
24040, Вінницька обл.,                      
Могилів-Подільський р-н,                                
с. Юрківці, вул. Миру, буд. 259 

ЄМК ДП «Юрковецький 
спиртовий завод» 

Єдиний майновий комплекс Державного підприємства 
«Юрковецький спиртовий завод».  
Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: виробництво 
інших основних органічних хімічних речовин. 
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019 –  
6 місяців 2022 р.: 206 580,00 тис. грн., в тому числі експортної –  
1 179,0 тис. грн.  
Основна номенклатура продукції: спирт етиловий 
неденатурований, в тому числі експортної: спирт етиловий 
неденатурований. 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):  об’єкт включає 42 
незареєстровані об’єкти нерухомого майна (будівлі та споруди 
виробничого призначення, склади, спиртосховище, солдовня, 
трансформаторна підстанція тощо) та інфраструктури загальною 
площею понад 9998,17 кв. м, розташованих за адресами: 
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. Миру, 
259; Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, вул. 
Миру, 16; Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці, 
вул. Миру, 238; Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н.,  
с. Юрківці, вул. Миру, 259А. Проводяться заходи з їх реєстрації.  
Станом на 30.06.2022 на балансі підприємства обліковуються 
транспортні засоби в кількості 8 одиниць.  
Відомості про земельні ділянки:  3 зареєстровані земельні 
ділянки загальною площею 22,7771 га. 
Відділом державної виконавчої служби Могилів-Подільського 
міськрайонного управління юстиції накладено арешт на все 
нерухоме майно ДП «Юрковецький спиртовий завод». 
На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не 
підлягають приватизації (житловий будинок, площею 63,6 кв. м. 
за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський р-н.,                
с. Юрківці, вул. Миру, 35; бомбосховище, площею 341,9 кв. м. за 
адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський р-н.,  
с. Юрківці, вул. Миру, 259; автобусна зупинка, площею 8,7 кв. м., 
Вінницька область, Могилів-Подільський р-н., с. Юрківці,  
вул. Миру, 259) а також приватизований житловий фонд  
(7 житлових будинків). 
Майно, що входить до складу ЄМК ДП «Юрковецький 
спиртовий завод», не перебуває в оренді. 
Підприємство не отримувало державних замовлень, 
мобілізаційних завдань. 
Екологічні платежі за 2021 рік: (згідно форми №1- екологічні 
витрати (річна) фактично сплачено усього – 115,0 тис. грн. 

Загальна площа земельних ділянок: 

22,7771 га 
Загальна площа будівель    та  споруд: 

понад 9998,17 кв. м. 
Кількість працівників  

(на  30.06.2022 р.) 

91 

ЄДРПОУ: 05459186 

23.09.2022 

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/3BapiEB 

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: 0-800-50-56-46 

Investor Relations Office: +38 044 200 34 38  
ir@spfu.gov.ua  
privatization@spfu.gov.ua 

Умови продажу: 

 погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати та перед 
бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на 
об’єкт приватизації; 

 недопущення звільнення працівників протягом 6 місяців (за винятком 
вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі 
пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про 
працю України). 

Основні показники господарської діяльності: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Станом на 30.06.2022: 
Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 
Поточна кредиторська заборгованість - 37 529 970, 17 грн.; в тому числі: 
- заборгованість по заробітній платі - 556 000, 00 грн.; 
- податки з заробітної плати - 397 000, 00 грн.; 
- фінансова допомога (позика) - 3 531 570, 17 грн.; 
- інша кредиторська заборгованість - 33 048 692, 14 грн.,  в тому числі:  
 електроенергія - 74 477, 87 грн.; 
 ПММ - 3 735 325, 62 грн.; 
 матеріали (меляса) - 15 936 532, 77 грн.; 
 послуги - 3 202 294, 06 грн.; 
 допоміжні - 24 576, 00 грн.; 
 матеріали (фракція) - 26 519, 18 грн.; 
 акцизний податковий збір - 10 031 456, 52 грн.; 
 лікарняні, військомат - 15 097, 25 грн.; 
 матеріали - 2 412, 87 грн.  

Період Загальний дохід,                
тис. грн. 

Дохід за основним видом 
діяльності, тис. грн. 

2019 р. 36388 36388 
2020 р. 78356 72686 
2021 р. 64077 64058 

За І півріччя 2022 р. 33480 33448 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 

№ 
п/п 

Показники (тис. грн.) 2019 р. 2020 р. 2021 р. 
6 місяців 

2022 р. 

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 5259 9386 15400 16125 

1.1 Необоротні активи 2805 2684 2485 2605 

1.2 Оборотні активи 2454 6702 12915 13520 

2. Пасиви 5259 9386 15400 16125 

3. Доходи всього, в тому числі: 36388 78356 64077 33480 

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

36388 72686 64058 33448 

4. Витрати всього, в тому числі: 36277 80385 63832 38355 

4.1 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

28320 71959 57180 34688 

4.2 Адміністративні витрати 6149 6645 6029 3055 

4.4 Інші операційні витрати 1063 194 554 32 

4.6 Витрати з податку на прибуток 24 - - - 

5. Чистий прибуток (збиток) +,- 111 -2029 245 -4875 

mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua

