
Тернопільська обл., 
Чортківський (Гусятинський) р-н, 
м. Хоростків, вул. Незалежності, 21

Адміністративний будинок стадіону (стадіон) (літ. Щ) 
загальною площею 349,8 кв.м.

Балансоутримувач: Державне підприємство спиртової та 
лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» 
(код за ЄДРПОУ 37199618). 
Юридична адреса: 07400, Київська область, м. Бровари, 
вул. Гагаріна, 16. Адреса для кореспонденції: 01033, 
м. Київ, вул. Антоновича, 33-В, оф. 23, 
тел.+038 (044) 393 58 01.

Опис: об’єкт приватизації соціально-культурного 
призначення – адміністративний будинок стадіону 
(стадіон) (літ. Щ) загальною площею 349,8 кв.м.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований
за адресою: Тернопільська обл., Чортківський
(Гусятинський)* р-н, м. Хоростків, вул. Незалежності, 21:

Функціональне використання**: 1220.5 Адміністративно-
побутові будівлі промислових підприємств.
* - Гусятинський р-н ліквідовано відповідно до Постанови Верховної Ради України від 
17.07.2020 № 807- ІХ «Про утворення та ліквідацію районів».
** - відповідно до класифікатора державного майна, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 15.03.2006 №461.
*** - згідно з Витягом про державну реєстрацію прав: власником майна є Держава 
Україна в особі Міністерства аграрної політики України, яке реорганізоване в 
Міністерство аграрної політики та продовольства України відповідно до Указу 
Президента України від 09.12.2010 №1085/2010 «Про оптимізацію системи 
центральних органів виконавчої влади».
Міністерство аграрної політики та продовольства України (код за ЄДРПОУ 37471967), 
правонаступником якого, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 
№ 829 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», є 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за 
ЄДРПОУ 37508596). Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2021 
№ 504 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
(МРЕТС) перейменовано на Міністерство економіки України.

Загальна площа земельних ділянок:

1,6600 га

Загальна площа будівель та споруд:

349,8 кв. м.

03.01.2023

Адміністративний будинок
стадіону (стадіон) (літ. Щ) 
загальною площею
349,8 кв.м.

Загальні характеристики

Вид майна: об’єкт соціально-
культурного призначення
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Свідоцтво про 
право власності 
САС 455055 
від 14.05.2012;
Витяг про держав-
ну реєстрацію 
прав, номер витягу 
34310357 
від 29.05.2012

Державна, Міністерство 
аграрної політики 
України в господар-
ському віданні 
державного підприємст-
ва спиртової та лікеро-
горілчаної промисло-
вості «Укрспирт»

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


https://bit.ly/3GAhgY5

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

Умови приватизації:
 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 11 800,00 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;

 об’єкт приватизації може бути перепрофільований. 
Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 9-00 до 17-00
за місцем його розташування за адресою: 
Тернопільська обл., Чортківський (Гусятинський) р-н, 
м. Хоростків, вул. Незалежності, 21.
Контактна особа на об’єкті: Кравчик Олексій 
Олександрович – керівник Хоростківського місця 
провадження діяльності та зберігання спирту 
ДП «Укрспирт», телефон: (067) 715 33 68, 
e-mail: office@ukrspirt.com.
Організатор аукціону: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях, 
адреса: 76019, м. Івано - Франківськ, вул. Василіянок, 
48; веб-сайт www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil.html; 
телефон для довідок: (0352) 25-04-87.
Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.
Контактна особа організатора аукціону:
Белошицький Руслан Анатолійович, 
e-mail: ternopilspfu@gmail.com, тел. (0352) 52-73-77.

Відомості про земельну ділянку, розташовану за 
адресою:  Тернопільська обл., Чортківський
(Гусятинський) р-н, м. Хоростків, вул. Незалежності, 
земельна ділянка 21:

Станом на 01.12.2022 Об’єкт приватизації в оренді не 
перебуває.
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6121611000:
02:001:0635 
(згідно з Витягом з 
Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію іншого 
речового права)

Для 
будівництва 
та обслугову-
вання об’єктів 
фізичної 
культури і 
спорту

Власник: Гусятинська
районна державна 
адміністрація
Правокористувач: 
ДП «Укрспирт» 
Індексний номер 
Витягу 48870354 
від 02.12.2015 
Реєстраційний № 
779192561216
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