
м. Херсон,                                    
Карантинний острів, 1 

ПАТ «Херсонський завод 
«Судмаш» 

Державний пакет акцій ПАТ «Херсонський завод "Судмаш"» у 
кількості 67 235 штук, що становить 100% статутного капіталу 
Товариства.  
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 24944438. 
Розмір статутного капіталу товариства: 67 235 000,00 грн. (шістдесят 
сім мільйонів двісті тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок). 
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.02.2021:   
22 особи, з них: ІТР -12 осіб, почасових робітників -10 осіб. 
Основні напрямки діяльності ПАТ «Судмаш»: 
– розробка комплекту конструкторської документації для 
виробництва моделей автомобільних підйомників телескопічних  
для потреб комунальних підприємств та пожежно-рятувальних 
частин ДСНС України та їх виготовлення; 
– розробка комплекту конструкторської документації для проведення 
капітального ремонту пожежних автопідйомників інших виробників 
(виробництва: Італії, Німеччини, Китаю та держав СНД); 
– розробка комплекту конструкторської документації для проведення 
капітального ремонту та повної модернізації пожежних авто драбин. 
Супутні напрямки діяльності ПАТ «Судмаш»: 
•розробка, впровадження нових технологічних процесів і 
виготовлення зразків суднових пристроїв, кнехтів, суднових 
водогазонепроникних дверей; 
•розробка комплекту конструкторської документації і виготовлення 
виробів гідравліки (силові та управляючі гідроциліндри, центруючі 
колони) для установки без ударного заштовхування фундаментних 
паль; 
•розробка комплекту конструкторської документації для проведення 
ремонту гідравлічних циліндрів, машин та агрегатів 
сільськогосподарської галузі, і виконання ремонтних робіт. 
 

Відомості про будівлі:   До складу Товариства входять 11 об’єктів 
нерухомості  (дільниця суднового обладнання, дільниця суднової 
арматури, Дільниця виготовлення кріплення, будівля ЕМО, складське  
приміщення, насосна станція, мазутна, склад, дільниця порізки, 
прохідна, гараж) загальною площею 32876,6 кв. м.   
Договори оренди, щодо нерухомого майна ПАТ «Херсонський завод 
"Судмаш"» станом на 01.02.2021 не укладались. 
 
Відомості про земельну ділянку: Державний акт на право постійного 
користування землею, на праві постійного користування перебуває 
земельна ділянка загальною площею 6,5201 га. Дана земельна 
ділянка надана у постійне користування для розміщення виробничої 
бази. 
ПАТ «Херсонський завод "Судмаш"» не має шкідливого 
виробництва, викидів та скидів забруднюючих речовин у 
навколишнє природне середовище, утворення і розміщення 
відходів. Є платником екологічних зборів та платежів. 

Загальна площа земельних 
ділянок: 

6,5201 га 
Загальна площа будівель     

та  споруд: 

32876,6 кв. м. 
Кількість працівників  

(станом на 01.02.2021 р.): 

22 особи 

ЄДРПОУ: 24944438 

31.03.2021 

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. 



https://bit.ly/3u6QkGo 

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: 

Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46 

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua 

Станом на 02.01.2021:  
Дебіторська заборгованість – 344164,81 грн. 
Кредиторська заборгованість – 8390071,51 грн., в тому числі: 
• Поточні забезпечення - 35667,17 грн.; 
• Податок на доходи з фізичних осіб - 609577,22 грн.; 
• Розрахунки з ПДВ - 107346,99 грн.; 
• Військовий збір - 786,11 грн.; 
• Податковий кредит - 65705,68 грн.; 
• Розрахунки з ЕСВ - 17664,48 грн.; 
• Розрахунки з виплати заробітної плати - 711389,84 грн.; 
• Розрахунки з виплат по лікарняним листам - 6242,48 грн. 

Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг): 
 
 
 
 

Умови продажу: 
- збереження основних видів діяльності товариства протягом 1 -го року; 
- погашення протягом шести місяців заборгованості із заробітної плати, перед бюджетом, 
простроченої кредиторської заборгованості у разі їх наявності 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 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю 
України) протягом одного року; 
- фінансування охорони праці в Товаристві відповідно до вимог статті 19 Закону України 
«Про охорону праці»; 
- забезпечувати належне збереження в технічному архіві Товариства науково-технічної 
документації, що належить до Національного архівного фонду (НАФ) України відповідно до 
вимог Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»  та Правил 
організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах 
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених 
наказом Міністерства Юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, та здійснити заходи з її 
передачі на постійне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву 
(ЦДНТА) України (згідно з переліками) протягом 3-х місяців; 
- забезпечувати збереження в належному стані в архіві Товариства документів 
довготривалого зберігання впродовж граничних строків, зокрема, документів трудового 
архіву товариства, та здійснити заходи з передачі їх на зберігання до спеціалізованої 
архівної установи відповідно до вимог Закону та Правил протягом 3-х місяців. 

Основні показники господарської діяльності: 
№ п/п Показники (тис. грн.) 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

1 
Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції 

1544 1663 947 

2 Інші операційні доходи, всього 4056 3513 889 
3 Інші доходи 566 1554 880 
4 Всього доходів 6166 6730 2716 

5 
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

2334 2864 1747 

6 Адміністративні витрати, всього 2044 1574 989 
7 Витрати на збут, всього 195 219 
8 Інші операційні витрати, всього 2001 3120 1379 
9 Інші витрати, всього - - 3 

10 Витрати з податку на прибуток - - - 
11 Всього витрати 6604 7777 4118 
12 Валовий прибуток (збиток) -790 (1201) (800) 

13 
Фінансовий результат від звичайної 
діяльності до оподаткування 

-438 (1047) ( 1402) 

14 Чистий прибуток (збиток) -438 (1047) (1402) 
15 Капітальні інвестиції, всього 23 97 53 

16 
Сплата податків, зборів та обов'язкових 
платежів, всього 

1500 1788 598 

Продукція  (роботи, послуги) Одиниця  
виміру 

За 2020 рік 

28.99.52.80 готова продукція для машин спеціального призначення  тис. грн. 154,7 
30.11.92.00 продукція для оснащення суден цивільного використання  тис. rpн. 720,1 
33.12.15.00  послуги з ремонту устаткування тис. грн. 55,3 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

