
основна продукція

Загальні 
характеристики

Місцерозташування 
підприємства 

загальна площа будівель та споруд 

площа земельної ділянки

кв. м

га

ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" є

шахтобудівельним підприємством, яке

спеціалізується на веденні робіт по

будівництву та ремонту вугледобувних

підприємств, об’єктів і комунікацій

промислового, житлового та іншого

призначення,  будівництва та ремонту доріг,

надання транспортних послуг.

З 1999 року товариство виступає

генпідрядником по будівництву єдиної в 

Україні шахти-новобудови № 10 

"Нововолинська", яке здійснюється 

виключно за рахунок коштів Державного 

бюджету України, головним розпорядником 

коштів по будівництву якої є Міненергетики. 

На сьогодні будівництво шахти є одним з 

основних джерел існування шахто-

будівельного підприємства ПрАТ 

"Укрзахідвуглебуд".

Будівельно-

монтажні роботи

15726,8

8,99

кількість працівників на

27
ІІІ квартал

2020 року

ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»
!Header_Photo

вул. Будівельна, 1

м. Червоноград

Львівська область

23.12.2020

ЄДРПОУ: 00177158
Розмір статутного капіталу товариства: 
11 196 650,00 грн
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Фінансові та виробничі 
показники діяльності

Основні показники, тис. грн 2019 рік
9 місяців 2020

року

Виробництво

Будівельно-монтажні

роботи
49747 45119

Фінансові результати

Чистий дохід 51524 38845

Чистий прибуток (збиток) +,- -6634 -2226

Баланс компанії

Необоротні активи 11038 10583

Основні засоби 11038 10583

Оборотні активи

Запаси 57 57

Дебіторська заборгованість (сумарна) 11553 19161

Активи, всього 46563 61017

Власний капітал -42311

Довгострокові зобов’язання 393

-44537

393

Кредити банків - -

Поточні зобов’язання, у тому числі: - -

Кредити банків (короткострокові) - -

Кредиторська заборгованість (поточна 

сумарна)
88481 105161

Пасиви, всього 63384 44684
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Інформація, опублікована в 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 грунтуватимуться на інформації, представленій в цьому матеріалі



Земельні ділянки

Контакти

Умови приватизації

Борисюк Катерина Олексіївна

borysyuk@spfu.gov.ua

+38 44 200 33 67

Для більш детальної інформації про 

об’єкт:
http://bit.ly/3nLkUm6

QR_Cod

e

Об’єкти нерухомого майна розташовані на земельних ділянках:

 Львівська обл., Сокальський район, смт Межиріччя, вул. Шахтарська, 47.

Площа земельної ділянки 6,4208 га.

 Львівська область, м. Червоноград, вул. Львівська, 77. Площа земельної

ділянки 0,7389 га.

 Львівська область, м. Червоноград, вул. Львівська, 62. Площа земельної

ділянки 1,2245 га.

 Львівська   область, м. Червоноград, вул. Будівельна, 1. Площа земельної 

ділянки 0,3137 га.

 Львівська область, м. Червоноград, вул. Богуна, 3. Площа земельної ділянки

0,1346 га.

 Волинська область, с. м. т. Шацьк, урочище Гряда. Площа земельної ділянки

0,1576 (в т. ч.  в спільному користуванні з базою відпочинку Шахти № 9 м.

Нововолинськ 0,0033 га)

 1) збереження основного виду діяльності Товариства;

 2) погашення протягом 1 року заборгованості ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» із заробітної плати, перед 
бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у разі їх наявності на дату переходу до покупця 
права власності на пакет акцій;

 3) утримання захисної споруди цивільного захисту у готовності до використання за призначенням за 
рахунок коштів товариства (частина восьма статті 32 Кодексу цивільного захисту);

 4) недопущення звільнення працівників Товариства 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 шести місяців;

 5) виконання колективного договору, який діє на Товаристві на дату переходу права власності, протягом 
строку його дії, а після закінчення строку його дії укладення нового або внесення змін до укладеного 
договору в установленому законодавством порядку та забезпечення його виконання (стаття 9 Закону 
України «Про колективні договори і угоди»);

 6) дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо Товариства;

 7) фінансування охорони праці в Товаристві відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про охорону 
праці»;

 8) вжиття заходів з передачі об’єкта житлового фонду (гуртожитку) до відповідної територіальної 
громади (стаття 3 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»).

 Строк дії зобов’язань покупця пакета акцій щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, 
становить 5 років з дня переходу до покупця права власності на пакет акцій.

Інформація, опублікована в 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 грунтуватимуться на інформації, представленій в цьому матеріалі

http://bit.ly/3nLkUm6



