
Тернопільська область, м.Бучач,               
вул. Степана Бандери, 2 

ЦМК ДП "Бучацький 
мальтозний завод” 
 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021:  
155 осіб. 
Основний вид діяльності відповідно до Статуту:  
дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв. 
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг): за період  2018-2019 років – 
господарська діяльність не здійснювалась., 2020 року – 65 369,0 
тис.грн. та І півріччя 2021 року. – 166 365,0 тис.грн., в тому числі 
експортної  - 2020 року - 681,0 тис.грн. та І півріччя 2021 року – 4 102,4 
тис.грн. 
Основна номенклатура продукції: спирт етиловий ректифікований, 
послуги по зберіганню та здачі в оренду майна,  в тому числі 
експортної - фракція головна етилового спирту. 
Відомості про об'єкт (нерухоме майно): об’єкт включає  5 одиниць  
зареєстрованого нерухомого майна (будівлі і будівля адмінбудинку, 
незавершена будівництвом (відсоток готовності об’єкта: 40%)) 
загальною площею 8112,1 кв. м., розташованих за адресами:  
 Тернопільська область, Бучацький район, м.Бучач, вул. Бандери С. 

(вул. Чапаєва) будинок 2;  
 Тернопільська область, Бучацький район, м.Бучач, вул. Бандери С. 

(вул. Чапаєва) будинок 1Б; 
 Тернопільська область, Бучацький район, с.Пишківці, вул. Зарічна  

(вул. Власікова) будинок 60; 
 Тернопільська область, Бучацький район, м.Бучач, вул. Галицька           

(вул. Леніна) будинок 137А; 
 Тернопільська область, Бучацький район, м.Бучач, вул. Бариська 

будинок 2А. 
Відомості про земельні ділянки: будівлі та споруди ДП розташовані на 
6 зареєстрованих земельних ділянках загальною площею 58,8048 га 
за наступними адресами:  
 Тернопільська обл.,Бучацький район, Бучацька міська рада;  
 Тернопільська обл.,Бучацький район, м.Бучач, вул.Ст.Бандери, 2;  
 Тернопільська обл.,Бучацький район, м.Бучач, вул.Бариська, 2А;  
 Тернопільська обл.,Бучацький район, м.Бучач, вул.Ст.Бандери, 1Б;  
 Тернопільська обл.,Бучацький район, с.Пишківці, вул. Зарічна, 60. 
Цільове призначення земельних ділянок: для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної,  машинобудівної та іншої промисловості. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 
частини: договори щодо об’єкта приватизації або його частини не 
укладалися. 
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє 
природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація 
про сплату екологічних зборів та платежів: станом на 31.12.2020 
загальна сума сплати податку становить 37995,1  грн. 
 
 

Загальна площа земельних ділянок: 

58,8048 га 
Загальна площа будівель   та  споруд: 

8112,1 кв. м. 
Кількість працівників  

(на  30.06.2021 р.) 

155 

ЄДРПОУ: 00375148 

23.09.2021 

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про 
захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане 
придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі - дозвіл на 
концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної 
конкуренції. 

Загальні характеристики 



https://bit.ly/3kGYrrs 

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 продажу: 

 збереження основного виду діяльності, яке здійснює ДП «Бучацький мальтозний 
завод» - дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв, 4 (чотири) роки; 

 погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, 
простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день 
переходу права власності на ЦМК (у разі наявності такої заборгованості); 

 недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи 
покупця чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців. 

Основні показники господарської діяльності: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Станом на  30.06.2021: 
Прострочена кредиторська заборгованість – 8 794 807,03 грн. 
Поточна кредиторська заборгованість –  43 093 192,97 грн., в тому числі: 
 заборгованість по заробітній платі - 1 098 430,24грн; 
 податки з заробітної плати - 530 756,58 грн; 
 фінансова допомога - 27 194 343,10 грн; 
 інша кредиторська заборгованість - 14 269 663,05 грн. 

Період Загальний дохід,  
тис. грн. 

Дохід за основним видом 
діяльності, тис. грн. 

2018 рік - - 
2019 рік - - 
2020 рік 65 369,0 63 901,5 

І півріччя 2021 року 166 372,0 166 291,7 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 

№ 
п/п 

Показники (тис. грн.) 2018 2019 2020  
І півріччя 

2021 

1. Активи (форма №1, рядок 1300) - - 27 363 34 744 

1.1 Необоротні активи - - 7 828 9 926 

1.2 Оборотні активи - - 19 535 24 818 

2. Пасиви - - 27 363 34 744 

3. Доходи всього, в тому числі: - - 65 369 166 372 

3.1 
Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

- - 64 323 166 365 

4. Витрати всього, в тому числі: - 75 567 166 372 

4.1 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

- - 60 205 155 827 

4.2 Адміністративні витрати - - 3 549 3 762 

4.4 Інші операційні витрати - - 7 152 130 

4.6 Витрати з податку на прибуток - - - - 

5. Чистий прибуток (збиток) +,- - - (10 198) 0 

Контактна особа на об’єкті: Максимчук Василь Дмитрович - в.о. директора   
ДП "Бучацький мальтозний завод", контактний телефон  (067) 011-90-58. 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

