
основна продукція

Загальні 
характеристики

Місцерозташування 
підприємства 

загальна площа будівель та споруд 

площа земельної ділянки

кількість працівників на

кв. м

га

Стартова ціна на наступному аукціоні

Виробництво, розлив, маркування та 
зберігання лікеро-горілчаних виробів 

(виробництво тимчасово призупинено)

ВИШНЯКІВСЬКЕ
МПД 
ДП «УКРСПИРТ»
(лікеро-горілчане
виробництво) 

Головне фото

Полтавська обл., м. Кременчук, 
вул. Чкалова, 8/28 
Полтавська обл., м. Кременчук, 
вул. Межова, 8.

Дата створення документа 26.11.2020

Полтавська область

Потенційний вид продукції

2,0351 

11 134,2 

кількість штатних одиниць (01.01.2020)

-

місцерозташування об’єкту

9 879 011,40 грн.
Дата проведення наступного 
аукціону:

21.12.2020
Перелік нерухомого майна

Інвентар. 
номер Назва 

Загальна 
площа, (м 

кв.)
210737 Будівля котельні-спиртосховища заводу 437,5
210738 Трансформаторна літера "Д" 31,2
210739 Адміністративна будівля літера "Б" 809
210741 Прибудова літера "Б1" 249,5
210744 Склад літера "Ш" 91,8
210748 Будівля складу-ангару заводу літера "Ц" 478,7
210749 Будівля складу-ангару заводу літера "Ч" 460,6
210750 Будівля складу заводу літера "Б" 622,6
210751 Прохідна літера "Ж" 22
210752 Будівля складу заводу літера "А" 395,3
210753 Будівля прохідної заводу літера "Г" 10,7
210754 Трансформаторна літера "М" 52
210759 Склад літера "Дп1, Д1" 1550,1
210760 Побутовий цех літера "Д" 398,4
210761 Будівля підстанції заводу літера "В2" 43,2
210762 Будівля складу-магазину заводу літера "В В1" 101,8
210763 Гараж літера "Е,Е1" 552,2
210765 Погріб літера "О" 65,5
210766 Побутовий корпус літера "Ф" 739,7
210767 Гараж літера "е" 34,8
210768 Будівля гаража-складу заводу літера "У" 447,9
210770 Промислове приміщення літера "В" 2580,5
210771 Будівля гаража заводу літера "Н" 113,7
210772 Котельня літера "З" 460
210773 Виробнича будівля заводу літера "А2" 385,5

Інформація про земельні ділянки

Адреса Площ
а (га)

Форма власності, право 
користування

Полтавська обл., м. 
Кременчук, вул. Чкалова, 
8/28 та Межова, 8

2,0351 Державний акт на право 
постійного користування І-ПЛ 
№000610 від 18.05.1995 року
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Контакти
Для більш детальної інформації про 
об’єкт:

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.

- збереження видів діяльності, які здійснювалися за 
допомогою окремого майна Вишняківського місця 
провадження діяльності та зберігання ДП «Укрспирт» 
(лікеро-горілчане виробництво), а саме – виробництво, 
розлив, маркування та зберігання лікеро-горілчаних виробів 
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 обслуговуванні 
лікеро-горілчаного виробництва станом на 01 січня 2020 
року та працевлаштування на них протягом 2-х місяців з 
моменту переходу права на об’єкт не менше 6 осіб.

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

Фото 1 

Фото 2

Склад майна
(детально - в інформаційному повідомлені)

Об'єкти 
нерухомого
майна

Більше 25 об'єктів 

Земельні 
ділянки

2,0351 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 130 одиниць

Умови приватизації

Детальніше про об’єкт

https://bit.ly/3oconKp

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