
Загальні характеристики

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 економічноїконкуренції.

м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110

АТ «Хімтекстильмаш»

• Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 72.19 –
Дослідження й експериментальні розробки у сфері 
інших природничих і технічних наук.

• Основна номенклатура:
- машини і обладнання для виробництва хімічних, 
природних та мінеральних ниток, волокон і 
волокнистих матеріалів виробничо-технічного і 
побутового призначення;
- машини і обладнання для харчової промисловості і 
переробки продукції агропромислового комплексу;
- товари (продукція) широкого вжитку і деталі, вузли, 
запасні частини.

• Зареєстрована торгову марка (свідоцтво на знак для 
товарів і послуг № 397).

• Єдиний розробник на території України вальцових
верстатів (В-400/93), що використовуються для 
механічного розмелювання ядер насіння олійних 
культур.

• У структурі: «Хімтекстильмаш-сервіс», дослідний 
завод.

Загальна площа земельних 
ділянок:

7,9386 га
Загальна площа будівельта  

споруд:

33 495,7 кв. м.
Кількість працівників

(станом на 01.10.2020 р.)

32

ЄДРПОУ: 14314311

16.11.2020

Державний пакет акцій
розміром 100% 
(3 979 276 штук)

Показник 2017 р. 2018 р. 2019 р. 9 міс.
2020 р.

Обсяг реалізації продукції товариства, 
тис. грн. 3619 3519 2348 1257

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг), тис. грн. 3497 2932 1990 994

Рентабельність (відношення обсягу 
реалізації продукції до собівартості 
реалізованої продукції), %

103,4 120,0 118,0 126,5

Величина чистого прибутку (збитку), 
тис. грн. -1702 -1192 -502 -353

Основні показники фінансово-господарської діяльності



https://bit.ly/2UxmafO

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:

Кредиторська заборгованість на 01.10.2020

Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46

Умови приватизації
- погашення протягом 5 років заборгованості перед 

Державним бюджетом, Пенсійним фондом та 
соціальними фондами;

- недопущення звільнення протягом 6 місяців від 
дати переходу права власності на об’єкт;

- виконання заходів цивільного захисту відповідно до 
вимог Кодексу цивільного захисту України (статті 20, 
21, 52, 55 Кодексу цивільного захисту України);

- збереження науково-технічної документації, що є 
джерелом формування Національного архівного 
фонду, та передачу його до відповідної архівної 
установи;

- Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, 
які не мають визначеного періоду їх виконання, не 
перевищує 5 років з моменту переходу права 
власності.

Показник Усього, у 
тому числі

Прострочена 
менше 30 

днів

Прострочена 
більше 360 

днів

Заборгованість із виплати 
заробітної плати 42 42

Заборгованість зі сплати 
податків і зборів 17 799 849 16 950

Заборгованість перед 
постачальниками 328 198 130

Кредити, отримані у 
вітчизняних банках 1 315 1 315

Загальна сума кредит. 
заборгованості 19 484 1 089 18 395

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua

https://bit.ly/2UxmafO
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