
Тернопільська обл.,                 
Тернопільський район, с. Чистилів, 
вул. Дружби, 10А 

Група інвентарних об’єктів у складі: адміністративно-виробничий 
корпус з складськими приміщеннями і підвалом, загальною 
площею 1133,1 кв.м, що складається з: цеху розливу площею 98,7 
кв.м., сортувального відділення площею 11,1 кв.м., напірно-
фільтрувального відділення площею 21,4 кв.м., котельні площею 
15,9 кв.м., водопідготовчого відділення площею 37,3 кв.м., будівлі 
купажного відділення площею 65,4 кв.м., адміністративного 
приміщення  площею 883,3 кв.м.; склад матеріалів площею 23,1 
кв.м.; прохідна площею 15,4 кв.м.; огорожа 280 пог.м. та 25 одиниць 
основних засобів (спиртоприйомник; ворота металічні; пожежна 
сигналізація; 2 місткості; збірник фільтр горілки №2; збірник 
невиправного браку; 2 місткості напірних чанів; автокар; чан 
довідний №1; чан сортировочний; збірник фільтр горілки №1; 
трансформаторна підстанція КТП-6; пісочний фільтр; напівавтомат 
для закупорки; чан довідний №3; бак напірний; апарат для закупорки 
пляшок; автомат-штамп; чан довідний №2; чан довідний №4; 
пристрій для розливу горілки; мірник спирту; вугільна колонка №2).  
Балансоутримувач:  ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618), 
юридична адреса ДП «Укрспирт»: 07400, Київська область,  
м. Бровари, вул. Гагаріна, 16; контактні дані: Вергелес Георгій 
Валентинович, телефон 0674019741, адреса електронної пошти 
g.vergeles@ukrspirt.com. 
Відомості  про об’єкт (нерухоме майно): об’єкт включає 3 одиниці 
нерухомого майна (адміністративно-виробничий корпус з 
складськими приміщеннями і підвалом,  склад матеріалів, прохідна) 
загальною площею 1171,6 кв.м. та огорожі загальною площею 280 
пог. м., розташовані за адресою: Тернопільська обл., 
Тернопільський район, с. Чистилів, вул. Дружби, буд. 10 „А”. 
Реєстраційний номер: 2187673061252.  
Підстава виникнення речового права: свідоцтво про право власності 
САЕ 505174 від 05.04.2012. Витяг з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 08.10.2020 
№227293772. 
Форма власності та власник: Державна, Міністерство економіки 
України (згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності від 08.10.2020 
№227293772 власником майна є Держава в особі Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код 
ЄДРПОУ 37508596), яке перейменовано у Міністерство економіки 
України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 
21.05.2021 №504). 
Відомості про договори оренди: згідно з довідкою ДП "Укрспирт", 
наданою листом від 08.07.2021 №1.1.2-1.7.4/965, щодо даного 
об'єкта приватизації – станом на 06.07.2021 договори оренди 
відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,5419 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

1171,6 кв. м. 

 

30.07.2021  

Група інвентарних 
об’єктів 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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https://bit.ly/37ghSQo 

Інформація, опублікована у цьому матеріалі, 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 ґрунтуватимуться на інформації, опублікованій у цьому матеріалі. 

Контакти Детальна інформація  
про об'єкт: Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46 

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua 

Умови приватизації: 
-аукціон без умов. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 9-00 до 17-00 за місцем 
його розташування за адресою:  
Тернопільська обл., Тернопільський район, с. Чистилів,  
вул. Дружби, 10А. 
 
Контактна особа на об’єкті:  
 Пастух Олег Романович - керівник Мишковицького місця 

провадження діяльності та зберігання спирту ДП „Укрспирт”;  
 контактний телефон (096) 347-43-18. 
 
Організатор аукціону:  
• Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, що 
знаходиться за адресою: 76019, м. Івано - Франківськ, вул. 
Василіянок, 48. 
• Веб-сайт: www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil. 
• E-mail: ternopil@spfu.gov.ua. 
• Телефон для довідок: (0352) 25-04-87. 
• Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 
до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. 
 
Контактна особа організатора аукціону: Белошицький Р.А. тел. 
(0352) 52-73-77. 

Інформація про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Тернопільська обл., Тернопільський район,  
с. Чистилів, вул. Дружби, буд. 10 „А”:  

Назва Площа 
земель-

ної 
ділянки 

(га) 

Кадаст-
ровий 
номер 

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки 

Форма власності, підстава на 
право користування земельною 

ділянкою, інформація про 
обтяження 

Зе
м

ел
ьн

а 
д

іл
ян

ка
 0,5419 

6
1

2
5

2
89

7
00

:0
2

:0
01

:2
3

71
 

Для 
розміщення 
та 
експлуатації 
основних, 
підсобних і 
допоміжних 
будівель та 
споруд 
підприємств 
переробної, 
машинобудів-
ної та іншої 
промисло-
вості 

Державна  
Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію іншого речового 
права від 17.12.2014 №31118367. 
Правокористувач: ДП 
"Укрспирт", код ЄДРПОУ 
37199618 
Власник: Тернопільська районна 
державна адміністрація, код 
ЄДРПОУ 040588284 
Витяг з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку 
від 01.10.2014 №НВ –  
6101300852014 
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