
Вінницька обл., Вінницький р-н 
(колишній Немирівський р-н),                   
м. Немирів, вул. Горького, 28 

Вуглекислотна ємкість літ. «Щ» площею 108,0 кв. м. 
 

Місцезнаходження: Вінницька обл., Вінницький р-н (колишній 
Немирівський р-н), м. Немирів, вул. Горького, 28. 
 

Балансоутримувач: ДП спиртової та лікеро-горілчаної 
промисловості «Укрспирт», код за ЄДРПОУ 37199618,  
адреса: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 16,  
тел. (044) 393-58-01. 
 

Опис об’єкта: вуглекислотна ємкість літ. «Щ» площею 108,0 
кв.м; матеріал стін – цегла, шлакоблок. Стан задовільний. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н (колишній 
Немирівський р-н), м. Немирів, вул. Горького, 28: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функціональне використання: 1251.5 Будівлі підприємств 
харчової промисловості. 
 

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка окремо не 
виділена.  
 

Договори оренди на об’єкт приватизації: не укладались. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

108,0 кв. м. 
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Вуглекислотна ємність 
літ. «Щ», загальною 
площею 108,0 кв. м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Свідоцтво про 
право власності  
САЕ 456517  
від 07.10.2011 . 
Рішення 
виконавчого 
комітету 
Немирівської 
міської ради №161 
від 20.09.2011 

Державна. 
Міністерство 
економіки 
України, код за 
ЄДРПОУ 
37508596 



https://bit.ly/3jAV9pb 

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 

 без умов. 
 

Огляд об'єкта приватизації:  у робочі дні з 9-00 до 14-00 за 
місцем розташування об’єкта: Вінницька обл., Вінницький  
р-н (колишній Немирівський р-н), м. Немирів,  
вул. Горького, 28.  
 

Контактна особа від балансоутримувача:  
 Мольдерф Олександр Юрійович – начальник відділу 

майна Державного підприємства спиртової та лікеро-
горілчаної промисловості «Укрспирт»;  

 тел.: (044) 284-04-90;  
 e-mail: office@ukrspirt.net. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення  Фонду державного майна 

України по Вінницькій та Хмельницькій областях;  
 адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10;  
 адреса веб-сайту http://www.spfu.gov.ua/. 

 

Відповідальна особа: Дутка Юрій Ігорович, головний 
спеціаліст відділу приватизації державного майна Управління 
приватизації, управління державним майном та 
корпоративними правами держави Регіонального відділення  
Фонду державного майна України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях.  
 

Телефон для довідок: (0432) 67-27-46,  
е-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua. 

Умови приватизації: 
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