Дата створення документа 02.12.2020

МИШКОВИЦЬКЕ
МПД
ДП «УКРСПИРТ»
(база матеріальнотехнічного
постачання)

Головне фото

Тернопільська обл.,
Теребовлянський р-н.,
смт. Дружба,
вул. Лесі Українки (Дзержинського), 9г

Стартова ціна на наступному аукціоні

Дата проведення наступного аукціону:

1 212 128,26 грн.

28.12.2020

основна продукція
Потенційний
вид продукції
База матеріально-технічного
постачання

Перелік нерухомого майна

Загальні
Інв
характеристики
Назва
Адреса

номер

загальна площа будівель та споруд

2 305,1 кв. м
площа земельної ділянки

2,86 га
кількість штатних
працівників
на
кількість
одиниць
(01.01.2020)

4

Місцерозташування
підприємства
місцерозташування об’єкту
Тернопільська область

150073

Будівля бази
МТП

150048

Будівля
мазутонасос
ної станції

150047

Будівля
котельні

150075

Корівник

150074

Зерносклад

Площа
(м кв.)

246,4
Тернопільська
обл.,
Теребовлянськ
ий р-н., смт
Дружба, вул.
Лесі Українки,
9г

78,8
165,2

Функціональне
використання
1251.5 Будівлі
підприємств
харчової
промисловості
1274.6
Господарські
будівлі
1274.6
Господарські
будівлі

377,4

1271.1 Будівлі
для
тваринництва

1437,3

1252.9 Склади
та сховища інші

Інформація про земельні ділянки
Адреса

Площа
(га)

Кадастр.
номер

Тернопільська
обл.,
Теребовлянський
р-н., смт Дружба,
вул. Лесі Українки,
9г

2,86

612505530
0:02:002:00
31

Цільове
призначення
для розміщення та
експлуатації
основних, підсобних
і допоміжних
будівель та споруд
підприємств
переробної,
машинобудівної та
іншої
промисловості

Склад майна

(детально - в інформаційному повідомлені)

F1

Об'єкти
нерухомого
майна

Більше 5 об'єктів

Земельні
ділянки

2,86 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

-

Устаткування

Більше 31 одиниць

F3

F4

Умови приватизації
-

-

збереження до 01 липня 2021 року видів діяльності, які
здійснювалися за допомогою вищевказаного окремого
майна Мишковицького місця провадження діяльності та
зберігання спирту ДП «Укрспирт» на дату підписання
договору купівлі - продажу;
збереження до 01 липня 2021 року на базі матеріально –
технічного постачання не менше ніж 70 відсотків штатних
одиниць, задіяних у обслуговуванні бази матеріально –
технічного постачання станом на 01 січня 2020 року та
працевлаштування на них протягом 2-х місяців з моменту
переходу права на об'єкт не менше 3 осіб.

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

F2

F5

Детальніше
про інформації
об’єкт про
Для більш детальної
об’єкт:

https://bit.ly/2JO7PJY

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.

