
Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Вашківський спиртовий завод».
Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво 
інших органічних хімічних речовин. 
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019 - 9 
місяців 2022: 0,0 тис.грн., в тому числі експортної 0,0 тис.грн.
Основна номенклатура продукції: 0,0 тис.грн., в тому числі 
експортної 0,0 тис.грн.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): ЄМК включає 32 об’єкта 
нерухомого майна та інфраструктури (будівля виробничого 
корпусу, трансформаторна, будівля млину літ.Є (відділення 
підробки), будівля насосної станції (2 од.), будівля 
дріжджобродильної, будівля БРУ, адміністративно-побутовий 
корпус, споруда кафе «Плай», спиртосховище А, вагова Б, склад 
В, склад Г, склад Д, огорожа №1, будівля зерноскладу, будівля 
солодовні, нежитлова будівля (сарай побутовий), будівля 
картоплесховища літ.В, нафтозлив, адміністративне приміщення, 
побутовий компл. їдальня, приміщення котельні, приміщення 
розливного цеху, приміщення очисного цеху, приміщення 
центрального складу, приміщення спиртосховище, будівля 
хлораторної, мазутне господарство, приміщення купажного цеху, 
залізнодорожний тупик, бардяна яма, 2 гноєсховища, силосні 
ями, 2 артескважини, незавершене будівництво очисних споруд, 
незавершене будівництво цеху заморожених продуктів) 
загальною площею 19774,2 кв. м, що розташовані за адресами: 
Чернівецька обл., Вижницький р-н., м. Вашківці (вул. Шевченка, 
5, вул. Соборна, 2-В, вул. Базарна, вул. Лісова); Чернівецька обл., 
Новоселицький р-н., Новоселиця, вул. Горького, 8.
Технічна документація на вищезазначене майно відсутня. 
Документи про право власності відсутні. Форма власності –
державна. Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме
майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон
відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта, нерухоме
майно підприємства перебуває в податковій заставі; на все 
нерухоме майно накладено арешт; нежитлова будівля, за 
адресою: Чернівецька обл., Вижницький р., м. Вашківці, вулиця
Шевченка, будинок 5, номер РПВН: 10258939 передана в іпотеку
АППБ "АВАЛЬ".
Відомості про земельні ділянки: 5 земельних ділянок 
загальною площею 9,4711 га.
Відомості про транспортні засоби: 12 транспортних засобів 
(легкових, вантажних автомобілів, спецтехніки) 1984-2005рр. 
випуску.
Станом на 15.11.2022 договори оренди відсутні.

Загальна площа земельних ділянок:
9,4711 га

Загальна площа будівель та споруд:
19774,2 кв. м. 

Кількість працівників (на 30.09.2022 р.):
2 особи

04.01.2023

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.

59210, Чернівецька обл., 

Вижницький р-н, м. Вашківці, 

вул. Шевченка, 5

ЄМК ДП «Вашківський
спиртовий завод»

ЄДРПОУ: 00375421

Загальні характеристики



https://bit.ly/3jV2faE

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.

Детальна інформація 
про об'єкт:

Контакти

Контакт-центр: 0-800-50-56-46

privatization@spfu.gov.ua

 недопущення звільнення працівників ДП “Вашківський спиртовий завод” з 
ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення 
працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 
частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), 
протягом 6 місяців;

 погашення протягом 6 місяців заборгованості ДП “Вашківський спиртовий 
завод” з заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на 
дату переходу до покупця права власності на ЄМК ДП “Вашківський
спиртовий завод”.

Основні показники господарської діяльності:

Станом на 30.09.2022 р.:
Загальна кредиторська заборгованість: 10 512,0 тис.грн.
(з якої прострочена – 9 602 тис.грн.), в тому числі:
 Короткострокові кредити банків – 767 тис. грн.;
 Товари, роботи, послуги – 1 070 тис. грн.;
 Розрахунки з бюджетом – 3 339 тис. грн.;
 Розрахунки зі страхування – 1 762 тис. грн.;
 Заборгованість по заробітній платі – 117,0 тис. грн.;
 Інші поточні зобов’язання – 3 457 тис. грн.
За інформацією ДП «Вашківський спиртовий завод» станом на 27.12.2022 має
місце додаткова кредиторська заборгованість в сумі 303037,42 грн. (перед 
юридичною особою).

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають 
приватизації, а саме: 
1. Житловий будинок (квартира)  за адресою: 59210, Чернівецька обл., 
Вижницький р-н, м. Вашківці, вул. Шевченка, 5б кв. 3.
2. Протирадіаційне укриття загальною площею 90 кв.м (1990 року) місткість –
150 чол., клас захисту 5 –й, в мирний час – підвальні приміщення за адресою: 
59210, Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вашківці, вул. Шевченка, 5.
Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних
завдань.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди 
забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не 
здійснюються, відходи на території підприємства не утворюються і не 
зберігаються.

Період Загальний дохід, 
тис. грн.

Дохід за основним видом 
діяльності, тис. грн.

2019 р. 572 0

2020 р. 1122 0
2021 р. 1232 0

9 місяців 2022 р. 234 0

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

№ 
п/п

Показники (тис. грн.) 2019 р. 2020 р. 2021 р.
9 місяців 
2022 р.

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 4521 4053 3914 3852
1.1 Необоротні активи 3010 2682 2603 2536
1.2 Оборотні активи 1511 1371 1311 1316
2. Пасиви 4521 4053 3914 3852
3. Доходи всього, в тому числі: 572 1122 1232 234

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

- - - -

4. Витрати всього, в тому числі: 571 1216 1529 1778

4.1
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)

- - - -

4.2 Адміністративні витрати 455 804 1469 522
4.4 Інші операційні витрати 116 412 60 1256
4.6 Витрати з податку на прибуток - - - -
5. Чистий прибуток (збиток) +,- 1 -94 -297 -1544

Умови продажу:

mailto:privatization@spfu.gov.ua

