
Юридична адреса:
м. Вінниця, 
вул. Нансена, 7

ЄМК ДП «Вінницький лікеро-
горілчаний завод»

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.07.2021  - 1 
особа.
Основний вид діяльності відповідно до Статуту: дистиляція, 
ректифікація та змішування спиртних напоїв.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг)  за період  01.01.2018 -
30.06.2021: 
33280 тис. грн., в тому числі експортної - 1778,3 тис. грн.
Основна номенклатура продукції: виробництво спиртних напоїв.
На даний час виробнича діяльність не здійснюється. Термін дії ліцензії
завершено. Доходи підприємства формуються за рахунок надання в 
оренду державного майна, що знаходиться на балансі підприємства.

Загальний дохід, тис.грн.
2018 рік – 680
2019 рік – 720
2020 рік – 547
За 7 місяців 2021 року – 318

Нерухоме майно:
1. Частина головного корпусу літ. «З», що складається з приміщень на 

І –му поверсі пр. №2: №1, №2, №14, з №18 по №21 площею 377,5 
кв.м; на ІІ –му поверсі пр. №4: з №1 по №4 площею 248,7 кв.м.. 
Загальна площа за ДП *626,2 кв. м. Функціональне використання: 
Виробничі приміщення. Реєстраційний номер: *2301941405101

2. Склад ПММ , ганок, (К). Функціональне використання: Складські
приміщення. Реєстраційний номер: *2301941405101

3. Димова труба, №7. Реєстраційний номер: *2301941405101
4. Кам’яна огорожа (огорожа, №3). Реєстраційний номер: 

*2301941405101
5. Центральна брама (ворота, №5) Реєстраційний номер: 

*2301941405101
6. Мостова території (мощення, І). Реєстраційний номер: 

*2301941405101
Форма власності всіх об’єктів: Державна. **Міністерство економіки України
*Об’єкт приватизації займає частину об’єкта нерухомого майна, зареєстрованого
за номером 2301941405101, загальна площа якого складає - 7302,50 кв.м. 
**Проводиться перереєстрація майна на Фонд державного майна України.

Крім того, підприємство має в своїх активах, транспортні засоби, 
виробниче обладнання. 

Відомості про земельні ділянки: окремо не виділена. Згідно листа 
Департаменту архітектури, містобудування та кадастру Вінницької 
міської ради від 23.02.2012 № 05-00-010-6212 орієнтовна площа 
земельної ділянки, що залишилась у користуванні ДП «Вінницький 
лікеро-горілчаний завод» становить - 0,3388 га.

Загальна площа земельних 

ділянок (орієнтовно):

0,3388 га
Загальна площа будівель

та споруд за ДП:

626,2 кв. м.
Кількість працівників

(на 31.07.2021 р.)

1

ЄДРПОУ: 00375444

06.09.2021

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

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):



https://bit.ly/2XppgHC

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:

▪ погашення протягом 6 місяців  заборгованості ДП «Вінницький лікеро-горілчаний 
завод» із заробітної плати, перед бюджетом, простроченої кредиторської 
заборгованості у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності  на ЄМК 
ДП «Вінницький лікеро-горілчаний завод»;
▪ недопущення звільнення працівників ДП «Вінницький лікеро-горілчаний завод» з 
ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком  вчинення працівником 
дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті  40 
та статті  41 Кодексу законів про працю України), протягом 6-ти місяців.

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та останній звітній
період:

Станом на 31.07.2021:
Прострочена кредиторська заборгованість 1 941 700,50  грн.
Поточна кредиторська заборгованість – 47 370,74  грн, 
Оренда: майно або його частина здана в оренду

Для нового власника чинні договори оренди зберігають свою силу.
Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань та об’єктів
цивільної оборони немає.
Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище немає.

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта – Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46, 
адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.

Орендар

Назва

об’єкта

оренди

Орендована 

площа

(кв м)

Цільове

призначенн

я оренди

Реквізити

договору оренди

та термін його дії

Орендна плата 

за місяць

без ПДВ,  

(грн.)

ТОВ 

«Сотка-7»

Вбудовані

приміщення
626,2

Виробничі 

приміщення 

№ 403-НМ 

від 27.07.2007,

діє до 11.05.2022 

за 1 кв. м 

62,04

ТОВ 

«Сотка-7»
Обладнання -

Для 

виробничих 

потреб

№ 2 від 10. 

07.2021, діє до 

11.10.2021

23942,00

№ 
п/п

Показники (тис. грн.) 2018 2019 2020 
За 7 місяців

2021 р

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 514 580 653 7715

1.1 Необоротні активи 0 0 0 7049

1.2 Оборотні активи 514 580 653 666

2. Пасиви

2.1
Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)
-1040 -1049 -1179 5726

2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: 1554 1629 1832 1989

2.3.1

поточна кредиторська заборгованість

сумарна (форма № 1, рядок 1695 - 1660 -

1665 - 1670)

75 83 47 47

2.4
Прострочена кредиторська 

заборгованість, в тому числі за:
1479 1546 1785 1942

2.4.1 розрахунками з оплати праці 0 11 64 4

2.4.2 розрахунками перед бюджетом 1452 1495 1578 1718

2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги 27 40 143 220

3. Доходи всього, в тому числі: 680 720 547 318

3.2 Інші операційні доходи 680 720 547 318

4. Витрати всього, в тому числі: 706 729 677 462

4.4 Інші операційні витрати 706 729 677 462

5. Чистий прибуток (збиток) +,- -26 -9 -130 -144

6. Середня кількість всіх працівників 2 1 1 1

7. Фонд оплати праці усіх працівників 169 156 168 105

8. Середньомісячна заробітна плата 11021 12950 14000 14967

https://bit.ly/2XppgHC
mailto:privatization@spfu.gov.ua

