
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 економічної конкуренції.

ДП «Олександрійський 
шовкорадгосп»

ЄДРПОУ: 00700192.

Місцерозташування 
підприємства 
Кіровоградська область, Олександрійський 
район,
с. Рожеве

Основна номенклатура вирощеної 
сільськогосподарської продукції: 

• озима пшениця;
• озимий ячмінь;
• соняшник.

12.11.2020

Дохід за основним 
видом діяльності, 

тис.грн: 

• 2017 рік - 1149,0

• 2018 рік - 1301,0

• 2019 рік - 1372,0

Основні види діяльності відповідно до статуту є: 
• вирощування зернових культур (крім рису),

бобових культур і насіння олійних культур;
• виробництво,  заготівля та переробка

промислових коконів тутового шовкопряду;
• вирощування сіянців шовковиці для відновлення

тутових насаджень;
• здійснення господарської діяльності з 

виробництва сільськогосподарської продукції, її 
переробки, зберігання та реалізації;

• інші види діяльності.

Загальна площа земель:

228,5053 га
Загальна площа будівель та 

споруд:

319,3 кв.м

Кількість працівників на 
30.06.2020

5
Обсяг реалізації продукції 

(робіт, послуг) за період 
2017 – 2019 р.р.

3822,0 тис.грн

Загальний дохід , 
тис.грн: 

• 2017 рік - 1208,0

• 2018 рік - 1523,0

• 2019 рік - 1372,0



Станом на 30.06.2020:

Умови приватизації

Просрочена кредиторська заборгованість:

Контакти

Директор державного підприємства
Полтавцев Олександр Вікторович
телефон: 068 0944040
email: poltavtcev_aleksandr@ukr.net

Детальна інформація про об'єкт: 
https://bit.ly/3lCpJgN  

Поточна кредиторська заборгованість:

у тому числі:

1299,0 тис.грн

0,1 тис.грн

19,0 тис.грнзаборгованість по заробітній платі

податки з заробітної плати

відсутня

Заборгованість з податку на нерухоме майно

5,3 тис. грнРозрахунки з бюджетом (єдиний податок) 8,6 тис.грн

Інша кредиторська заборгованість 1266,0 тис. грн

До складу єдиного майнового комплексу входять: 
• транспортні засоби – 7 одиниць; 
• машини та обладнання – 14 одиниць; 
• інструменти, прилади, інвентар, багаторічні насадження (шовковиця 

чорна, яблуня, черешня), малоцінні необоротні матеріальні активи 
та нерухоме майно.

Державному підприємству «Олександрійський шовкорадгосп» надано 
право постійного користування земельними ділянками 
сільськогосподарського призначення, що знаходяться на території 
Андріївської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської 
області, загальною площею 304,8819 га, у тому числі: 

• рілля – 97,3073 га, 
• пасовища – 20,3541 га, 
• багаторічні насадження – 187,2205 га.

 Правонаступництво усіх майнових прав та обов’язків приватизованого 
підприємства, крім права постійного користування земельними 
ділянками;

 Збереження основних видів діяльності підприємства, які є на момент 
укладення договору купівлі-продажу, строком на 5 років;

 Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового 
власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців з дня 
переходу до нього права власності;

 Виконання умов колективного договору зберігається протягом строку 
його дії, але не більше одного року;

 Проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - 
Державне підприємство «Олександрійський шовкорадгоспі»;

 Об’єкти, що не підлягають приватизації згідно із статтею 4 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
передати у комунальну власність. До моменту передачі у комунальну 
власність вищавказане майно прийняти на умовах відповідного 
договору безоплатного зберігання;

 Погашення протягом 6 місяців від дати переходу права власності боргів 
із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської 
заборгованості.

5,3 тис. грн

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.
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