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Вінницька область



Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл., 
Жмеринський р-н, 
с. Мартинівка, вул. М. Яжука, 20

Загальна площа земельних
ділянок: 79,57 га

Загальна площа приміщень:
15 782,40 кв.м.

Стартова ціна: 
31,7 млн. грн.
Також умови 
приватизації 
передбачають 
додатково погашення 
боргів ДП "Укрспирт" в 
сумі, що дорівнює 
стартовій ціні

Статус: недіюче

Окреме майно Мартинівського місця провадження діяльності та зберігання спирту 
ДП «Укрспирт»

https://bit.ly/3JTFSKD
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку: Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту, промисловий 
майданчик

Продуктивність по 
ректифікату: 
2 600 дал/добу

https://bit.ly/3JTFSKD
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл., м. Бар, 
вул. Б. Хмельницького, 34

Загальна площа земельних
ділянок: 119,3820 га

Загальна площа приміщень:
25 289,9 кв.м.

Стартова ціна: 
4,7 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Виробництво основних 
органічних хімічних
речовин, промисловий 
майданчик

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

ЄМК ДП «Барський спиртовий комбінат»

https://bit.ly/3iKacvg
Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Продуктивність по 
ректифікату: 
7 089 дал/добу

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3iKacvg
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл., Теплицький р-н, 
с. Бджільна, вул. Радянська, 53

Загальна площа земельних
ділянок: н.д.

Загальна площа приміщень:
н.д..

Стартова ціна: 
н.д.

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту

ЄМК ДП «Бджільнянський спиртовий завод»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку: 
https://bit.ly/3IY9Ttm

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Продуктивність по 
ректифікату: 
2 000 дал/добу

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3IY9Ttm
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл.,
м. Гайсин, вул. Заводська, 28

Загальна площа земельних
ділянок: 45,8479 га

Загальна площа приміщень:
8 904,87 кв.м.

Стартова ціна: 
19,36 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Виробництво біоетанолу

https://bit.ly/3JOthbE

ЄМК ДП «Гайсинський спиртовий завод»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Продуктивність по 
ректифікату: 
10 000 дал/добу

https://bit.ly/3JOthbE
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл., Гайсинський р-н, 
смт. Тростянець, 
вул. Соборна, 14

Загальна площа земельних
ділянок: 49,5383 га

Загальна площа приміщень:
21 102,1 кв.м.

Стартова ціна: 
47,9 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

https://bit.ly/3boEhgd

ЄМК ДП «Тростянецький спиртовий завод»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Характеристика об'єкту: 
Виробництво біоетанолу

Продуктивність по 
ректифікату: 
4 500 дал/добу

https://bit.ly/3boEhgd
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл., 
Чечельницький р-н, 
смт. Чечельник, вул. Паркова, 17

Загальна площа земельних
ділянок: н.д.

Загальна площа приміщень:
12 882,16 кв.м.

Стартова ціна: 
3,5 млн. грн.

Статус: недіюче

ЄМК ДП «Чечельницький спиртовий завод»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку: 
https://bit.ly/3Bbhv9N

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Характеристика об'єкту:
Виробництво основних 
органічних хімічних
речовин, промисловий 
майданчик

Продуктивність по 
ректифікату: 
2 000 дал/добу

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3Bbhv9N
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:
Вінницька обл., 
Могилів-Подільський р-н, 
с. Юрківці, вул. Миру, 259

Загальна площа земельних
ділянок: 23,2771 га

Загальна площа приміщень:
8 487,27 кв.м.

Стартова ціна: 
15,4 млн. грн.

Статус: діюче

ЄМК ДП «Юрковецький спиртовий завод»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку: 
https://bit.ly/3IV0Eda

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту

Продуктивність по 
ректифікату: 
1 600 дал/добу

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3IV0Eda
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Житомирська область



Місцезнаходження об'єкту:
Житомирська обл., 
м. Коростишів, 
вул. Гвардійська, 46

Загальна площа земельних
ділянок: 54,8373 га

Загальна площа приміщень:
10 861,9 кв.м.

Стартова ціна: 
4,1 млн. грн.

Статус: недіюче

ЄМК ДП «Коростишівський спиртовий комбінат»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку: 
https://bit.ly/3IT6JXA

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Характеристика об'єкту:
Виробництво основних 
органічних хімічних
речовин, промисловий 
майданчик

Продуктивність по 
ректифікату: 
1 900 дал/добу

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3IT6JXA
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Київська область



Місцезнаходження об'єкту:
Київська обл., 
Білоцерківський р-н,
с. Стадниця, вул. Заводська

Загальна площа земельних 
ділянок: 22,8522 га

Загальна площа приміщень:
6 964,4 кв.м.

Стартова ціна:
26,4 млн. грн.
Також умови 
приватизації 
передбачають 
додатково 
погашення боргів 
ДП "Укрспирт" в 
сумі, що дорівнює 
стартовій ціні Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Окреме майно Стадницького місця провадження діяльності та зберігання спирту 
ДП «Укрспирт»

https://bit.ly/3I8RGsw
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту

Продуктивність по 
ректифікату: 
1 340 дал/добу

https://bit.ly/3I8RGsw
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:
Київська обл., Бучанський р-н, 
с. Червона Слобода, 
вул. Лесі Українки, 89;
вул. Заводська, 3.

Загальна площа земельних 
ділянок: 1,5539 га

Загальна площа приміщень:
1698,7 кв.м.

Стартова ціна: 
9,8 млн. грн.
Також умови 
приватизації 
передбачають 
додатково погашення 
боргів ДП "Укрспирт" в 
сумі, що дорівнює 
стартовій ціні Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Контактні дані
Investor Relations Office
+38 044 200 3438; 
0-800-50-56-46  
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Окреме майно Червонослобідського місця провадження діяльності та зберігання 
спирту ДП «Укрспирт»

https://bit.ly/34wQU9v

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту

Продуктивність по 
ректифікату: 
3 150 дал/добу

mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua
http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/34wQU9v


Місцезнаходження об'єкту:
Київська обл., Фастівський р-н, 
с. Триліси

Загальна площа земельних
ділянок: 107,147 га

Загальна площа приміщень:
11 685,8 кв.м.

Стартова ціна: 
3,2 млн. грн.

Статус: недіюче

ЄМК ДП «Триліський спиртовий завод»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку: 
https://bit.ly/3ODD5ah

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Характеристика об'єкту:
Виробництво основних 
органічних хімічних
речовин, промисловий 
майданчик

Продуктивність по 
ректифікату: 
5 500 дал/добу

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3ODD5ah
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Кіровоградська область



Характеристика об'єкту:
Виробництво основних 
органічних хімічних
речовин, промисловий 
майданчик

Місцезнаходження об'єкту:
Кіровоградська обл., 
м. Мала Виска, вул. 
Промислова, 1

Загальна площа земельних
ділянок: н.д.

Загальна площа приміщень:
13 460,08 кв.м.

Стартова ціна: 
н.д.

Статус: недіюче з 2004 р.

ЄМК ДП «Маловисківський спиртовий завод»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку: 
https://bit.ly/3z0T0t4

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Продуктивність по 
ректифікату: 
н.д.

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3z0T0t4
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Львівська область



Місцезнаходження об'єкту:
Львівська обл., 
Червоноградський р-н, 
с. Вузлове, вул. Шевченка, 7; 
м. Радехів, вул. Галицька, 6. 

Загальна площа земельних 
ділянок: 12,7013 га

Загальна площа приміщень:
11 959,7 кв.м.

Стартова ціна: 
21,71 млн. грн.
Також умови приватизації 
передбачають додатково 
погашення боргів ДП 
"Укрспирт" в сумі, що 
дорівнює стартовій ціні

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Окреме майно Вузлівського місця провадження діяльності та зберігання спирту 
ДП «Укрспирт»

https://bit.ly/3BgnE2A
Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту

Продуктивність по 
ректифікату: 
2 400 дал/добу

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3BgnE2A
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:
Львівська обл., Золочівський р-н, 
с. Струтин, вул. Зарицького
Олексія Бл. свщмч, 2

Загальна площа земельних 
ділянок: 14,6692 га

Загальна площа приміщень:
11 959,7 кв.м.

Стартова ціна: 
31,3 млн. грн.
Також умови приватизації 
передбачають додатково 
погашення боргів ДП 
"Укрспирт" в сумі, що 
дорівнює стартовій ціні

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Контактні дані
Investor Relations Office
+38 044 200 3438; 
0-800-50-56-46  
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Окреме майно Струтинського місця провадження діяльності та зберігання спирту 
ДП «Укрспирт»

https://bit.ly/3GUipXG

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту

Продуктивність по 
ректифікату: 
2 200 дал/добу

mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua
http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3GUipXG


Місцезнаходження об'єкту:
Львівська обл., 
Золочівський р-н., с. Сторонибаби, 
вул. Заводська, 1

Загальна площа земельних 
ділянок: 144,0764 га

Загальна площа приміщень:
17 979,5 кв.м.

Стартова ціна: 
52,6 млн. грн.
Також умови 
приватизації 
передбачають 
додатково погашення 
боргів ДП "Укрспирт" в 
сумі, що дорівнює 
стартовій ціні

Статус: діюче

Контактні дані
Investor Relations Office
+38 044 200 3438; 
0-800-50-56-46  
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Окреме майно Сторонибабського місця провадження діяльності та зберігання
спирту ДП «Укрспирт»

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту

Продуктивність по 
ректифікату: 
2 030 дал/добу

mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua
http://www.privatization.gov.ua/


Місцезнаходження об'єкту:
Львівська обл., 
Жидачівський р-н, смт. Гніздичів, 
вул. Коновальця, 4

Загальна площа земельних
ділянок: н.д.

Загальна площа приміщень:
н.д.

Стартова ціна: н.д.

Статус: діюче

ЄМК ДП «Гніздичівський державний спиртовий завод»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку: 
https://bit.ly/3PJIk9b

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Характеристика об'єкту:
Виробництво основних 
органічних хімічних
речовин, промисловий 
майданчик

Продуктивність по 
ректифікату: 
н.д.

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3PJIk9b
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:
Львівська обл., Стрийський р-н, 
с. Угерсько, вул. І.Франка, 2

Загальна площа земельних
ділянок: 14,6268 га

Загальна площа приміщень:
15 980,3 кв.м.

Стартова ціна: 
30,4 млн. грн.

Статус: діюче

ЄМК ДП «Угерський спиртовий завод»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку: 
https://bit.ly/3IMdE3e

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Характеристика об'єкту:
Виробництво спирту 
денатурованого

Продуктивність по 
ректифікату: 
1 700 дал/добу

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3IMdE3e
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Полтавська область



Місцезнаходження об'єкту:
Полтавська обл., 
м. Карлівка, вул. Полтавська, 3

Загальна площа земельних
ділянок: 90,1994 га

Загальна площа приміщень:
н.д.

Стартова ціна: 
38,4 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Виробництво біоетанолу

https://bit.ly/3zSfDlu

ЄМК ДП «Жовтневий спиртовий завод»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Продуктивність по 
ректифікату: 
6 000 дал/добу

https://bit.ly/3zSfDlu
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:
Полтавська обл., 
Лохвицький р-н, м. Заводське, 
вул. Озерна, 10

Загальна площа земельних
ділянок: 19,7179 га

Загальна площа приміщень:
28 175,1 кв.м.

Стартова ціна: 
11,9 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Виробництво біоетанолу

https://bit.ly/3oNf7yF

ЄМК ДП «Лохвицький спиртовий комбінат»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Продуктивність по 
ректифікату: 
6 000 дал/добу

https://bit.ly/3oNf7yF
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Рівненська область



Місцезнаходження об'єкту:
Рівненська обл., Березнівський
р-н, с. Зірне, вул. Зірненська, 7

Загальна площа земельних
ділянок: 26,0795 га

Загальна площа приміщень:
20 750,1 кв.м.

Стартова ціна: 
25,2 млн. грн.

Статус: діюче

ЄМК ДП «Зірненський спиртовий завод»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку: 
https://bit.ly/3PCzb2k

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту

Продуктивність по 
ректифікату: 
2 300 дал/добу

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3PCzb2k
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Сумська область



Місцезнаходження об'єкту:
Сумська обл., Сумський р-н, 
с. Новосуханівка, 
вул. Заводська, 1

Загальна площа земельних
ділянок: 45,408 га

Загальна площа приміщень:
8 914,43 кв.м.

Стартова ціна: 
1,3 млн. грн.

Статус: діюче

ЄМК ДП «Новосуханівський спиртовий завод»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку: 
https://bit.ly/3OSwo49

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Характеристика об'єкту:
Виробництво основних 
органічних хімічних
речовин, промисловий 
майданчик

Продуктивність по 
ректифікату: 
2 000 дал/добу

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3OSwo49
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:
Сумська обл., Конотопський р-н, 
с. Попівка, 
вул. Братів Ковтунів, 1

Загальна площа земельних
ділянок: н.д.

Загальна площа приміщень:
21 447,3 кв.м.

Стартова ціна: 
37,4 млн. грн.

Статус: діюче

ЄМК ДП «Попівський експериментальний завод»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку: 
https://bit.ly/3d2hwmB

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Характеристика об'єкту:
Виробництво спирту 
денатурованого

Продуктивність по 
ректифікату: 
3 063 дал/добу

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3d2hwmB
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:
Сумська обл., Сумський р-н, 
с. Стецьківка, вул. Заводська, 1

Загальна площа земельних
ділянок: 11,4847 га

Загальна площа приміщень:
6 548,9 кв.м.

Стартова ціна: 
1,7 млн. грн.

Статус: недіюче

ЄМК ДП «Сумиспирт»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку: 
https://bit.ly/3OS4a9F

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Характеристика об'єкту:
Виробництво основних 
органічних хімічних
речовин, промисловий 
майданчик

Продуктивність по 
ректифікату: 
1 700 дал/добу

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3OS4a9F
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Тернопільська область



Місцезнаходження об'єкту:
Тернопільська обл., м. Борщів, 
пров. Січових Стрільців; 
вул. Степана Бандери, 140.

Загальна площа земельних 
ділянок: 7,4071 га

Загальна площа приміщень:
13 295,1 кв.м.

Стартова ціна: 
28,1 млн. грн.
Також умови 
приватизації 
передбачають 
додатково погашення 
боргів ДП "Укрспирт" в 
сумі, що дорівнює 
стартовій ціні

Статус: діюче

Окреме майно Борщівського місця провадження діяльності та зберігання спирту 
ДП «Укрспирт»

https://bit.ly/2Xgv2uR
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку: Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту, промисловий 
майданчик

Продуктивність по 
ректифікату: 
2 750 дал/добу

https://bit.ly/2Xgv2uR
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:
Тернопільська обл., Зборівський р-н, 
с. Кабарівці, вул. Тупікова, 1, 2; 
смт. Залізці, вул. Бродівська, 3-1, 3.

Загальна площа земельних
ділянок: 31,0368 га

Загальна площа приміщень:
21 180,7 кв.м.

Стартова ціна: 
30,49 млн. грн.
Також умови
приватизації
передбачають
додатково погашення
боргів ДП "Укрспирт" в 
сумі, що дорівнює
стартовій ціні

Статус: діюче

Окреме майно Залозецького місця провадження діяльності та зберігання спирту 
ДП «Укрспирт»

https://bit.ly/3LtXFIV
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку: Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту

Продуктивність по 
ректифікату: 
2 950 дал/добу

https://bit.ly/3LtXFIV
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:
Тернопільська обл., 
Теребовлянський р-н., с. 
Кобиловолоки, вул. Центральна, 
1; 1а; 45г; с. Деренівка, вул. 
Промислова, 3; 3а.

Загальна площа земельних 
ділянок: 36,9547 га

Загальна площа приміщень:
11 529,7 кв.м.

Стартова ціна: 
24,6 млн. грн.
Також умови 
приватизації 
передбачають 
додатково погашення 
боргів ДП "Укрспирт" в 
сумі, що дорівнює 
стартовій ціні

Статус: діюче

Окреме майно Кобиловолоцького місця провадження діяльності та зберігання
спирту ДП «Укрспирт»

https://bit.ly/3iJHGd9
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку: Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту

Продуктивність по 
ректифікату: 
2 670 дал/добу

https://bit.ly/3iJHGd9
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:
Тернопільська обл., 
Чортківський р-н, с-ще 
Нагірянка, вул. Заводська, 1; 
вул. Грушевського, 41

Загальна площа земельних 
ділянок: 26,6005 га

Загальна площа приміщень:
12 793,3 кв.м.

Стартова ціна: 
54,3 млн. грн.
Також умови приватизації 
передбачають додатково 
погашення боргів ДП 
"Укрспирт" в сумі, що 
дорівнює стартовій ціні

Статус: діюче

Окреме майно Марилівського місця провадження діяльності та зберігання спирту 
ДП «Укрспирт»

https://bit.ly/3iI3qq5
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку: Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Характеристика об'єкту:
Виробництво спирту 
денатурованого та 
харчового

Продуктивність по 
ректифікату: 
5 820 дал/добу

https://bit.ly/3iI3qq5
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:
Тернопільська обл., 
м. Чортків, 
вул. Незалежності, 45А 

Загальна площа земельних 
ділянок: не сформована

Загальна площа приміщень:
4697,6 кв.м. Стартова ціна: 

3,0 млн. грн.
Також умови приватизації 
передбачають додатково 
погашення боргів ДП 
"Укрспирт" в сумі, що 
дорівнює стартовій ціні

Посилання на сторінку:

Статус: недіюче

Контактні дані
Investor Relations Office
+38 044 200 3438; 
0-800-50-56-46  
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Характеристика об'єкту:
Виробництво, розлив, 
маркуваня та зберігання 
лікеро-горілчаних виробів 
(виробництво призупинено) 

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Окреме майно Мишковицького місця провадження діяльності та зберігання спирту 
ДП «Укрспирт» (лікеро-горілчане виробництво)

https://bit.ly/3Jnd6Bu

mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua
http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3Jnd6Bu


Місцезнаходження об'єкту:
Тернопільська обл., 
Збаразький р-н, с. Зарубинці

Загальна площа земельних
ділянок: 23,8 га

Загальна площа приміщень:
7022,6 кв.м.

Стартова ціна: 
126,2 млн. грн.

Статус: діюче

ЄМК ДП «Зарубинський спиртовий завод»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку: 
https://bit.ly/3aW31zO

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Характеристика об'єкту: 
Виробництво біоетанолу

Продуктивність по 
ректифікату: 
4 500 дал/добу

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3aW31zO
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:
Тернопільська обл., 
м. Бучач, вул. Бариська, 8А

Загальна площа земельних
ділянок: н.д.

Загальна площа приміщень:
н.д.

Стартова ціна: 
н. д.

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Виробництво спиртних
напоїв

ЦМК структурного підрозділу (горілчаний цех) 
Бучацького мальтозного заводу

https://bit.ly/38fAT9h
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку: Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

https://bit.ly/38fAT9h
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Харківська область



Місцезнаходження об'єкту:
Харківська обл., 
Краснокутський р-н, селище 
Дублянка, вул. Заводська, 1

Загальна площа земельних
ділянок: н.д.

Загальна площа приміщень:
16 748,8 кв.м.

Стартова ціна: 
14,2 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 
Виробництво біоетанолу

https://bit.ly/3OSPLtJ

ЄМК ДП «Дублянський спиртовий завод»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Продуктивність по 
ректифікату: 
5 000 дал/добу

https://bit.ly/3OSPLtJ
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Хмельницька область



Місцезнаходження об'єкту:
Хмельницька обл., 
Славутський р-н, с. Ганнопіль

Загальна площа земельних
ділянок: 16,1146 га

Загальна площа приміщень:
10 208,2 кв.м.

Стартова ціна: 
3,9 млн. грн.

Статус: недіюче понад
15 років

Характеристика об'єкту:
Виробництво основних 
органічних хімічних
речовин, промисловий 
майданчик

ЄМК ДП «Ганнопільський спиртовий завод»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку: 
https://bit.ly/3zn1Tib

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Продуктивність по 
ректифікату: 
1 800 дал/добу

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3zn1Tib
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Черкаська область



Місцезнаходження об'єкту:
Черкаська обл., м. Кам'янка, 
вул. Сердюка, 1

Загальна площа земельних
ділянок: 89,8243 га

Загальна площа приміщень:
33 065,46 кв.м.

Стартова ціна: 
9,8 млн. грн.

Статус: недіюче

ЄМК ДП «Кам’янський спиртогорілчаний комбінат»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку: 
https://bit.ly/3B2Rj17

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Характеристика об'єкту:
Виробництво основних 
органічних хімічних
речовин, промисловий 
майданчик

Продуктивність по 
ректифікату: 
5 500 дал/добу

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3B2Rj17
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Чернівецька область



Місцезнаходження об'єкту:
Чернівецька обл., 
Вижницький р-н, м. Вашківці, 
вул. Шевченка, 5

Загальна площа земельних
ділянок: 6,1678 га

Загальна площа приміщень:
10 054,22 кв.м.

Стартова ціна: 
3,9 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
Виробництво основних 
органічних хімічних
речовин

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

ЄМК ДП «Вашківський спиртовий завод»

https://bit.ly/3ISEnuT
Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Продуктивність по 
ректифікату: 
1 500 дал/добу

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3ISEnuT
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:
Чернівецька обл., 
Глибоцький р-н, с. Карапчів

Загальна площа земельних
ділянок: 14,8964 га

Загальна площа приміщень:
8 287,2 кв.м.

Стартова ціна: 
850 000 грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

ЄМК ДП «Карапчівський спиртовий завод»

https://bit.ly/3tNQ5mm
Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Характеристика об'єкту:
Виробництво основних 
органічних хімічних
речовин, промисловий 
майданчик

Продуктивність по 
ректифікату: 
3 000 дал/добу

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3tNQ5mm
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Чернігівська область



Місцезнаходження об'єкту:
Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,
с. Нові Боровичі, с. Камка 

Загальна площа земельних 
ділянок: 12,1186 га

Загальна площа приміщень:
13 817,2 кв.м.

Стартова ціна:
19,4 млн. грн.
Також умови приватизації 
передбачають додатково 
погашення боргів ДП 
"Укрспирт" в сумі, що 
дорівнює стартовій ціні

Посилання на сторінку:

Статус: діюче

Окреме майно Новоборовицького місця провадження діяльності та зберігання
спирту ДП «Укрспирт»

https://bit.ly/3nC12DK
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту

Продуктивність по 
ректифікату: 
2 000 дал/добу

https://bit.ly/3nC12DK
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:
Чернігівська обл., 
Коропський р-н, с. Криски, 
вул. Леніна, 1

Загальна площа земельних
ділянок: 14,75 га

Загальна площа приміщень:
н.д.

Стартова ціна: 
3,1 млн. грн.

Статус: діюче

ЄМК ДП «Крисківський спиртовий завод»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку: 
https://bit.ly/3oLl92T

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Характеристика об'єкту:
Виробництво основних 
органічних хімічних
речовин, промисловий 
майданчик

Продуктивність по 
ректифікату: 
1 500 дал/добу

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3oLl92T
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:
Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, смт. Холми, 
вул. Центральна, 98
Загальна площа земельних
ділянок: 1,5307 га

Загальна площа приміщень:
9 999,2 кв.м.

Стартова ціна: 
16,5 млн. грн.

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Виробництво харчового
спирту

ЄМК ДП «Холминський спиртовий завод»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку: 
https://bit.ly/3vwJ61F

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Продуктивність по 
ректифікату: 
1 500 дал/добу

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3vwJ61F
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:
Чернігівська обл., 
Борзнянський р-н, с. Іванівка, 
вул. Заводська, 1

Загальна площа земельних
ділянок: 56,46 га

Загальна площа приміщень:
понад 1 588 кв.м.

Стартова ціна: 
900 000 грн.

Статус: недіюче

ЄМК ДП «Шабалинівський спиртовий завод»

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до
Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

Посилання на сторінку: 
https://bit.ly/3BLf9yy

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com

Характеристика об'єкту:
Виробництво основних 
органічних хімічних
речовин, промисловий 
майданчик

Продуктивність по 
ректифікату: 
1 700 дал/добу

http://www.privatization.gov.ua/
https://bit.ly/3BLf9yy
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com
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