
основна продукція

Загальні 
характеристики

Місцерозташування 
підприємства 

загальна площа будівель та споруд 

площа земельної ділянки

кількість працівників на

кв. м

га

Стартова ціна на аукціоні: Дата проведення аукціону:

Виробництво, розлив, 

маркування та зберігання 

лікеро-горілчаних виробів 

(виробництво тимчасово 

призупинено)

МИШКОВИЦЬКЕ

МПД ДП «УКРСПИРТ»

(Лікеро-горілчане 

виробництво) (Чортків) Головне фото

Тернопільська область, Чортківський р-н,            
м. Чортків, вул. Незалежності, 45А

Дата створення документа 06.12.2022

Тернопільська область

Потенційний вид продукції

місцерозташування об’єкту

28.12.20223 039 717,95 грн.

4697,6 кв. м.

не сформована

Перелік нерухомого майна:

Інв. 

номер 
Назва 

Загальна площа

(м кв.)

150021

150016
Котельня, Ж1 222,2

150015
Склад готової продукції, Б-2 та 

склад-навіс готової продукції, З-1
1780,6

150013 Навіс, Д-1 427,7

150012 Водонасосна станція, Г-1 32,0

150011 Адмінбудинок, В-2 442,2

150010 Насосна мазути, К-1 22,4

150009 Головний виробничий корпус, А-2 1770,5

За інформацією ДП "Укрспирт", на земельну ділянку 

під будівлями Мишковицького місця провадження 

діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт" 

(Лікеро-горілчане виробництво), які знаходяться за 

адресою: Тернопільська область, м. Чортків, 

вул. Незалежності, 45А, відсутні правовстановлюючі 

документи.

За інформацією ДП "Укрспирт", на території 

Мишковицького місця провадження діяльності та 

зберігання спирту ДП "Укрспирт" (Лікеро-горілчане 

виробництво) (Чортків) перебуває майно, яке не увійшло 

до складу Об'єкта приватизації – готова продукція, 

товари, сировина і матеріали, у тому числі сировина у 

незавершеному виробництві, паливо тощо.
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Контакти
Для більш детальної інформації про 
об’єкт:

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.

- 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             

3 039 717,95 гривень 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.

Фото 2

Склад майна
(детально - в інформаційному повідомлені)

Об'єкти 

нерухомого

майна

7 об'єктів 

Земельні 

ділянки
Не сформовано

Транспортні 

засоби
Більше 10 одиниць

Устаткування Більше 300 одиниць

Умови приватизації

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 об’єкт

https://bit.ly/3iKPaji

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

