
Хмельницька область, 
Кам’янець-Подільський р-н,                           
с. Довжок, вул. Унявко, 1

Об’єкт незавершеного будівництва Довжоцького МПД ДП 
«Укрспирт» - Зернова схема.

Балансоутримувач: Державне підприємство спиртової та 
лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», 
код за ЄДРПОУ 37199618, за адресою: 01033, м. Київ, 
вул. Антоновича, 33-В, оф. 23, тел. (044) 393 58 01.

Опис: конструктивні елементи, що наявні:
 фундаменти – з/б фундаментні блоки – 15% готовності;
 стіни – цегла, частково не поштукатурено – 16% 

готовності;
 перегородки – цегла, частково не поштукатурено – 16% 

готовності;
 перекриття – з/б плити перекриття – 11% готовності;
 підлога – цементна – 2% готовності;
 покрівля – металева – 4% готовності;
 вікна – подвійні, створчасті – 6% готовності;
 двері однопольні - 6% готовності;
 інженерне обладнання – електрика – 1% готовності.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Хмельницька область, Кам’янець-Подільський 
р-н , с. Довжок, вул. Унявко, 1:

Функціональне використання: 1251.5 Будівлі підприємств 
харчової промисловості.

Договори оренди щодо об’єкта приватизації або його 
частин станом на 01.01.2023 року не укладались.

Загальна площа земельних ділянок:

3,2727 га
Будівельна готовність:

77%

26.01.2023

Об’єкт незавершеного
будівництва Довжоцького
МПД ДП «Укрспирт» -
Зернова схема

Загальні характеристики

Вид майна: об’єкт незавершеного
будівництва
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Витяг з Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності від 
22.12.2022
№318503864

Державна,

Фонд 
державного 
майна України, 
код за ЄДРПОУ 
00032945



https://bit.ly/3wx9WGU

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 ФДМУ: 0-800-50-56-46

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua

покупець зобов’язаний протягом 5 робочих днів з 
моменту укладання договору купівлі-продажу об’єкту 
приватизації перерахувати на рахунок ДП «Укрспирт», 
як балансоутримувача майна, грошові кошти у сумі 
1423757,31 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, 
та іншої простроченої кредиторської заборгованості.
Огляд об'єкта приватизації: 
 у робочі дні – з 8-00 до 17-15;
 у п’ятницю – з 8-00 до 16-00
за місцем розташування об’єкта приватизації: 
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський р-н , 
с. Довжок, вул. Унявко, 1.
Відповідальна особа: 
 від балансоутримувача: Коваль Андрій Ігоревич, 

тел. (067) 262-31-23;
 від представника організатора аукціону: Зеленська

Олена Валентинівна, тел. (067) 253-76-48.
Організатор аукціону: 
 РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях; 
 адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10; 
 e-mail vinnytsia@spfu.gov.ua.
Представник організатора аукціону: Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій 
області РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій 
областях, адреса: 29013, м. Хмельницький, 
вул. Соборна, 75, e-mail: khmelnytskyi@spfu.gov.ua. 

Умови приватизації:

Відомості про земельну ділянку, розташовану за 
адресою: Хмельницька область, Кам’янець-
Подільський р-н, с. Довжок, вулиця Унявко, земельна 
ділянка 1:
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Комунальна. Інформаційна довідка 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 об’єкта 
нерухомого майна від 25.05.2016 
№59809885. Власник – Довжоцька
сільська рада, код ЄДРПОУ: 04406897.
Правокористувач – Державне 
підприємство спиртової та лікеро-
горілчаної промисловості «Укрспирт», 
код за ЄДРПОУ 37199618
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