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Стартова ціна на наступному аукціоні Дата проведення наступного аукціону:

Спирт етиловий технічний 
денатурований

(виробництво тимчасово призупинено)

ВОЮТИЦЬКЕ
МПД 
ДП «УКРСПИРТ» Головне фото

Львівська область, 

Самбірськиий район, 

с. Воютичі, 

вул. Заводська, 1

Львівська область,

м. Самбір, 

вул. І.Франка, 87

Дата створення документа 15.11.2020

Рік заснування 1913

Рік модернізації 2016

Продуктивність по ректифікату, тис.дал/добу 1,700

Вид сировини Зерно, меляса

Наявність основного технологічного обладнання Наявне 

Стан основного технологічного обладнання Задовільний

Забезпечення трубопроводами, насосами, запірною 
арматурою та засобами автоматизації Забезпечене 

Водопостачання Забезпечене

Електропостачання (загальна приєднана потужність) Забезпечене

Під'їзні шляхи
Залізнична гілка, 
автодорога з твердим 
покриттям/шляхи

Вид палива Газ, мазут

Каналізація Наявна

Концентрування барди Відсутнє

Витратоміри-лічильники Наявні

Потенційний вид продукції

27,12

14 285,9  

Львівська область

кількість штатних одиниць (01.01.2020)

84 

місцерозташування об’єкту

32 002 696,92 грн. 17.12.2020
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Контакти
Для більш детальної інформації про 
об’єкт:

- зобовʼязання щодо збереження видів діяльності, які
здійснювало Воютицького МПД – виробництво спирту
технічного до 01 липня 2021 року;

- зобовʼязання щодо збереження до 01 липня 2021 року на
виробництві, яке буде здійснюватися на придбаному
майні, не менше 70 відсотків штатних одиниць, задіяних у
виробництві станом на 01 січня 2020 року, та
працевлаштування на них протягом 2-х місяців з моменту
переходу права власності на об’єкт не менше 66 осіб;

- забезпечувати безперешкодний доступ
балансоутримувача до протирадіаційних укриттів з метою
здійснення заходів по утриманню захисних споруд
цивільного захисту у відповідності до вимог частини
восьмої статті 32 Кодексу цивільного захисту України
№5403-VI від 02.10.12 р. (із змінами та доповненнями).

Фото 1 

Фото 2

Склад майна
(детально - в інформаційному повідомлені)

ВОЮТИЦЬКЕ МПД ДП «УКРСПИРТ»

Об'єкти 
нерухомого
майна

Більше 30 об'єктів 

Земельні 
ділянки

27,12 га – Для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 
промисловості
(земельні ділянки не підлягають
приватизації, покупець має
самостійно оформити право на 
землю)

Транспортні 
засоби

Більше 9 одиниць

Устаткування Більше 400 одиниць

Умови приватизації

Контакт-центр: 0-800-50-56-46
Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua

Детальніше про об’єкт

https://bit.ly/3pJqtTu

Інформація, опублікована у цьому тизері, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей
у відповідності до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". Фонд не несе відповідальності за рішення покупців,
потенційних покупців або інших осіб та їх наслідки, які грунтуватимуться на інформації, опублікованій у цьому тизері.

mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://bit.ly/3pJqtTu
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