуктор, (400574) насос SHE 40-160-40, (400575)
Автоматична система комерційного обліку електроенергії, (400576) електронасос
SHOE40/160/75, (400577) колона багатоковпачкова б/у 800, (400583) трактор колiсний т
- 40АМ, (400586) екскаватор ЭО-3323А, (400590) самоходне шасi Т-16М, (400594)
трактор гусеничний ДТ-75, (400595) прицеп тракторний 2 тс 4, (400597) трактор ЭО2126, (500434) Фільтр-прес («Літосіл»), (500438) Фільтр-прес (Дріжцех), (500440)
Автомат фасувальний (Дріжцех), (500448) Повітродувка (дріжцех), (501037) системний
блок, (501266) спиртовловлювачі, (501268) Збірник змішувач н/ж, (501271) Агрегат
електронасосний, (501272) теплообмінник, (501274) Цистерни (ал. чорн), (501275)
Камера холодильна, (501290) культиватор б/у, (501294) Царга 1400 б/у, (501299)
Компресор роторний, (501304) Піч жарова, (501305) Піч жарова, (501311)
Спиртовловлювач; (501315) цистерна (ал.чорн), (501320) культиватор б/у, (400578) УАЗ
31514 легковий фаетон-в, (400580) DAEWOO LANOS легковий седан, (400581) КАМАЗ
4425 Сідловий тягач-Е, (400582) ЗИЛ 431412 Автокран 10-20Т-С, (400584) ГАЗ 5204
Цистерна-С, (400585) САЗ 3507 Самоскид-С, (400587) ГАЗ 63 Бортовий-С, (400588)
УАЗ 33303-01 Бортовий малотонаж – В, (400589) ГАЗ 5312 Цистерна харчова – С,
(400591) ОДАЗ 9370 Н/Причiп Бортовий – Е, (400592) лодка «Язь», (400593) КАМАЗ
55111 Самоскид-С, (400598) ГАЗ 32213 Мікроавтобус – Д, (400599) шафа книжкова,
(400600) кухня, (400601) сейф, (400602) сейф, (400603) стiл для керівника, (400604)
шафа книжкова, (400605) сейф, (400606) сейф, (400607) холодильник «Норд», (400608)
набор мебельний, (400609) шкаф книжкова, (400610) трюмо тумба, (400611) стiл для
засiдань, (400612) Стілець, (400613) Стілець, (400614) Стілець, (400615) Стілець,

(400616) Стілець, (400617) Стілець, (400618) меблі лабораторні, (400619) верстак
слюсарний, (400620) верстак слюсарний, (400621) тиски, (400623) тиски, (400624) шафа
слюсарна, (400625) прибор «Факел» 3м, (400626) прибор «Факел» 3м, (400627) прибор
«Факел» 3м, (400628) прибор «Факел» 3м, (400629) шафа слюсарна, (400631) шафа
витяжна, (400632) прапор двухстороннiй, (400633) Ротаметр РП-10, (400634) Устройство
контролю багатоканального УКТ38-В, (400635) Устройства контролю багатоканального
УКТ38-В, (400636) ротаметр РП-10, (400637) Ротаметр РПМ 1,6 ж, (400638) Розходомір
лічильника «Взлет ЕР-У», (400639) Ротаметр, (400640) бетонозмішувач пересувний,
(400641) Млин лабораторний, (400642) Вологомiр для зерна, (400643) осцилограф
універсальний, (400644) Сахариметр СУ-5, (400645) Щит КiПiА з обладнанням, (400646)
БИС - 1 - у, (400647) пробовідбірник, (400648) Датчик тиску МИДА-ДА, (400649) блок
БУК-9, (400650) Прибор КСП-2, (400651) ваги технічні цифербл, (400652) прибор КСМ 4 №12158, (400653) прибор КСМ- 4, (400654) прибор КСМ - 4 №12157, (400655) мост
КСМ- 4 №12160, (400670) ваги технiчнi № 0222, (400671) термостат ТС-80М-2, (400672)
термостат ТВ-3, (400675) датчик ЕРСУ-К-2, (400676) счетчик колонний, (400677)
мiлiамперметр Д 5014, (400678) Шафа витяжна, (400679) шафа витяжна, (400680) шафа
витяжна, (400681) ваги лабораторнi АДВ-200, (400683) роз ходомір, (400684)
трансформатор струму, (400685) амперметр Д 5017, (400003) Монітор 23,6 «Liyama
ProLite X 247 HV-B1», (500435) Свердловина, (501850) Лічильник АГ-4, (501851)
Лічильник, (501852) Машина для миття бутилок БЗАММ-9-03, (501853) Ємкість н/ж,
(501854) Ємкість н/ж, (501855) Машина БЗОИ, (501856) Фільтр кварцовий, (501857)
Фільтр кварцовий, (501858) Фільтр кварцовий, (501859) Ємкість н/ж, (501860) Машина
БЗО9211-02, (501861) Вугільні колонки, (501862) Вугільні колонки, (501863) Котки
(ВАТМТЗ), (501864) Котки (ВАТМТЗ), (501865) Котки (ВАТМТЗ), (501866) Котки
(ВАТМТЗ), (501867) Збірник виправного браку, (501868) Збірник готової продукції,
(501869) Збірник готової продукції, (501870) Збірник готової продукції, (501871)
Збірник готової продукції, (501872) Збірник готової продукції, (501873) Збірник готової
продукції, (501874) Збірник готової продукції, (501875) Збірник готової продукції,
(501876) Збірник готової продукції, (501877) Збірник готової продукції, (501878)
Збірник готової продукції, (501879) Збірник готової продукції, (501880) Машина БЗОИ,
(501881) Ємкість н/ж, (501882) Ємкість н/ж, (501883) Фільтр кварцовий, (501884)
Збірник для води V 2.15, (501885) Збірник для води V 2.15, (501886) ємкість
циліндрична, (501887) ємкість циліндрична, (501888) Збірник невиправного браку,
(501889) Машина БЗВРК/3, (501890) Збірник лугу н/ж V 1,2, (501891) Збірник лугу н/ж
V 1,2, (501892) Днище н/ж, (400004) Монітор 23,6 «Liyama ProLite X 247 HV-B1»,
(400687) зварювальний інвектор «Дніпро-М ММА-250», (500439) Вакуум-фільтр б/у
(дріжцех), (501038) монітор 23,6" ASUS VA249NA, (501255) Котел стерилізації,
(501260) Мотор-редуктор, (501267) Насос СОТ-60 б/у, (501269) Насос хімічний х-65- 50,
(501270) Ванна н/ж хімічної мийки, (501273) Насос ХА 280/292 б/у, (501277) Насос СА
70/33, (501291) Вібратор площадний, (501292) Насос са 120/35 3*400d, (501293)
Пароінжектор, (501295) Транспортер, (501296) Транспортер, (501297) Електродвигун
АИРУ 11, (501298) Електродвигун АИРУ 11, (501300) Робоче колесо, (501301)
Сепаратор в асортименті, (501302) Сепаратор в асортименті, (501303) Сепаратор в
асортименті, (501306) Мірник в асортименті, (501307) Насос СВН-80 А, (501308)
Електротельфер, (501309) Насос ц/б, (501310) Мотор-редуктор, (501313) Стабілізатор,
(501314) Драбина, (501316) Електродвигун з масляним насосом, (501317)
Бетономішалка, (501318) Прибор Диск, (501319) Прибор Диск, (501929) Системний
блок, (501930) Монітор 23,6 ASUS VA249NA, (501924) Насос СВН 8 А з ел.дв.7,5
кВт/1500 об. хв. ВЗВ, (501925) Датчик рівня Liquiphant MFTI 50, (501926) Датчик рівня
Liquiphant M FTI 50, (502049) Лічильник 3ф НІК 2303 АРЗ.1000.МС.11 5 (120) А Актив
Актив, (502050) Лічильник 3ф НІК 2303 АРЗ.1000.МС.11 5 (120) А Актив, (400419)
трансформатор ТМ 50 Ква до (099), (400482) насос ц/б Я9ОНЦ-5, (400319) дизель-
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генератор ДА 6-27.5АОS, (400195) таль електрична 366, (400406) камера КСО – 366,
(400407) камера КСО, (400117) ел. агрегат диз. АД 30-Т/230, (400535) ємкiсть для
дизтоплива v-1,9 м3, (400091) трансформатор силовий ТМ-630, (400185) трансформатор
силовий ТМ-630, (400343) розподільчий щит, (400395) конденсаторна установка,
(400405) камера КСО - 366, (400408) камера КСО - 366, (400552) трансформ. силовий
ТМ-630-10/04.
Місцезнаходження об’єкта приватизації: Черкаська обл, Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча, 4; Черкаська обл, Маньківський р-н, с. Іваньки вул. Робоча, 1Б;
Черкаська обл, Маньківський р-н с. Іваньки, вул. Клопотовського 18; Черкаська обл,
Маньківський р-н, с. Поташ, вул. Під’їзні колії, 1а.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно)
Форма власності
та власник

Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та

400052

Дріжджебродильне
відділення (будівля
підробно-варильного
відділення)

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча, 4

400008

Деревообробна
майстерня,
матеріальний склад з
прибудовою
(матеріальний склад
(1 поверх))

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча, 4

400010

Деревообробна
майстерня,
матеріальний склад з
прибудовою
(матеріальний склад
(2 поверх))

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча, 4

400038

Деревообробна
майстерня,
матеріальний склад з
прибудовою
(столярна майстерня)

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча, 4

400030

Лабораторія,
патока

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча, 4

124,2

400031

Бардонасосна

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча, 4

27,9

400032

Склад спирту

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча, 4

238,7

400033

Майстерня

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча, 4

101,7

400034

Компресорне
відділення

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча, 4

43,5

400035

Конденсатне
відділення

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.

106,4

1252.9 Склади та сховища інші
1274.6 Господарські будівлі
1252.9 Склади
та сховища інші
1274.6 Господарські будівлі

Вісова

425,5

сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство

Адмінбудинок

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча, 4

438,8

400012

Гараж

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча, 4

184,5

400041

Склад
балонів

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча, 4

21,6

400042

Насосна мазута

Черкаська
обл.,
Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча, 4

59,4

400043

Вагова

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча, 4

28,5

400014

Склад
будівельних
матеріалів

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча, 4

275,0

400047

Механічна майстерня,
гараж, щитова, ЗТП

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча, 4

312,7

400048

Насосна градірні

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча, 4

33,2

кисневих

1242.1 Гаражі
наземні

400011

1252.9 Склади та
сховища інші

405,6

1274.6 Господарські будівлі

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча, 4

1252.9 Склади
та сховища інші

Дизельна, електроцех,
Пожежне депо

1274.6 Господарські будівлі

400037

1220.9 Будівлі для
конторських та
адміністративних

Іваньки, вул. Робоча, 4

розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча, 4

178,2

500433

Сировинна
лабораторія, Теплиця

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча, 4

305,8

400076

Ангар

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча, 4

483,5

400039

Нежитлові
приміщення за № 1

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.
Іваньки,
вул.
Клопотовського, 18

179,6

400017

Склад для зберігання
газових балонів

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча,
1Б

20,9

400070

Будівля насосної

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча,
1Б

15,8

2186773171231

Витяг з Державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно про
реєстрацію права
власності від 04.11.2020
№31062579

Побутова, КІП, гараж

Витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності від
06.10.2020 №227033911

400016

1252.9 Склади
та сховища інші

455,9

1242.1 Гаражі
наземні

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча, 4

1251.5 Будівлі
підприємств
харчової
промисловості

Ангар

1252.9 Склади
та сховища інші

400059

1230.4 Їдальні, кафе,
закусочні та інші

49,5

1252.9 Склади
та сховища інші

Черкаська
обл,
Маньківський р-н, с.
Іваньки, вул. Робоча, 4

1274.6
Господарські
будівлі

Пилорама

218486671231

400050

господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України

Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України

105,4

Витяг з Державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно про
реєстрацію права
власності від 04.11.2020
№231058522

Черкаська
обл.,
Маньківський р-н, с.
Поташ, вул. Під'їзні
колії,1а

1251.5 Будівлі
підприємств харчової
промисловості

Виробничий будинок
з
господарськими
(допоміжними)
будівлями
та
спорудами

2186620071231

400040

Державна,
Міністерство
розвитку економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України

Відомості про земельні ділянки
Назва

Адреса
розташува
ння

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

Земельна
ділянка

Черкаська обл,
Маньківський
р-н, с. Іваньки,
вул. Робоча, 4

13,4338

7123182501:01:003:0469

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

Земельна
ділянка

Черкаська обл,
Маньківський
р-н, с. Іваньки
(Адмінмежі
Іваньківської
сільської ради)

24,2350

7123182500:02:001:0033

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

Державна. Витяг з
Державного земельного
кадастру про земельну
ділянку №НВ 7112434342019 від
16.10.2019. Державний акт
на право постійного
користування землею від
21.07.1997 ЧР ІІ-67.
Обтяження відсутні
Державна. Витяг з
Державного земельного
кадастру про земельну
ділянку №НВ7112434272019 від
16.10.2019. Державний акт
на право постійного
користування землею від
21.07.1997 ЧР ІІ-67.
Обтяження відсутні

Інформація про балансоутримувача: ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618),
юридична адреса: 07400, Київська обл, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16. Тел./факс (044)
284-04-90, е-mail: office@urspirt.com. Контактна особа – Вергелес Георгій
Валентинович, тел. (067) 401-97-41, адреса електронної пошти: g.vergeles@urspirt.com.
Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 травня 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, зі
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 р.
№ 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 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 – 20 372 539,97 грн (без
урахування ПДВ); аукціону із зниженням стартової ціни – 10 186 270,00 грн (без
урахування ПДВ); аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 10 186 270,00 грн (без урахування ПДВ). На
ціну продажу нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску для: аукціону з умовами – 2 037 254,00 грн (без
урахування ПДВ); аукціону із зниженням стартової ціни – 1 018 627,00 грн (без
урахування ПДВ); аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 1 018 627,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн (0,2 мінімальної заробітної плати
станом на 1 січня поточного року).
Умови продажу об’єкта приватизації.
Покупець від дати переходу права власності на Об’єкт приватизації повинен
забезпечити: збереження видів діяльності, які здійснювало Іваньківське 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,
шляхом працевлаштування на них протягом 2 місяців з моменту переходу права на
об’єкт не менше 52 осіб; безперешкодний доступ на вимогу ДП «Укрспирт» до майна,
яке розташоване на території Іваньківського місця провадження діяльності та зберігання
спирту ДП «Укрспирт» та не увійшло до складу Об’єкта приватизації (готова продукція,
товари, сировина у незавершеному виробництві, матеріали тощо), та не чинити
перешкод ДП «Укрспирт» у користуванні та розпорядженні таким майном.
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»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ банку 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна у робочі дні за
місцем його розташування, за адресами:
Черкаська обл, Маньківський р-н, с. Іваньки, вул. Робоча, 4;
Черкаська обл, Маньківський р-н, с. Іваньки вул. Робоча, 1Б;
Черкаська обл, Маньківський р-н с. Іваньки, вул. Клопотовського 18;
Черкаська обл, Маньківський р-н, с. Поташ, вул. Під’їзні колії, 1а,
попередньо звернувшись до Управління забезпечення реалізації повноважень у
Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 18000 м. Черкаси, бульв.
Шевченка, 205, каб. 312, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок (0472) 37-26-61. 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, адреса електронної пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua.
Контактна особа на об’єкті: Керівник Іваньківського місця провадження
діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» - Зінов’єв Олександр Олегович, тел.
(067) 460-49-58.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Юридична 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.
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 19.04.2021 № 0396 - О.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-202104-13-000002-2.
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 – 203 725,40 грн; аукціону із
зниженням стартової ціни – 101 862,70 грн; аукціону за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 101 862,70 гривень.

Місце проведення аукціону: аукціон буде проведено 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-majdanchikietsprozorroprodazhi-cbd2.
Доступні об’єкти, аукціони щодо яких відбудуться найближчим часом, можна
переглянути на сайті: https://privatization.gov.ua

