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Про погодження техніко-економічних обгрунтувань передачі майна
державної власності державного підприємства спиртової та 

лікеро -  горілчаної промисловості «УКРСПИРТ» у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та 

забезпечення його ефективного використання за цільовим призначенням

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності», постанови Кабінеі'у Міністрів України від 
21 вересня 1998 року №  1482 «Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності», рішення 29 сесії обласної Ради 8 скликання від ЗО 
вересня 2022 року№  418 «Про надання згоди на прийняття майна з державної 
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області», враховуючи клопотання управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області і висновок постійної 
комісій обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту 
та розвитку інфраструктури, обласна Рада ВИРІШ ИЛА:

1. Погодити Техніко-економічні обгрунтування передачі майна 
державної власності державного підприємства спиртової та  лікеро -  горілчаної 
промисловості «УКРСПИРТ» у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області та  забезпечення його ефективного 
використання за цільовим призначенням Гідротехнічної споруди №  2, що 
обліковується на балансі Державного підприємства спиртової та лікеро -  
горілчаної промисловості «УКРСПИРТ» (ДП «УКРСПИРТ»), площею 1360,4 
кв м, розташованої за адресою; Вінницька область, Немирівський район, с/рада 
Язвинківська, «Закревського» урочище, 2, що додається.

2 . Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов А.Є.). '

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



ТЕХН ІКО -ЕКО Н О М ІЧН Е ОБГРУНТУВАН НЯ  
передачі майна держ авної власності державного підприємства спиртової 
та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСП ИРТ» у спільну власність  

територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та 
забезпечення його ефективного використання за цільовим

призначенням.

Техніко-економічне обґрунтування розроблене на виконання вимог 
Закону України «Про передачі об’єктів права державної та комунальної 
власності» та  відповідно до М етодичних рекомендацій щодо розроблення 
техніко-економічного обґрунтування забезпечення ефективного використання 
об’єктів права державної та комунальної власності, що пропонуються до 
передачі, затверджених наказом М інекономрозвитку від 27.12.2013 № 1591.

До передачі з державної власності у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області пропонується державне майно, яке 
перебуває на балансі державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної 
промисловості «УКРСПИРТ».

Необхідність передачі здійснюється відповідно до Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і 
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, 
тютюнових виробів та пального» щодо лібералізації діяльності у сфері 
виробництва і обігу спирту етилового» від 03.12.2019 №  3 18, Постанови КМУ 
від 12.08.2020 № 699 «Про затвердження Програми реформування та розвитку 
спиртової галузі на 2020-2023 року», наказу Фонду державного майна України 
від 04.08.2020 № 1299 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна 
України від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (зі змінами)», рішення 
29 сесії 8 скликання Вінницької обласної Ради №  418 від 30.09.2022 «Про 
надання згоди на прийняття майна з державної власності у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області».
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ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕДАЧІ

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про державне регулювання виробництва І обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тю тю нових виробів та пального» 
щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва і обігу спирту етилового» 
від 03.12.2019 № 318-ІХ  та наказу Фонду державного майна України від 
28.12.2019 №  1574 «Про затвердження переліків об ’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2020 році» розпочато процедуру приватизації 
спиртової галузі.

Н а електронному аукціоні 14.10.2020 року проведено продаж об’єкта 
малої приватизації -  окремого майна Немирівського місця провадження 
діяльності та зберігання спирту ДП «УКРСПИРТ» та підписано договір 
купівлі - продажу №  91/1369 від 12.11.2020 між регіональним відділенням 
Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях та 
ТОВ «ЛВН ЛІМ ІТЕД».

Запропонований до передачі у спільну власність територіальних громад 
сіл, селищ, м іст Вінницької області об’єкт не пропонувався до приватизації у 
складі окремого майна Немирівського місця провадження діяльності та 
зберігання спирту ДП «УКРСПИРТ», оскільки він підпадав під критерії, які 
встановлені ч. 2 ст. 4 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна», а саме: водосховища і водогосподарські канали 
комплексного призначення, гідротехнічні захисні споруди, об’єкти інженерної 
інфраструктури загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних 
систем.

З метою збереження майна, підтримання його у належному технічному 
стані, необхідному для здійснення водогосподарських заходів, як щодо 
використання водних ресурсів, так і для захисту від шкідливої дії води, 
враховуючи лист ДП «Немирівській Райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» 
від 29.06.2022 року №  24 щодо потреби останнього у використанні даного 
об’єкту, як пожежна водойма для попередження лісових пожеж, та з набрання 
води для гасіння інших лісових насаджень виникла необхідність передачі 
вказаної гідротехнічної споруди.

ВИЗНАЧЕННЯ ДЖ ЕРЕЛ Ф ІНАНСУВАННЯ ДЛЯ ПОДАЛЬШ ОГО
УТРИМ АННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАЗНАЧЕНОГО М АЙНА

За орієнтовним розрахунком витрати на утримання та проведення 
ремонтних робіт зазначеного майна передбачається щороку в установленому 
порядку під час складання бюджету на відповідний рік за рахунок коштів 
місцевого бюджету Вінницької обласної Ради, зокрема: на 2023 рік -  
ЗО 000, 00 грн., на 2024 рік -  20 000, 00 грн., на 2025 рік -  20 000, 00 грн.



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Ф УНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
О Б’ЄКТА ПЕРЕДАЧІ ЗАВДАННЯМ , ПОКЛАДЕНИМ  НА ОРГАН, ЯКОМ У 

П РОПО НУЄТЬСЯ ПЕРЕДАТИ ВІДПОВІДНЕ МАЙНО

З метою збереження майна, підтримання його у належному технічному 
стані, необхідному для здійснення водогосподарських заходів, як щодо 
використання водних ресурсів, так і для захисту від ш кідливої д ії води, майно 
буде використовуватися за цільовим призначенням та не відчужуватися у 
приватну власність.

ПРОГНОЗ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕДАЧІ М АЙНА

ДІЯЛЬНОСТІ С У Б’ЄКТА ПІСЛЯ

Передача відповідного майна надасть можливість Вінницькій обласній 
Раді підтримувати майно в належному технічному стані, забезпечити його 
зберігання та використовувати за призначенням.

Голова Вінницької обласної Ради

В. соколовий


