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Державний пакет акцій розміром
99,4554% у статутному капіталі
акціонерного товариства
“Черкаський приладобудівний
завод”
ЄДРПОУ: 14309572
18000, Черкаська область,
м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги,
буд 5/1

Загальні характеристики
Види діяльності за КВЕД: 27.11 Виробництво електродвигунів,
генераторів і трансформаторів.
Починаючи з 2004 року Товариство спеціалізувалося на випуску
електротехнічних приладів для автотракторної та автомобільної
промисловості України.
Нерухоме майно: комплекс будівель загальною площею 88042,2 кв. м.
переважно виробничого та складського призначення перебуває в
незадовільному стані та потребує капітального ремонту. За
функціональним призначенням розподіляється на цехи: складальний,
механічно-оброблювальний, гальванічний, переробки пластмаси,
інструментальний, нестандартного обладнання, електротехнічний,
столярний, транспортний. До складу комплексу також входить
метрологічна служба, центральна заводська лабораторія та котельня.

Загальна площа земельних
ділянок:

21,1017 га
Загальна площа будівель та
споруд:

88 042,2 кв. м.
Кількість працівників
(на 01.12.2020 р.)
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На підставі постанови Відділу примусового виконання рішень
Управління державної виконавчої служби Головного територіального
управління юстиції у Черкаській області від 23.11.2015 виконавче
провадження № 49466519 та постанови Соснівського відділу державної
виконавчої служби міста Черкаси Головного територіального
управління юстиції у Черкаській області від 10.11.2016 виконавче
провадження № 52869762 на все нерухоме майно накладено арешт.
На підставі постанови Соснівського відділу державної виконавчої
служби у місті Черкаси Центрального міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Київ) від 12.06.2020 у зведеному виконавчому
провадженні № 54530954 на рухоме майно накладено арешт.
Загальна площа 5 земельних ділянок Товариства: 21,1017 га.
Цільове призначення земельних ділянок: для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
У травні 2018 року виробнича діяльність Товариства зупинена. На
даний час АТ «Черкаський приладобудівний завод» самостійно не
може відновити виробництво у зв’язку з відсутністю необхідних коштів
для залучення спеціалістів, відновлення конструкторської і
технологічної документації.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):
№
п/п
1
2
3

Найменування

Одиниця
виміру

за 2017
рік

за 2018
рік

за 2019
рік

Електродвигуни
Інші вироби
Всього

тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

2 525,4
388,9
2 914,3

4 234,1
1 297,2
5 531,8

0,0
0,0
0,0

ІІІ
квартал
2020
року
0,0
0,0
0,0

На сьогоднішній день основним джерелом доходів Товариства є
передача в оренду його приміщень (нерухомого майна). Товариство
виступає орендодавцем по 13 діючих договорах оренди.
Станом на 23.12.2020 Товариство не здійснює виробничу діяльність,
викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище не здійснюються.

Основні показники господарської діяльності:
№
п/п

Показники (тис. грн.)

2017 р.

2018 р.

2019 р.

ІІІ кв. 2020 р.

1.
1.1

Активи (форма №1, рядок 1300)
Необоротні активи

21082
17180

20977
15950

19254
14703

18358
13789

1.2
2.
3.

Оборотні активи
Пасиви
Доходи всього, в тому числі:
Чистий дохід від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)
Витрати всього, в тому числі:
Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг)
Адміністративні витрати
Інші операційні витрати
Витрати з податку на прибуток
Чистий прибуток (збиток) +,-

3902
21082
8741
5467

5027
20977
6449
1816

4551
19254
5127
70

4569
18358
4494
9

15503
7560

11414
2836

9589
61

7161
9

4892
3018
-6762

4242
4336
-4965

4170
5358
-4462

3861
3291
-2667

3.1
4.
4.1
4.2
4.4
4.6
5.

Станом на 30.09.2020:
Прострочена кредиторська заборгованість – 34 796 000 грн.
Поточна кредиторська заборгованість – 1 640 000 грн.
Довгострокова кредиторська заборгованість – 84 000 грн.
Всього кредиторська заборгованість – 36 520 000 грн;
в тому числі:
• заборгованість по заробітній платі 3 588 000 грн;
• податки з заробітної плати 12 113 000 грн;
• заборгованість з податку на нерухоме майно – відсутня;
• туристичний збір – відсутній;
• фінансова допомога - 779 000 грн;
• інша кредиторська заборгованість – 20 040 000 грн.

Умови продажу:
- здійснення заходів щодо забезпечення соціальних гарантій працівникам Товариства,
згідно з вимогами трудового законодавства;
- недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи нового власника 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 з дня переходу до нього права
власності (частина 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна»);
- виконання колективного договору, який діє в 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;
- погашення протягом шести місяців заборгованості АТ «Черкаський приладобудівний
завод» із заробітної плати, до Пенсійного фонду України та бюджетів усіх рівнів, яка
складеться на дату переходу до покупця права власності на державний пакет акцій, згідно
чинного законодавства;
- погашення протягом дванадцяти місяців іншої кредиторської заборгованості Товариства,
яка складеться на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій;
- утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за
призначенням за рахунок коштів Товариства;
- дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо
Товариства;
- фінансування охорони праці в Товаристві відповідно до вимог статті 19 Закону України
«Про охорону праці».
Строк виконання зобов’язань покупця пакета акцій щодо умов, які не мають визначеного
періоду їх виконання, не перевищує 5 років з моменту переходу права власності на пакет
акцій до покупця.

Контакти
Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46

Детальна інформація
про об'єкт:

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua

https://bit.ly/3pwsHVP

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.

