
Основний вид діяльності відповідно до Статуту: 
виробництво інших основних органічних хімічних речовин.
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 
підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2011 року, 
номенклатура продукції відсутня. 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): об’єкт включає 62 
зареєстровані одиниці нерухомого майна та інфраструктури
(будівлі та споруди заводу; будівлі та споруди пристанційного
господарства тощо) загальною площею 10208,2 кв. м, що
розташовані за адресами: 
 Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська

територіальна громада, с. Ганнопіль, вул. Миру, 21;
 Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Ганнопільська

територіальна громада, с. Ганнопіль;
 Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Славутська

територіальна громада, м. Славута, вул. Привокзальна, 68.
Відповідно до Інформації 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 від 
07.03.2023 №325027512 Постановою про арешт майна 
боржника ВП №17827342 від 14.04.2010 року відділом ДВС 
Славутського МРУЮ накладено арешт на все нерухоме майно 
ДП «Ганнопільський спиртзавод».
Відомості про земельні ділянки:

* Згідно з Рішенням Ганнопільської сільської ради Славутського р-ну 
Хмельницької області від 01.07.2016 №6-9/2016 вулиця Будьоного була 
перейменована на вулицю Миру. 

Загальна площа земельних ділянок:

16,1146 га
Загальна площа будівель та споруд:

10208,2 кв. м. 
Кількість працівників (на 01.01.2023 р.):

2 особи

21.03.2023

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.

Хмельницька область, 

Шепетівський район, 

с. Ганнопіль, вул. Миру, 21

ЄМК ДП “Ганнопільський
спиртовий завод”

ЄДРПОУ: 00374893

Загальні характеристики

Адреса 
розташування

Площа 
земель-

ної ділян-
ки (га)

Кадастро-
вий номер 
земельної

ділянки

Цільове
призначення

земельної
ділянки

Форма власності, 
підстава на право 

користування
земельною ділянкою, 

інформація про 
обтяження

с. Ганнопіль, 
вул. Миру 
(колишня 
назва 
вул.Будьоно-
го), 21*

14,6887 -
Для 
виробничих 
потреб 

Державна, 
Державний акт на 
право постійного 
користування 
землею від 
05.02.1997 №9, серія 
І-ХМ №000825

м. Славута, 
вул. 
Привокзальна

1,4259 -

Для 
виробничо-
го 
призначен-
ня

Державна, 
Державний акт на 
право постійного 
користування 
землею від 
30.11.1995 №51, 
серія ХМ



Основні показники господарської діяльності:

Станом на 01.01.2023:
Кредиторська заборгованість (в т.ч. прострочена) – 15297,30 тис.грн, в т.ч.:
 заборгованість до бюджету за податками – 8847,2 тис.грн.; 
 пенсійні внески до 01.01.2011р. – 1487,9 тис.грн.; 
 Пенсійний фонд (з відшкодування пільгових пенсій) – 64,6 тис.грн.; 
 Фонд соціального страхування України – 62,6 тис.грн.; 
 Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття – 66,6 тис.грн.; 
 заборгованість за товари, роботи, послуги, фін.допомогу – 4012,7 

тис.грн.; 
 заборгованість із виплати заробітної плати – 587,3 тис.грн.; 
 заборгованість із перерахування стягнутих аліментів – 10,9 тис.грн.; 
 заборгованість із сплати внесків профспілковій організації – 10,7 тис.грн.; 
 заборгованість із розрахунків з підзвітними особами (за авансовими 

звітами) – 146,8 тис.грн.
Підприємство має в своїх активах виробниче обладнання.
Майно, що входить до складу ЄМК ДП «Ганнопільський спиртовий завод»  
не перебуває в оренді.
На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають
приватизації, а семе об’єкти житлової нерухомості:
1. Квартира (реєстраційний номер 2183110068000), адреса: Хмельницька
обл., Шепетівський р-н, с. Ганнопіль, вул. Ватутіна, 5.
2. Квартира (реєстраційний номер 2183049268000), адреса: Хмельницька
обл., Шепетівський р-н, с. Ганнопіль, вул. Шевченка, 8.
3. Квартира (реєстраційний номер 2183081868000), адреса: Хмельницька
обл., Шепетівський р-н, с. Ганнопіль, вул. Шевченка, 8.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище не проводились, відходи не утворювались та не розміщались, 
у зв’язку з тим, що ДП «Ганнопільський спиртзавод» не здійснює
господарську діяльність з виробництва алкогольних напоїв.

https://bit.ly/3JyxvoV

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

Умови продажу:

 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 приватизованого підприємства з 
ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення 
працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 
частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) 
протягом 6 місяців з дати переходу права власності.

№ п/п Показники (тис. грн.) 2020 р. 2021 р. 2022 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) 3897 3904 3857

1.1 Необоротні активи 3818 3818 3818
1.2 Оборотні активи 79 86 39
2. Пасиви 3897 3904 3857
3. Доходи всього, в тому числі: 1945 241 25

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

- - -

4. Витрати всього, в тому числі: 2727 1944 2066

4.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)

- - -

4.2 Адміністративні витрати 1910 1846 2051
4.4 Інші операційні витрати 817 98 15
4.6 Витрати з податку на прибуток - - -
5. Чистий прибуток (збиток) +,- -782 -1703 -2041

mailto:privatization@spfu.gov.ua

