
                                                                                  

                                                                                                                                             

Інформаційне повідомлення 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

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

окремого майна Вузлівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП 

«Укрспирт», що перебуває на балансі ДП «Укрспирт»  

(код за ЄДРПОУ 37199618) 

 

1) Інформація про об’єкт приватизації: 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно Вузлівського місця провадження 

діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі: (733) Приміщення будівлі 

головного корпусу (Будівля м’якої варки) (заг. пл. 172,7 кв.м.), (501915) Приміщення 

будівлі головного корпусу (заг. пл. 3536,7 кв.м.) заг. пл. 3709,4 кв.м, (736) Спиртопідвал 

(заг. пл. 476,6 кв.м.), (745) Вуглекислотний цех (заг. пл. 522,7 кв.м.), (747) Свинарник (заг. 

пл. 211,7 кв.м.), (738) Гаражі і склад (заг. пл. 489,8 кв.м.), (735) Мехмайстерня і склад (заг. 

пл. 832 кв.м.), (739) Котельня (заг. пл. 770 кв.м.), (746) Електропідстанція (заг. пл. 51,2 

кв.м.), (744) Ферментний цех (заг. пл. 2309 кв.м.), (737) Адміністративний корпус (заг. пл. 

284,9 кв. м.), (734) Зерносклад (заг. пл. 1052,6 кв.м.), (750) Депо (заг. пл. 106,1 кв.м.), (753) 

Каналізаційна насосна №1, каналізаційна насосна № 2 (заг. пл. 70,1 кв.м.), (754) 

Артсвердловина № 1 (заг. пл. 29,7 кв. м.), (756) Насосна патоки № 1 (заг. пл. 8,2 кв.м.), 

(762) Бардяна насосна (заг. пл. 26,4 кв.м.), (752) Очисні  споруди (заг. пл. 94,2 кв.м.), (759) 

Насосна патоки № 2 (заг. пл. 12,3 кв.м.), (755) Артсвердловина № 2 (заг. пл. 21,8 кв.м.), 

(766) Спиртобаза (заг. пл. 668,2 кв.м.), (780) Гараж (заг. пл. 74,7 кв.м.), (778) Будівля 

механічної майстерні (заг. пл. 23 кв.м.), (1046) Прохідна з ваговою (заг. пл. 115,1 кв.м.), 

(767) Бак для зерна, (768) Бак для зерна, (769) Бак для зерна, (770) Бак для зерна, (771) Бак 

для зерна, (772) Бак для зерна, (773) Бак для зерна, (774) Бак для зерна, (775) Залізничний 

тупик, (776) Під’їздна колія до залізничної ваги, (777) Стрілка залізнична, (779) Огорожа, 

(741) Будівля «Вагова будка», (742) Споруда зернового складу (бочка №4), (743) Споруда 

зернового складу  (бочка №5), (748) Огорожа заводу, (749) Димова труба, (751) Продувний 

колодязь, (757) Залізнична вітка, (758) Підвищений  тупік на три вагони, (760) Лінія 

електропередач ферментного цеху, (761) Повітряна лінія електропередач, (763) 

Трубопровід в комплекті, (764) Солева яма двохячейна, (1081) Резервуар для меляси, 

(Т1701) Тимчасова споруда складу, (Т1713) Тимчасова споруда, (781) Апарат контрольний, 

(782) Апарат контрольний ВКА-302, (783) Вага OHAUS PA 214 С, (784) Вагодозатор АД-

501, (785) Ванна мийна 2-х секційна, (786) Витратомір електромагнітний МПП 04 ДУ-

80РУ16, (787) Витратомір МРР 04, (788) Вітрина-холодильна ЛВН, (789) Вузол обліку газу 

з лічильником ЛГ-400К, (790) Гриль курячий, (792) Кабелешукач КРН-90, (793) Калібратор 

FLUKE-724, (794) Комплект  лабораторних меблів, (795) Кондиціонер, (796) Кондиціонер, 

(797) Кондиціонер, (798) Кондиціонер «Samsung», (799) Кондиціонер MIDЕA, (800) 

Кондиціонер MIDЕA, (801) Контейнер для вуглекислотних балонів, (802) Контрольний 

снаряд   КС-70, (804) Лічильник газу “Універсал”-02, (805) Лічильник газу “Універсам”, 

(806) Лічильник двохкапровий  ЦЕ-6811, (807) Лічильник е/е трифазний (багатотарифний), 

(808) Лічильник е/е трифазний (багатотарифний), (809) Лічильник РГ-100, (810) М’які 

меблі, (811) Мікропроцесорний регулятор МІК-25, (812) Мірник, (813) Мірник, (814) 

Мірник, (815) Мірник, (816) Мірник, (817) Мірник, (818) Мірник, (819) Мірник, (820) 

Мірник, (821) Музичний центр, (822) Набір меблів, (823) Набір меблів, (824) Набір меблів-

кухня, (825) Набір офісних меблів, (826) Очищувач високого тиску, (827) Перетворювач 

витрат рідини електромагнітний, (828) Перетворювач витрат рідини електромагнітний, 

(829) Перетворювач витрат рідини ІРЖ 3,2 в комплекті, (830) Перетворювач витрат рідини 

ІРЖ 3,2 в комплекті, (831) Перетворювач різниці тиску, (832) Перетворювач частоти ARR- 

0024/RN-53, (835) Пирометр  Raynger (термометр) Auto Pro, (836) Піч  муфельна, (837) 

Прилад техмеханіки, (838) Регулятор  РРП- 1.0.98, (839) Ротаметр РПФ 1,6 ЖУ3, (840) 

Сахариметр СУ-5, (841) Сигналізатор-аналізатор газів "Дозор", (842) Система Горизонт, 



(843) Спальний набір, (844) ТермостатТГ -200, (846) Фотокалориметр КФК-3-01, (847) 

Холодильна шафа, (848) Холодильник “Ардо”, (849) Холодильник BOSCH, (850) 

Хроматограф "Кристал 2000", (851) Шафа витяжна, (852) Шафа одягова, (853) Шафа 

одягова, (854) Шафа одягова, (855) Шафа одягова, (856) Система пожежної сигналізації та 

оповіщення про пожежу, (858) Нагрівальна плитка С-МАG МР4, (859) Аквадистилятор, 

(860) Витратомір - лічильник електромагнітний в комплекті, (861) Механізм тяго-

монтажний Gutmann KKV, (862) Перетворювач  частоти 5,5 кВт, (865) Пристрій плавного 

пуску PSE 250-600-70, (866) Перетворювач  частоти 15 кВт АЕ- V812-G15/Р18Т4, (867) 

Перетворювач частоти 22 кВт АЕ- V812-G22/Р30Т4, (868) Бродильний чан, (869) 

Бродильний чан, (870) Бродильний чан, (871) Бродильний чан, (872) Бродильний чан, (873) 

Бродильний чан, (874) Бродильний чан, (875) Бродильний чан, (876) Бродильний чан, (877) 

Бродильний чан, (878) Насос ЗМ -65 -125/4, (879) Насос ЗМ 32-160/2,2, (880) Насос SV – 

6604F-220 Т, (881) Насос ЗМ 40-200/7,5, (882) Насос ЗМ 40-200/7,5, (884) 

Турбоповітродувка ТВ80-1.6, (885) Вакуумний насос PW 1.13, (886) Насос ЗМ 65-125/4, 

(887) Електродвигун   АИР-132, (889) Електродвигун АИР-132, (890) Електродвигун АИР-

132, (891) Електродвигун  АИР-132, (892) Електродвигун   АИР-132, (893) Електродвигун   

АИР-132, (894) Електродвигун   АИР-132, (895) Електродвигун   АИР-132, (896) 

Електродвигун   АИР-132, (898) Електродвигуни АМУ 22, (899) Електромотор АМУ 160 

Л2, (900) Мотор - редуктор без двигуна МПО2М-15ВК-24,6-7.5/59, (901) Мотор-редуктор 

3МП50-56-4-G320, (902) Ємкість, (903) Ємкість, (904) Елемент (фільтр) техводопостачання, 

(905) Елемент (фільтр) техводопостачання, (906) Елемент (фільтр) техводопостачання, 

(907) Машинка для миття АВТ без підігріву води HD 6/15, (908) Миюча головка, (909) 

Миюча головка, (910) Спіральний теплообмінник F-30м.кв. н/ж, (914) Дріжджанка 17 

куб.м, (915) Дріжджанка 17 куб.м, (916) Дріжджанка 17 куб.м, (917) Дріжджанка 17 куб.м, 

(918) Зброджувач-бродильний апарат, (919) Зброджувач-бродильний апарат, (920) 

Дріжджезаторний чан, (922) Бункер під вагою 15кв.м, (923) Силос  для зерна, (924) Силос  

для зерна, (925) Насос ЗМ 65-125/4, (926) Електродвигун 55/1500, (927) Електродвигун 

55/1500, (928) Електродвигун  50 квт, (929) Електродвигун  30 квт, (930) Зварка ВДМ-

1007,(931) Зерноочисна машина "Бурат", (932) Дробарка А1-ДМ2Р-110М1200/050П, (936) 

Чанок замісу 1,7куб.м, (937) Насос ЗМ 50-200/11, (938) Гостропарова головка, (939) 

Ємність ГДФО, (940) Ємність ГДФО, (941) Редуктор  М/П-МПО, (942) Редуктор  М/П-

МПО, (943) Мотор редуктор МПО2М-15ВК-24,6-7,5/59, (944) Насос ЗМ 165-125/40, (945) 

Насос SHE40-200/75, (946) Насос SHE40-200/75, (947) Пристрій ПЗН-УЕ-2, (948) Насос ЗМ 

32-200/5,5, (950) Насос  ЗМ 65-125/4, (951) Насос MVI 819, (952) Насос СМ 100-65-250/4, 

(953) Насос СМ 100-65-250/4, (954) Насос-дозатор PDE DLX МА/МВ 05-07, (955) Двигун 

1,5кВТ (рама та муфта з’єднувальна  до насоса), (956) Насосна частина P.W.1/13/1/1010, 

(957) Теплообмінник ”Труба в трубі”15 м.кв., (958) Теплообмінник ”Труба в трубі” 50 

м.кв., (959) Теплообмінник, (960) Теплообмінник, (961) Теплообмінник, (962) 

Теплообмінник, (963) Теплообмінник, (964) Теплообмінник, (965) Теплообмінник, (966) 

Теплообмінник, (967) Теплообмінник, (968) Теплообмінник, (970) Спіральний 

теплообмінник F-50м.кв., (971) Релейна шафа, (972) Комп’ютер в комплекті, (973) 

Машинка для миття АВТ без підігріву води НD7/18 4м, (976) Сепаратор бражки, (977) 

Теплообмінник F=7кв.м, (978) Ємкість міцних сивушних спиртів і  промивних  вод, (979) 

Насос АНВ-120, (980) Насос ВД  К-160 TST з шлангом, (981) Насос ЗМ 400-200/5,5, (982) 

Насос ЗМ 400-200/5,5, (983) Насос ЗМ 40-200/7,5, (984) Насос ЗМ 40-200/5,5А, (985) 

Пароінжекторна установка, (986) Щит управління, (987) Щит управління, (988) Блок 

безперебійного живлення АРС SMART-VPS RT 3000 VA, (989) Комп’ютер Pentium  Р-

4/2400, (990) Брагоректифікаційний апарат, (991) Щит перетворення, (992) Спіральний 

теплообмінник F-40м.кв., (993) Спиртова цистерна, (994) Спиртова цистерна, (995) 

Спиртова цистерна, (996) Спиртова цистерна, (997) Спиртова цистерна, (998) 

Трансформатор ТМ-1600, (999) Насос КО 50/280, (1000) Насосна установка КСБ-80/400, 

(1001) Насос 6 НД – 13, (1003) Мотор АНР 180 м.кв. М301, (1004) Силовий трансформатор 

ТМ-25/10, (1005) Силовий трансформатор ТМ-25/11, (1006) Мотор АНР 180 м.кв. М301, 

(1007) Спиртова цистерна, (1008) Спиртова цистерна, (1009) Спиртова цистерна, (1010) 



Спиртова цистерна, (1011) Спиртова цистерна, (1012) Спиртова цистерна, (1013) Ємкість  

денатурації спирту, (1014) Спиртова цистерна, (1015) Спиртова цистерна, (1016) Спиртова 

цистерна, (1054) Касовий апарат PPO Mini 500.02ME, (1055) Персональний .комп’ютер  

РШ866 в комплекті, (1057) Комп’ютер в комплекті, (1058) Комп’ютер в комплекті, (1060) 

Комп’ютер в комплекті (ноутбук ASUS), (1061) Комп’ютер комплекті Сeleron 2,1, (1062) 

Комп’ютер АМД 1600 в комплекті, (1063) Прінтер hp Laser Jet 1020, (1064) Копіювальний 

апарат MINOLTA, (1068) Комп’ютер в комплекті, (1070) Копіювально-друкуючий пристрій 

Bizhab 211 в комплекті, (1071) Монітор TFT 19 Neovo C-19, (1073) Комп‘ютер РШ-

1000/256М/40, (1074) Вага автомобільна ТВА-60-20-18 (8) ПФ, (1075) 

Автомобілерозвантажувач У-15УРБ, (1076) Навантажувач КШП-6, (1077) Норія 1-10-15, 

(1078) Норія 1-10-15, (1080) Конвеєр ТМ-62М, (1082) Електродвигун  УАМ-280, (1083) 

Перетворювач частоти АTV 28 HV 29 №4, (1084) Зернонавантажувач  КШП-5, (1085) Котел 

«Данко», (1086) Дробілка СП-1481, (1087) Токарний станок-163, (1088) Горизонтально-

розточний  станок, (1089) Зварювальний апарат Ondultech 160, (1090) Установка УРАЗ-16, 

(1091) Станок МОД 2 Н 135, (1092) Станок 2М-112, (1093) Токарно-гвинторізний станок, 

(1094) Вертикально-фрезерний станок 6р12, (1095) Ділильна головка УРГ-400, (1096) 

Радіально-свердлильний станок, (1097) Станок алмазно-заточний, (1098) Наждачний 

станок, (1099) Внутрішньошліфувальний станок ЗА229, (1100) Прес  гідравлічний МОД П 

474 Б, (1101) Трансформатор ВД-507, (1102) Зварювальний агрегат АДД-4001, (1103) 

Зварка ВД -306, (1104) Зварка ВД -306, (1106) Насос EBARA 3М 40-200/7,5, (1107) 

Випрямлювачі ВД-306, (1108) Ящик силовий СПА, (1110) Кран-балка підвісна в.п.3,2т е-

11,4м, (1111) Електроталь в.п. 3,2т, (1112) Верстат слюсарний, (1113) Верстат слюсарний, 

(1114) Верстат слюсарний, (1115) Верстат слюсарний, (1116) Кран консольний, (1117) Кран 

консольний, (1118) Відбійний молоток MNE-95 1500Вт 5-25, (1119) Шлагбаум Wil-4 з 

додатковими аксесуарами, (1120) Бетономішалка БГ-100, (1125) Компресор, (1126) 

Компресор повітря, (1128) Обладнання  очистки газів, (1129) Скрубер КД-8222, (1131) 

Теплообмінник 100 ТГН, (1132) Абсорбер КД-8224, (1133) Десорбер КД-8223, (1134) 

Збірник конденсату, (1135) Конденсатор вуглекислотний, (1136) Насос ЦНСГ 38/198, 

(1138) Вакуум-насос без електродвигуна, (1139) Вакуум-насос без електродвигуна, (1141) 

Електродвигун 55/1500, (1142) Електрокран-балка, (1143) Електрокран-балка, (1144) 

Стаціонарна установка УДХ-12,5, (1145) Стаціонарна установка УДХ-12.5, (1146) 

Установка УВП-400, (1147) Резервуар, (1148) Вуглекислотна установка  УВЖС-38, (1149) 

Стаціонарна установка УДХ 12,5, (1150) Вуглекислотна установка УКЖ-250, (1151) Зварка  

АДБ-3122, (1156) Холодильна шафа ШХ -16, (1157) Лінія ЛПС-Б, (1158) Холодильний 

прилавок, (1159) Економайзер, (1161) Конденсаторна батарея, (1162) Економайзер, (1163) 

Гідрозатор  діораторного  баку, (1164) Діораторний бак, (1165) Установка очищення води 

"Зворотній осмос", (1166) Котел паровий-Е-1.0-0,9 Г-3, (1167) Котел ДКВР 10/13, (1168) 

Котел паровий ДЕ-10-14ГМ, (1169) Котел ДКВР, (1170) Ємкість фільтра, (1171) Ємкість 

фільтра, (1172) Ємкість фільтра, (1173) Катіонітовий фільтр І ступені, (1174) Катіонітовий 

фільтр 2 ступені, (1175) Катіонітовий фільтр, (1176) Димосос, (1177) Димосос ДН-125, 

(1178) Димосос ДН-10, (1180) Насос ЗМНС-40-200/5,5, (1181) Насос WILO MVI 819-

1/25/Е/З-400-50-2, (1182) Насос ЗМ 65- 200/22, (1183) Насос WILO MVI 1611-3/25/Е/З-400-

50-2, (1184) Насос ДДВ16-20, (1185) Насос WILO MVI 819-1/25/Е/3-400, (1186) 

Трансформатор ТМ-400, (1187) Комп’ютер в комплекті, (1188) Частотний перетворювач 

SV 0551G5A-4, (1189) Регулятор повітря тиску газу, (1190) Регулятор повітря тиску газу, 

(1191) Регулятор повітря тиску газу, (1192) Регулятор повітря тиску газу, (1193) Регулятор 

повітря тиску газу, (1194) Регулятор повітря тиску газу, (1195) Регулятор повітря тиску 

газу, (1196) Регулятор повітря тиску газу, (1197) Регулятор повітря тиску газу, (1198) 

Регулятор повітря тиску газу, (1204) Електрообладнання, (1205) Трансформаторна 

підстанція 2КТП, (1206) Конденсаторна установка УКМ-58-0,4-200-33, (1207) 

Конденсаторна установка УКМ-58-0,4-200-33, (1208) Електропривід ЕКТ 2Д 160/380, 

(1209) Щит електричний, (1210) Трансформатор ТМН 4000-35, (1211) Трансформатор  

ТМН 4000-35, (1212) Електрощит для ЛЕП, (1213) Трансформатор ТЛ-201, (1216) 

Компресор, (1217) Машинка для миття АВТ без підігріву води HD7/184М з аксесуарами, 



(1218) Кран-балка опора 3т, (1219) Кран-балка підвісна в/п 2т в комплекті З тельфером, 

(1220) Бензоколонка ТК ЕР-50-0,4, (1221) Плуг, (1222) Косарка, (1223) Автозаправочний 

блок, (1224) Автозаправочний блок, (1225) Кран-балка, (1226) Електронасос ЦН 100-65-20, 

(1228) Насос-фекальний МСт 10/50-1, (1229) Теплообмінник опалювання, (1230) 

Електрощит 13-43, (1231) Електрощит 13-39, (1232) Електрощит 13-27, (1233) 

Електрошафи, (1234) Електрошафи, (1238) Щит шафний, (1239) Панель, (1240) Панель, 

(1241) Електрощит, (1242) Електрощит, (1243) Електрощит, (1244) Електрощит, (1245) 

Електрощит, (1246) Збірник глюкаваморина, (1247) Компресор 2 ВМ4-48/3, (1248) 

Ферментатор, (1249) Ферментатор, (1250) Ферментатор, (1251) Ферментатор, (1252) 

Ферментатор, (1253) Ферментатор, (1254) Ферментатор, (1255) Ферментатор, (1256) 

Ферментатор, (1257) Ферментатор, (1258) Ферментатор, (1259) Ферментатор, (1260) 

Ферментатор, (1261) Ферментатор, (1262) Насос КМ 60/50, (1263) Насос КМ 60/50, (1265) 

Батарейна установка БЦШ-250, (1266) Батарейна установка БЦШ-250, (1267) Сепаратор  

А1ДЕС, (1268) Вентилятор ЦН 4.70-10, (1269) Вентилятор ЦН 4.70-10, (1270) Електроталь, 

(1272) Колектор, (1273) Колектор, (1275) Ресивер РД-3,50, (1276) Ресивер РД -3,50, (1280) 

Електродвигун 90КВТ, (1281) Електродвигун 90КВТ, (1282) Водопідігрівач ПП2-6-2П, 

(1283) Ємкість для муки, (1286) Сепаратор, (1287) Фільтр ЕП – 6555, (1289) Фільтр очистки 

повітря, (1290) Фільтр очистки повітря, (1291) Фільтр очистки повітря, (1292) Фільтр 

очистки повітря, (1293) Фільтр очистки повітря, (1294) Фільтр очистки повітря, (1295) 

Збірник 12м.куб., (1296) Збірник 12м.куб., (1297) Електродвигун 90-3, (1298) Фільтр 

очистки повітря, (1299) Насос 1В 6*5, (1300) Вентиль ДУ – 80, (1301) Вентиль ДУ – 80, 

(1302) Вентиль ДУ – 80, (1303) Вентиль ДУ – 80, (1304) Вентиль ДУ – 80, (1305) Вентиль 

ДУ – 80, (1306) Вентиль ДУ – 80, (1307) Вентиль ДУ – 80, (1308) Вентиль ДУ – 80, (1309) 

Вентиль ДУ – 80, (1310) Фільтр головний КД-8357, (1311) Фільтр головний КД-8357, 

(1312) Качалка мікробіологічна (без електро двигуна), (1313) Випрямлювачі ОВ ВД-401, 

(1314) Редуктор -500 МРІ ФІП 23-125, (1315) Електродвигун ВА 082-4 55/1470, (1316) 

Редуктор МРІ -500 ФІВ 13-125 без електродвигуна, (1317) Редуктор МР2-315 ФІВ 15-64 

22,8 без електродвигуна, (1318) Редуктор МР2-315 16-64 ФІВ 22,8, (1319) Редуктор МР2-

315 16-64 ФІВ 22,8, (1320) Редуктор МР2-315 26-50 ФІВ 29,6, (1321) Редуктор МР2-315 26-

50 ФІВ 29,6, (1322) Електродвигун А2К, (1323) Електродвигун 30-750, (1324) 

Електродвигун 3711000, (1325) Електродвигун 55/1500, (1326) Компресор, (1327) 

Компресор, (1328) Щиток автомат компресорний, (1329) Щиток автомат компресорний, 

(1332) Мотор-редуктор  МРІ -500-11,2, (1333) Дезінтегратор, (1334) Автомобілерозгрузчик 

ГУАР – 15, (1335) НАПІВПРИЧІП-ПАЛИВОЦИСТЕРНА-Е ТЗ22  ВС 6886 ХТ, (1336) 

Вантажний автомобіль сідловий тягач-Е МАЗ 64229 032 ВС1495СК, (1337) 

НАПІВПРИЧІП-ФУРГОН-Е ПР МАЗ 9397 ВС 0702 ХХ, (1338) Вантажний автомобіль 

сідловий тягач-Е МАЗ 642208 ВС9291АІ, (1339) АВТОКРАН 10-20Т-С ЗИЛ 133ГЯ 

ВС1494СК, (1340) Трактор колісний МТЗ-82 1906 ЛР, (1341)  АВТОКРАН 10-20Т-С КРАЗ 

250КС4574 ВС1433 СК, (1342) Трактор колісний МТЗ-82.1.57    07512 ЕА, (1343) Трактор 

колісний ВТЗ-2032А 09422 ЕА, (1344) Трактор колісний Т-150К 11986 ЕА, (1345) 

АВТОМОБІЛЬ ЛЕГКОВИЙ СЕДАН-В ВАЗ 21099 ВС1489СК, (1346) АВТОМОБІЛЬ 

ЛЕГКОВИЙ УНІВЕРСАЛ-В ВАЗ 21110 ВС1490СК, (1347) АВТОМОБІЛЬ БОРТОВИЙ 

МАЛОТОНАЖНИЙ-В КІА КЗ000S ВС1493СК, (1348) АВТОМОБІЛЬ ЛЕГКОВИЙ 

УНІВЕРСАЛ-В HONDA CR-V ВС1487СК, (1349) Вантажний автомобіль сідловий тягач -Е 

КАМАЗ 5410 ВС1496СК, (1350) АВТОМОБІЛЬ САМОСКИД-С САЗ 3507 ВС1492СК, 

(1353) Напівпричіп НТ-2-02 ЛБ 4985, (1354) НАПІВПРИЧІП-ЦИСТЕРНА-Е ПП ПЦ 10 ВС 

4901 ХХ, (1356) АВТОМОБІЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ-В VOLKSWAGEN CADDY KOMBI 

ВС 3433 СЕ, (1357) Причіп ПТС-6 ЛБ 1880, (1358) Машина для внесення органічних 

добрив ПРТ-11 06885 ВС, (1359) Розкидач МВУ-8Б 06886 ВС, (1360) АВТОМОБІЛЬ 

ВАНТАЖНИЙ ЦИСТЕРНА ХАРЧОВА-С ЗИЛ 130 ВС1491СК, (1361) АВТОМОБІЛЬ 

САМОСКИД-С САЗ 3507 ВС1448СК, (1362) НАПІВПРИЧІП БОРТОВИЙ-Е КАЗ 9368 ВС 

6887 ХТ, (1363) Причіп 1 ПТС-9 11870 ВС, (1364) Причіп-ємність ЗЖВ-3,2 06884 ВС, 

(130001) АВТОМОБІЛЬ ЛЕГКОВИЙ СЕДАН-В HONDA ACCORD 2.0 ВО0817АЕ, (1424) 

Ультразвуковий витратомір УВР-011 А2.2/ВС-К, (1425) Комп’ютер в комплекті, (2561) 



Насос EBARA 3М 40-200/7,5, (2563) Холодно-паротермальний агрегат (TURBO ULV), 

(120410) Акумулятор АР 1218, (500009) Компресор гвинтовий ТІDY-25, (500010) 

Комп’ютер в комплекті, (500020) Комп’ютер в комплекті, (500218) Спіральний 

теплообмінник F-50м2, (500273) Насос EBARA 3М 40-200/7,5, (500274) Насос ЗМ 32-

160/2,2, (500275) Насос  EBARA 3M40-200/7,5, (500276) Пневматичний мембранний насос 

BOXER 50PP, (500533) Багатофункціональний пристрій БФП Canon image RUNNER 1435i, 

(500534) Перетворювач частоти 2,2 кВт 380В 3ф ATV310HU22N4E, (500651) Насос 

PW.1.13.7.1100 з двигуном 1,5 кВт, (500681) Телескопічний навантажувач JCB 531-70  

Т02353ВС, (500716) Витратомір-лічильник  електромагнітний "Зліт ЕР" 440ЛВ  ДУ-80, 

(500717) Частотний перетворювач ATV212HD11N4 11кВт, (500718) Масовий витратомір 

RССT38-AH1M04D4SL/KF1/K4/MB №D1V701411 (спиртосховище), (500735) Масовий 

витратомір 83М50-АWOWAADAABAJ (зливне)№65070А02000, DN50, (500737) Частотний 

перетворювач ATV212HD11N4 11кВт, (500740) Драбина трьохсекційна з тросом EURO 

E3F SVELT(3х16), (500773) Лічильник-витратомір коріолісовий ROTAMASS RССT38 

№D1V901080(зливне), (500775) Лічильник-витратомір коріолісовий ROTAMASS RССT38 

№D1V901082(спиртосховище), (500791) Обчислювач об'єму спирту "Універсал-С", 

(500894) Насос ВС-80 (СВН-80) з електродвигуном 7,5кВт/1500 об/хв., (500945) 

Обчислювач об'єму спирту "Універсал-С" ФГЕС, (500946) Перетворювач частоти 7,5 квт, 

(501109) Комп’ютер в комплекті, (501119) Комп’ютер в комплекті, (501167) Перетворювач 

частоти VLT Micro Drive 132F0061 22 квт, (501171) Перетворювач частоти 7,5 квт, (501441) 

Комплект  відеоспостереження HikVision NK4E0-1T, (502067) Перетворювач тиску РR-

28/0…20 kPa/PD/P/ніпель, (502068) Перетворювач тиску РR-28/0…20 kPa/PD/P/ніпель, 

(502085) Електродвигун АИР 280S4 110/1500, (1018) Цистерна спиртова №1  74,0 м3, 

(1019) Цистерна спиртова №2  70,0 м3, (1020) Цистерна спиртова №3  52,5 м3, (1021) 

Цистерна спиртова №4  52,4 м3, (1022) Цистерна спиртова №5  51,0 м3, (1023) Цистерна 

спиртова №6 60,6 м3, (1024) Мірник спиртовий №4 1000 дал, (1025) Мірник спиртовий №5 

1000 дал, (1026) Мірник спиртовий №3 75 дал, (1027) Мірник спиртовий №6 75 дал, (1028) 

Мірник ЕАФ №3 75 дал, (1029) Цистерна спиртова №7 70,0 м3, (1030) Цистерна спиртова 

№8 72,0 м3, (1031) Цистерна спиртова №9 72,0 м3, (1032) Цистерна спиртова №10 72,0 м3, 

(1033) Цистерна спиртова №11 72,0 м3, (1034) Цистерна ЕАФ №12 25,0 м3, (1035) 

Трансформатор зварювальний, (1036) Підстанція КТП 63, (1037) Трансформатор ТМ-63, 

(1038) Насос АСВН-80, (1039) Насос АСВН-80, (1041) Насос АСВН-80, (1043) Мірник 250 

дал, (1044) Мірник 250 дал, (1045) Мірник 250 дал, (1047) Вага залізнична, (1048) Мірник 

ЕАФ, (1049) Лебідка, (1050) Котел КЧМ-4, (1051) Електрощит, (1052) Електрощит, (1053) 

Шнек-норія, (864) Вогнегасник ВП 100, (1042) Тепловоз ТГК 2 6381, (1365) Тепловоз ТГМ 

3Б 2728, Фермент Ламінекс CeluStar - 53 кг, Фермент Діазим FA -  69 кг, Денатонім бензоат 

(Бітрекс), сухий - 4,82 кг, Ізопропіловий спирт - 1952 кг, Етилацетат марка А - 67,8 кг, 

Барвник метиленовий синій (блакитний) ЧДА - 0,29 кг, Дістілавіт GN - 10 кг, Меляса 

бурякова -  58,9 т, Гланапон - 110 кг, Тип на окислюваність спирту, РО - 1 шт, Розчин 

спиртовий саліцилового альдегіду, 1 % РС - 1 шт, Сивушне масло 2(2) мг/дм3 б.с. С2-А2-96 

- 1 шт, Сивушне масло 3(2) мг/дм3 б.с. С3-А2-96 - 1 шт, Сивушне масло 250 мг/дм3 - 1 шт, 

Сивушне масло 500 мг/дм3 - 1 шт, Сивушне масло 4(4) мг/дм3 б.с. С4-А4-96 - 1 шт, 

Сивушне масло 1(2) мг/дм3 б.с. С1-А2-96 - 1 шт, Бітрекс (Бензилдіетил(2,6-к)) - 0,01 кг, 

Комплектуючі лінії по виробництву масла і сиру - 1 шт, Ємність 1м3 - 2 шт (далі – Об"єкт 

приватизації).      

Місцезнаходження Об’єкта приватизації: Львівська область, Червоноградський 

(Радехівський) р-н, с. Вузлове, вул. Шевченка, 7; Львівська обл., Червоноградський 

(Радехівський) р-н, м. Радехів, вулиця Галицька, 6.  

Назва та контактні дані балансоутримувача:  

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

м. Бровари, вул. Гагаріна, 16; фактична адреса: 03150 м.Київ, вул. Антоновича, 33В, оф.23,     

контактні дані: телефон (044) 284-04-90, адреса електронної пошти: office@ukrspirt.com. 

 

 



Відомості по об"єкт (нерухоме майно),  що входить до складу окремого майна 

Вузлівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт»): 

Інв 

ном

ер  Назва  
Адреса 

розташування **  

Загальн

а площа 

(м кв.) 

Реєстраційний 

номер   

Функціональне 

використання

* 

Підстава 

виникнення 

права 

власності 

Форма 

власност

і  

та 

власник 

733, 

5019

15 

Приміщення 

будівлі 

головного 

корпусу (Будівля 

м"якої варки) 

Приміщення 

будівлі 

головного 

корпусу 

Львівська обл., 

Червоноградський 

(Радехівський)  

р-н, с. Вузлове, 

вул. Шевченка, 7 

3709,47 2109743546239 1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості 

Витяг з реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права власності 

285552198 від 

18.11.2021 

державна, 

Мінекономі

ки 

736 Спиртопідвал Львівська обл., 

Червоноградський 

(Радехівський)  

р-н, с. Вузлове, 

вул. Шевченка, 7 

476,6 2509943146120 1252.9 Склади 

та сховища 

інші 

Витяг з реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права власності 

285556751 від 

18.11.2021 

державна, 

Мінекономі
ки 

745 Вуглекислотний 

цех 
Львівська обл., 

Червоноградський 

(Радехівський) 

р-н, с. Вузлове, 

вул. Шевченка, 7 

522,7 2509943146120 1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості 

Витяг з реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права власності 

285556751 від 

18.11.2021 

державна, 
Мінекономі

ки 

747 Свинарник Львівська обл., 

Червоноградський  

(Радехівський)   

р-н, с. Вузлове, 

вул. Шевченка, 7 

211,7 2509943146120 1271.1 Будівлі 

для 

тваринництва 

Витяг з реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права власності 

285556751 від 

18.11.2021 

державна, 
Мінекономі

ки 

738 Гаражі і склад Львівська обл., 

Червоноградський  

(Радехівський)   

р-н, с. Вузлове, 

вул. Шевченка, 7 

489,8 2509943146120 1242.1 Гаражі 

наземні 
Витяг з реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права власності 

285556751 від 

18.11.2021 

державна, 

Мінекономі

ки 

735 Мехмайстерня і 

склад 
Львівська обл., 

Червоноградський  

(Радехівський)   

р-н, с. Вузлове, 

вул. Шевченка, 7 

832,0 2509943146120 1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості 

Витяг з реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права власності 

285556751 від 

18.11.2021 

державна, 

Мінекономі
ки 

739 Котельня Львівська обл., 

Червоноградський  

(Радехівський)   

р-н, с. Вузлове, 

вул. Шевченка, 7 

770,0 2509943146120 1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості 

Витяг з реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права власності 

285556751 від 

державна, 
Мінекономі

ки 



18.11.2021 

746 Електропідстанц

ія 
Львівська обл., 

Червоноградський  

(Радехівський)   

р-н, с. Вузлове, 

вул. Шевченка, 7 

51,2 2509943146120 1274.6 

Господарські 

будівлі 

Витяг з реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права власності 

285556751 від 

18.11.2021 

державна, 

Мінекономі
ки 

744 Ферментний цех Львівська обл., 

Червоноградський  

(Радехівський)   

р-н, с. Вузлове, 

вул. Шевченка, 7 

2309,0 2509943146120 1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості 

Витяг з реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права власності 

285556751 від 

18.11.2021 

державна, 
Мінекономі

ки 

737 Адміністративни

й корпус 
Львівська обл., 

Червоноградський  

(Радехівський)   

р-н, с. Вузлове, 

вул. Шевченка, 7 

284,9 2509943146120 1220.9 Будівлі 

для 

конторських та 

адміністративн

их цілей інші 

Витяг з реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права власності 

285556751 від 

18.11.2021 

державна, 

Мінекономі

ки 

734 Зерносклад 
 

Львівська обл., 

Червоноградський  

(Радехівський)   

р-н, с. Вузлове, 

вул. Шевченка, 7 

1052,6 2509943146120 1271.3 Будівлі 

для зберігання 

зерна 

Витяг з реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права власності 

285556751 від 

18.11.2021 

державна, 

Мінекономі

ки 

750 Депо Львівська обл., 

Червоноградський  

(Радехівський)   

р-н, с. Вузлове, 

вул. Шевченка, 7 

106,1 2509943146120 1274.6 

Господарські 

будівлі 

Витяг з реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права власності 

285556751 від 

18.11.2021 

державна, 

Мінекономі
ки 

753 Каналізаційна 

насосна №1, 

каналізаційна 

насосна №2 

Львівська обл., 

Червоноградський  

(Радехівський)   

р-н, с. Вузлове, 

вул. Шевченка, 7 

70,1 2509943146120 2223.2 

Колектори 

каналізаційні 

Витяг з реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права власності 

285556751 від 

18.11.2021 

державна, 
Мінекономі

ки 

754 Артсвердловина 

№1 
Львівська обл., 

Червоноградський  

(Радехівський)   

р-н, с. Вузлове, 

вул. Шевченка, 7 

29,7 2509943146120 2222.4 Водяні 

свердловини, 

колодязі, 

бювети 

Витяг з реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права власності 

285556751 від 

18.11.2021 

державна, 

Мінекономі

ки 

756 Насосна патоки 

№1 
Львівська обл., 

Червоноградський  

(Радехівський)   

р-н, с. Вузлове, 

8,2 2509943146120 1274.6 

Господарські 

будівлі 

Витяг з реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

державна, 

Мінекономі

ки 



вул. Шевченка, 7 реєстрацію 

права власності 

285556751 від 

18.11.2021 
762 Бардяна насосна Львівська обл., 

Червоноградський  

(Радехівський)   

р-н, с. Вузлове, 

вул. Шевченка, 7 

26,4 2509943146120 1274.6 

Господарські 

будівлі 

Витяг з реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права власності 

285556751 від 

18.11.2021 

державна, 

Мінекономі
ки 

752 Очисні споруди Львівська обл., 

Червоноградський  

(Радехівський)   

р-н, с. Вузлове, 

вул. Шевченка, 7 

94,2 2509943146120 2999.9 Інші 

інженерні 

споруди 

Витяг з реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права власності 

285556751 від 

18.11.2021 

державна, 
Мінекономі

ки 

759 Насосна патоки 

№2 
Львівська обл., 

Червоноградський  

(Радехівський)   

р-н, с. Вузлове, 

вул. Шевченка, 7 

12,3 2509943146120 1274.6 

Господарські 

будівлі 

Витяг з реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права власності 

285556751 від 

18.11.2021 

державна, 

Мінекономі

ки 

755 Артсвердловина 

№2 
Львівська обл., 

Червоноградський  

(Радехівський)   

р-н, с. Вузлове, 

вул. Шевченка, 7 

21,8 2509943146120 2222.4 Водяні 

свердловини, 

колодязі, 

бювети 

Витяг з реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права власності 

285556751 від 

18.11.2021 

державна, 

Мінекономі

ки 

766 Спиртобаза Львівська обл., 

Червоноградський 

(Радехівський),  

м. Радехів, вул. 

Галицька, 6 

668,2 55977046239 1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості 

Витяг з реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права власності 

285596077 від 

19.11.2021 

державна, 

Мінекономі
ки 

780 Гараж Львівська обл., 

Червоноградський 

(Радехівський),  

м. Радехів, вул. 

Галицька, 6 

74,7 55977046239 1242.1 Гаражі 

наземні 

Витяг з реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права власності 

285596077 від 

19.11.2021 

державна, 
Мінекономі

ки 

778 Будівля 

механічної 

майстерні 

Львівська обл., 

Червоноградський 

(Радехівський), м. 

Радехів, вул. 

Галицька, 6 

23,0 55977046239 1274.6 

Господарські 

будівлі 

Витяг з реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права власності 

285596077 від 

19.11.2021 

державна, 

Мінекономі

ки 

1046 Прохідна з 

ваговою 

Львівська обл., 

Червоноградський 

(Радехівський), м. 

Радехів, вул. 

115,1 55977046239 1274.6 

Господарські 

будівлі 

Витяг з реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

державна, 

Мінекономі

ки 



Галицька, 6 реєстрацію 

права власності 

285596077 від 

19.11.2021 

* - відповідно до класифікатора державного майна, затвердженого наказом Фонду 

державного майна України від 15.03.2006 №461. 

 

На балансі ДП "Укрспирт" перебуває захисна споруда цивільного захисту - 

протирадіаційне укриття (інв.№ 501914) площею 239,6 кв.м, яке входить до складу 

приміщення будівлі головного корпусу (інв.№ 501915) за адресою: Львівська обл., 

Червоноградський (колишній – Радехівський) р-н, с.Вузлове, вул. Шевченка, 7, 

приміщення 2, та не підлягає приватизації. Зазначений об"єкт цивільної оборони 

залишається на балансі ДП "Укрспирт". 

На території Вузлівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП 

"Укрспирт" перебуває майно останнього, яке не увійшло до складу Об"єкта приватизації 

(готова продукція, товари, сировина і матеріали, у тому числі сировина у незвершеному 

виробництві, паливо тощо) та яке залишається у державній власності та обліковується на 

балансі ДП "Укрспирт" за Вузлівським місцем провадження діяльності та зберігання 

спирту.  

Після переходу права власності на Об’єкт приватизації  Покупець на вимогу ДП 

"Укрспирт" (балансоутримувача) має забезпечити безперешкодний доступ до такого майна. 

 

Відмості 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 

Львівська обл., 

Червоноградський 

(Радехівський)  

р-н, с. Вузлове 

1,7641 4623987200:09:

000:0222 

 
Обслуговування очисних 

споруд 

Державна, Державний акт 

про право постійного 

користування земельною 

ділянкою серія 

ЯЯ№178151 від 14.12.2012 

Земельна 

ділянка 

Львівська обл., 

Червоноградський

(Радехівський)  

р-н, с. Вузлове 

0,0797 4623987200:01:

003:0358 

 

Обслуговування площадки 

для стоянки автомобілів 

Державна, Державний акт 

про право постійного 

користування земельною 

ділянкою серія 

ЯЯ№178153 від 14.12.2012 

Земельна 

ділянка 

Львівська обл., 

Червоноградський

(Радехівський)  

 р-н, с. Вузлове 

4,9161 4623987200:07:

000:0215 

 

Обслуговування  під’їзної 

залізничної колії 

Державна, Державний акт 

про право постійного 

користування земельною 

ділянкою серія 

ЯЯ№178152 від 14.12.2012 

Земельна 

ділянка 

Львівська обл., 

Червоноградський

(Радехівський)  

р-н, с. Вузлове 

5,3014 4623987200:01:

001:0077 

 

Обслуговування виробничих 

приміщень 

Комунальна, Державний 

акт про право постійного 

користування земельною 

ділянкою серія 

ЯЯ№178154 від 14.12.2012 

Земельна 

ділянка 

Львівська обл., 

Червоноградський

(Радехівський) 

 р-н, м.Радехів, 

вул. Галицька, 6 

0,64 4623910100:01:

004:0009 

Для обслуговування та 

експлуатації основних 

підсобних будівель та споруд 

Державна, Витяг з 

Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію прав 

та їх обтяжень, індексний 

номер 29913692 від 

24.11.2014 

 

** Відповідно до постанови Верховної Ради України  від 17 липня 2020 року № 807-

IX «Про утворення та ліквідацію районів» у Львівській області Радехівський район 



ліквідовано, а створено Червоноградський район (з адміністративним центром у місті 

Червоноград) у складі територій Белзької міської, Великомостівської міської, 

Добротвірської селищної, Лопатинської селищної, Радехівської міської, Сокальської 

міської, Червоноградської міської територіальних громад, затверджених Кабінетом 

Міністрів України. 

На земельних ділянках Об"єкта приватизації знаходиться об"єкт нерухомого майна – 

нежитлова будівля (мехмайстерня), А-2, площею 996,8 кв.м за адресою: Львівська обл., 

Червоноградський р-н, с.Вузлове, вул.Шевченка, 7а, що перебуває у приватній власності 

ТОВ "Вузлівчанка". 

 

Відомості про договори оренди:  

Станом на 01.09.2022 договори оренди щодо майна, яке увійшло до складу  Об’єкта 

приватизації, відсутні. 

 

2) Інформація про аукціон. 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.  

Дата та час проведення аукціону:   11.10.2022. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його поведення. 

 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 

електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 

хвилин 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 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного 

аукціону. 

 

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта 

приватизації. 

Приватизація Об"єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Законів 

України "Про приватизацію державного і комунального майна" (зі змінами),  "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств 

в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави" та "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); 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) та Програми 

реформування та розвитку спиртової галузі на 2020-2023 роки, затвердженої Постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 699. 

Відповідно до пункту 73 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна» наявність заборони 

відчуження або накладеного виконавцем у процесі виконавчого провадження арешту 

окремого майна Вузлівського місця  провадження  діяльності та зберігання спирту                 

ДП «Укрспирт», крім арешту, накладеного у кримінальному провадженні, відсутність 

згоди кредитора на продаж такого майна, якщо воно перебуває в заставі (іпотеці), не є 

перешкодою для продажу окремого майна Вузлівського місця  провадження  діяльності та 

зберігання спирту ДП «Укрспирт». Продаж окремого майна Вузлівського місця  

провадження  діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» здійснюється без 

повідомлення та згоди осіб, в інтересах яких встановлені відповідні обтяження. Всі 

обтяження окремого майна Вузлівського місця  провадження  діяльності та зберігання 



спирту ДП «Укрспирт» зберігають чинність для покупця об’єкта приватизації і 

припиняються в порядку, встановленому законодавством України. 

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

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

 

Стартова ціна Об’єкта приватизації для: 

- аукціону з умовами – 23 558 486,66 грн (без урахування ПДВ); 

- аукціону із зниженням стартової ціни 11 779 243,33 грн (без урахування ПДВ); 

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій –11 779 243,33 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для:  

- аукціону з умовами – 4 711 697,33 грн (без урахування ПДВ)  

- аукціону із зниженням стартової ціни – 2 355 848,67 грн (без урахування ПДВ)  

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2 355 848,67 грн (без урахування ПДВ).  

 

Для Об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не 

відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім  частини шостої статті 15 Закону 

України "Про приватизацію державного і комунального майна", розмір гарантійного 

внеску буде встановлюватись в розмірі  50 відсотків стартової ціни  Об’єкта приватизації. 

 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.  

Умови продажу: 

Покупець Об’єкта приватизації зобов’язаний від дати переходу права власності 

забезпечити: 

-  протягом 5-ти робочих днів з моменту переходу до покупця права власності  на 

об'єкт приватизації покупець зобов'язаний перерахувати на рахунок Державного 

підприємства "Укрспирт"  UA 423805260000026008002037426, ідентифікаційний код 

юридичної особи – 37199618, банк АТ "КБ "ГЛОБУС", МФО 380526, код ЄДРПОУ 

35591059, як балансоутримувача майна, грошові кошти у сумі – 23 558 486,66 грн для 

погашення ДП "Укрспирт" боргів із заробітної плати, перед бюджетами ( у тому числі 

штрафних санкцій) та з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування, та іншої простроченої кредиторської заборгованості. 

 

4) Додаткова інформація 

 

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери 

банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та 

іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та 

проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об'єкти. 

 Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за 

вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на 

казначейські рахунки за такими реквізитами: 

 в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях. 

Рахунок: UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску, 

плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону 

розрахунків за придбаний об’єкт). 

Рахунок: UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску (за 

вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)). 

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



МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42899921. 

 в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях. 

Адреса: вул.Коперніка,4, м.Львів, Україна. 

Валюта рахунка – долари США та Євро. 

Рахунок: UA863223130000025203000000065 

Банк одержувача: Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк 

України". 

Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна 

SWIFT: EXBSUAUX. 

Код ЄДРПОУ: 42899921. 

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

Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts. 

Address: 4, Copernicus street , Lviv, city,79005. 

Account: UA863223130000025203000000065. 

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

Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine. 

SWIFT: EXBSUAUX. 

Code YeDRPOU: 42899921. 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: 

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

 

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

можна у робочі дні з 8-00 до 17-00, у п’ятницю  з 8-00 до 15-45 за місцем його 

розташування за адресами: Львівська обл., Червоноградський р-н, с. Вузлове, вул. 

Шевченка, 7; Львівська обл., Червонорградський р-н, м. Радехів, вул. Галицька, 6. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: керівник Вузлівського місця провадження 

діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» Цибрівський Ігор Володимирович, тел. 

067-647-65- 91. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України  по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 79005, м. 

Львів,  вул.  Коперника,4, адреса веб - сайту - http://www.spfu.gov.ua. 

Контактна особа - Дідик Оксана Степанівна, телефони для довідок: (032) 261-62-14, 

 адреса ел.пошти: oksana.didyk@spfu.gov.ua. 

 

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення. 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу: наказ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській 

та Волинській областях від   19.09.2022 №01390. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі UA-AR-P-2021-11-09-000003-1. 

 

Період між аукціонами: 

- аукціон з умовами - аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) календарних днів 

від дати оголошення аукціону; 

- аукціон із зниженням стартової ціни - аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:  20 (двадцять) календарних днів 

від дати оголошення аукціону. 

Мінімальний крок аукціону для: 

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


- аукціону з умовами – 235 584, 87 грн; 

- аукціон із зниженням стартової ціни – 117 792,43 грн; 

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 117 792,43 грн. 

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

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

 

 

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

