24.02.2021

АТ «Хімтекстильмаш»

Державний пакет акцій
розміром 100,0 %
(3 979 276 штук)
ЄДРПОУ: 14314311
м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110

Загальна площа земельних
ділянок:

7,9386 га
Загальна площа будівель та
споруд:

33 497 кв. м.
Кількість працівників
(станом на 01.01.2021 р.)

31

Загальні характеристики
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 виробничотехнічного і побутового призначення;
- машини і обладнання для харчової промисловості і переробки
продукції агропромислового комплексу;
- товари (продукція) широкого вжитку і деталі, вузли, запасні
частини.
• Зареєстрована торгова марка (свідоцтво на знак для товарів і
послуг № 397).
• Єдиний розробник на території України вальцових верстатів (В400/93), що використовуються для механічного розмелювання
ядер насіння олійних культур.
• У структурі : «Хімтекстильмаш-сервіс», дослідний завод.
Об’єкти нерухомого майна: комплекс будівель загальною площею
більше 35 тис. кв. м. переважно виробничого та складського
призначення.
Товариство має в своїх активах виробничі верстати в кількості 56 штук
різних модифікацій та конструктиву та інше виробниче обладнання.
Земельна ділянка: загальною площею 7,9386 га, кадастровий номер
7410100000:01:036:0686
Енергопотреби підприємства забезпечують дві електропідстанції
потужністю по 445 тис. кВт. кожна.
Всі основні виробничі засоби збережені. За потреби товариство здатне
швидко відновити виробничий потенціал.
Частина нерухомого майна Товариства перебуває в оренді. Станом на
01.01.2021 загальна площа приміщень, що перебувають в оренді – 11,3
тис. кв.м.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), тис. грн..:
Продукція (роботи, послуги)
2018 рік
Обсяг виробництва,
3 446,1
з них:
Виготовлення запасних частин для
сількогосподарського обладнання
127,5
Виготовлення запасних частин для
обладнання (по кресленням замовника)
1009,2
Виготовлення запасних частин для
масложирової промисловостi
1789,2
Ремонт обладнання
43,3
Інші послуги
476,9
Експортна продукція (роботи, послуги) - відсутня

2019 рік
2 396,3

2020 рік
1 421

18,9

10,1

855,9

241,5

761,6
151,8
608,1

789,1
114,7
265,6

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.

Основні показники господарської діяльності:
№
п/п
1.
1.1
1.2
2.
3.

Показники (тис. грн.)

2018 р.

2019 р.

2020 р.

Активи (форма №1, рядок 1300)
8778
9141
9834
Необоротні активи
6078
6238
6272
Оборотні активи
2666
2869
3528
Пасиви
8778
9141
9834
Доходи всього, в тому числі:
8724
7687
7159
Чистий дохід від реалізації
3.1
3519
2348
1410
продукції (товарів, робіт, послуг)
4.
Витрати всього, в тому числі:
9916
8189
7750
Собівартість реалізованої продукції
4.1
2932
1990
1169
(товарів, робіт, послуг)
4.2
Адміністративні витрати
2883
3105
3066
4.4
Інші операційні витрати
4101
3094
3515
4.6
Витрати з податку на прибуток
5.
Чистий прибуток (збиток) +,-1192
-502
-591
Відповідно за даними останньої фінансової звітності за підсумками 2020 року АТ
«Хімтекстильмаш» не має боргів із заробітної плати. Проте має значну кредиторську
заборгованість, а саме:

Найменування показника

Кредиторська заборгованість станом на
01.01.2021, тис. грн
у тому числі прострочена:
усього
менше 30
більше 360
днів
днів
7
7
18128
199
17 929
360
178
182
1 315
1 315

Заборгованість із виплати заробітної плати
Заборгованість зі сплати податків і зборів
Заборгованість перед постачальниками
Кредити, отримані у вітчизняних банках
Загальна сума кредиторської
19 810
384
19 426
заборгованості
Заборгованість зі сплати податків і зборів станом на 01.01.2021:
Кредитор, вид податків
Сума боргу, тис.грн
Пенсійний фонд України, в тому числі :
4 847,50
Внески
678,40
Наукові пенсії
3950,80
Пільгові пенсії
218,30
Державна фіскальна служба, в тому числі :
12 869,70
Податок на землю
5 823,00
ПДВ
2 807,00
Єдиний соціальний внесок
2 436,70
ПДФО з фізичних осіб
1 743,00
Військовий збір
60,00
Фонду зайнятості
58,00
Фонд зайнятості інвалідів
32,00
Фонду соц. страхування від нещасних випадків
4,00
НКЦПФР (штрафні санкції)
193,00
Разом
18 004,20
За наявними боргами АТ «Хімтекстильмаш» Державною виконавчою службою в 2009 р.
було відкрито зведене виконавче провадження № 14582632 (залишок, що підлягає
стягненню станом на 01.01.2021 – 9 399 219,19 грн) та накладено арешт на майно.

Умови приватизації

• погашення протягом 5 років заборгованості АТ «Хімтекстильмаш» перед Державним
бюджетом, Пенсійним фондом та соціальними фондами України, яка складеться на дату
переходу до Покупця права власності на пакет акцій;
• 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 ч. 1 ст. 40 та ст. 41 Кодексу законів про працю
України) протягом шести місяців;
• 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 (ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»);
• виконання заходів цивільного захисту відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту
України (ст. 20, 32, 55 Кодексу цивільного захисту України);
• збереження науково-технічної документації, що є джерелом формування
Національного архівного фонду, та передачу його до відповідної архівної установи.

Контакти
Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46
Е-пошта: ir@spfu.gov.ua

Детальна інформація
про об'єкт:
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.

