Дата створення документа 01.02.2022

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКЕ
МПД ДП «УКРСПИРТ»
Головне фото

Київська обл., Бучанський р-н (Макарівський р-н),
с. Червона Слобода, вул. Лесі Українки (70-річчя
Жовтня), 89;
Київська обл., Бучанський р-н (Макарівський р-н),
с. Червона Слобода, вул. Заводська, 3;
Київська обл., Бучанський р-н (Макарівський р-н),
станція Буян.

Стартова ціна на аукціоні:

9 776 602,60 грн.

Дата проведення аукціону:

02.03.2022

основна продукція
Потенційний
вид продукції
Спирт етиловий ректифікований

загальна площа будівель та споруд

1698,7 кв. м.

кв. м

площа земельної ділянки

1,5539 га

га

кількість працівників на

Місцерозташування
підприємства
місцерозташування об’єкту
Київська область

Загальні
характеристики
Рік заснування

1881

Рік модернізації

2019

Продуктивність по ректифікату, тис.дал/добу

3,150

Вид сировини

Зерно

Наявність основного технологічного обладнання

Наявне

Стан основного технологічного обладнання

Задовільний

Забезпечення трубопроводами, насосами, запірною
арматурою та засобами автоматизації

Забезпечене

Водопостачання

Забезпечене

Електропостачання (загальна приєднана потужність)

Забезпечене

Під'їзні колії

Відсутні

Вид палива

Теплова енергія

Каналізація

Наявна

Концентрування барди

Відсутнє

Витратоміри-лічильники

Наявні

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКЕ МПД ДП «УКРСПИРТ»

Склад майна
(детально - в інформаційному повідомлені)

Об'єкти
нерухомого
майна

4 об'єкта

Земельні
ділянки

1,5539 га (для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної,
машинобудівної та іншої
промисловості; для експлуатації та
догляду за водними об`єктами)

Транспортні
засоби

9 одиниць

Устаткування

Понад 410 одиниць

F1

Фото 2

F2

Умови приватизації
F3
- протягом 5 робочих днів з моменту переходу до
покупця права власності на Об’єкт приватизації
Покупець зобов’язаний перерахувати на рахунок
ДП «Укрспирт», як балансоутримувача майна, грошові
кошти у сумі 9 776 602,60 грн для погашення
ДП «Укрспирт» боргів із заробітної плати, перед
бюджетами (у тому числі штрафних санкцій) та з
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, простроченої кредиторської
заборгованості.
.

F4

F5

Контакти

Контакт-центр: 0-800-50-56-46
Investor Relations Office: +38 044 200 34 38
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Детальніше
про інформації
об’єкт про
Для більш детальної
об’єкт:

https://bit.ly/3GkQ3W9

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.

