
Вінницька область, Жмеринський р-н, 
м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34

ЄМК ДП «Барський спиртовий
комбінат»

Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Барський спиртовий  комбінат».
Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: виробництво 
інших основних органічних хімічних речовин.
Обсяг  реалізації  продукції (робіт, послуг)  за період  2020 - 2022 
роки: 0 тис. грн, в тому числі експортної – 0 тис. грн.
Основна номенклатура продукції: 0 тис. грн., в тому числі 
експортної: 0 тис. грн. 
У зв’язку з  довгостроковим простоєм з 2009 року відсутній 
обсяг випуску номенклатурної продукції. 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):  об’єкт включає 99 
зареєстрованих одиниць нерухомого майна (виробничі, 
складські, нежитлові приміщення, автогараж, магазин тощо) та 
інфраструктури (мости автомобільний та пішохідний, 
каналізаційні мережі, дороги, в т.ч. асфальтовані, поля 
фільтраційного осаду тощо)загальною площею понад 24884,2 кв. 
м., розташовані за адресами: 
 Вінницька обл.,  м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59; 
 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 

25/18; 
 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 

23, приміщення 6;
 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 

34;
 Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 

34 А; 
 Вінницька обл., Жмеринський р-н.
Підприємство має в своїх активах транспортні засоби у кількості 
26 одиниць та виробниче обладнання. 
Відомості про земельні ділянки: 11 зареєстрованих земельних 
ділянок загальною площею 119,3820 га, розташованих за 
адресами:
 м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59;
 Вінницька обл., Жмеринський р-н (колишній Барський р-н), 

м. Бар, вул. Б.Хмельницького, 34;
 Вінницька обл., Жмеринський р-н (колишній Барський р-н),   

c. Іванівці (землі за межами населеного пункту).
Цільове призначення земельних ділянок:  
 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості.

Форма власності: державна.
Підстава на право користування земельною ділянкою: 
Державний акт на право постійного користування земельною 
ділянкою.

Загальна площа земельних ділянок:

119,3820 га
Загальна площа будівель та споруд:

понад 24884,2 кв. м.
Кількість працівників

(на 31.12.2022 р.)
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22.02.2023

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.

Загальні характеристики



Основні показники господарської діяльності:

Станом на 31.12.2022 кредиторська заборгованість (в т.ч. прострочена 
кредиторська заборгованість) - 31511078,88 грн.
 заборгованість по заробітній платі – 2484659,86 грн.;
 податки з заробітної плати – 5946568,77 грн.;
 заборгованість перед бюджетом – 7260308,03 грн.;
 інша кредиторська заборгованість – 15819542,22 грн.

Майно, що входить до складу ЄМК ДП «Барський спиртовий комбінат» не 
перебуває в оренді.
На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають 
приватизації:
 захисна споруда цивільного захисту – протирадіаційне укриття № 00297,  

за адресою: Вінницька обл., Жмеринський р-н (колишній Барський р-н), 
м. Бар, вул. Б. Хмельницького, 34;

 пожежна автоцистерна ГАЗ-66 АЦ-30  16-73 ВИР, за адресою: Вінницька 
обл., Жмеринський р-н (колишній Барський р-н), м. Бар,                                   
вул. Б. Хмельницького, 34.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище не проводились, відходи не утворювались та не розміщались, 
у зв’язку з тим, що ДП «Барський спиртовий комбінат»  не здійснює 
господарську діяльність з виробництва алкогольних напоїв.

https://bit.ly/3YWvtWc

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

privatization@spfu.gov.ua

Умови продажу:

№ п/п Показники (тис. грн.) 2020 р. 2021 р. 2022 р.

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 4903 4738 4517
1.1 Основні засоби 3729 3513 3299
1.2 Оборотні активи 1174 1225 1218
2. Пасиви 4903 4738 4517
3. Доходи всього, в тому числі: 554 230 28

3.1
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 0 0 0

4. Витрати всього, в тому числі: 2448 3228 5242

4.1
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 0 0 0

4.2 Адміністративні витрати 679 1722 1951
4.4 Інші операційні витрати 1769 1506 3291
4.6 Витрати з податку на прибуток 0 0 0
5. Чистий прибуток (збиток) +,- -1894 -2998 -5214

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

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

Період Загальний дохід, 
тис. грн.

Дохід за основним видом 
діяльності, тис. грн.

2020 р. 554 -
2021 р. 230 -
2022 р. 28 -

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):
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