
Полтавська обл.,                                     
м. Полтава, вул. Сапіго, 1 

ЄМК ДП «Державний інститут 
по проектуванню підприємств 
м’ясної та молочної 
промисловості 
«Полтавадіпром’ясомолпром» 

ЄМК ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної 
та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром»  
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 21049938. 
Основна діяльність підприємства: 71.11 - діяльність у сфері 
архітектури. 
Відомості про будівлі: двоповерхова цегляна будівля літ. А-2 з 
підвалом, загальною площею 2427,3 кв. м., огорожа №1, огорожа 
№2, ворота №3 по вул. Сапіго, 1 в м. Полтава. Під частиною будівлі 
розташовано підвал. Рік будівництва – 1953. Стіни - цегляні, 
перекриття - монолітне залізобетонне, фундамент – бетон; покрівля – 
шифер; підлога – п/ц стяжка, сходи – залізобетон, В будівлі наявні 
електрика, водопровід, каналізація, система центрального опалення 
відключена з 2015 року. Будівля частково використовується за своїм 
первинним призначенням – для розміщення офісних приміщень. 
Потребує капітального ремонту.  
 Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за адресою: 
Полтавська обл., м. Полтава, вул. Сапіго, 1: адміністративна будівля 
– право власності на об’єкт зареєстровано на підставі свідоцтва про 
право власності на нерухоме майно, серія та номер: САС № 785359, 
виданий 15.06.2010, видавник: Управління житлово-комунального 
господарства. Реєстраційний номер: 431586553101.  
Загальна площа: 
 згідно реєстрації станом на 07.08.2014р. - 2423,3 кв. м.; 
 згідно технічного паспорта станом на 14.12.2020р. - 2427,3 кв. м. 
Форма власності: та власник: державна, ФДМУ. 
Функціональне використання: адміністративна будівля. 
Відомості про рухоме майно: на балансі підприємства обліковується 
один транспортний засіб - легковий автомобіль ВАЗ – 21053, 1997 
року випуску, стан задовільний. Обладнання, устаткування, інвентар 
та інше рухоме майно – 913 од., рік вводу в експлуатацію 2001-2006, 
загальний технічний стан – задовільний. 
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка за адресою:        
м. Полтава, вул. Сапіго, 1, площею 0,3056 га, належить на праві 
постійного користування  ДП «Державний інститут по проектуванню 
підприємств м’ясної та молочної промисловості 
«Полтавадіпром’ясомолпром» м. Полтава.  
• Кадастровий номер земельної ділянки: 5310136400:14:005:0030. 
• Цільове призначення : громадського призначення.  
• Форма власності: комунальна. 
• Підстава на право користування земельною ділянкою: 
Державний акт на право постійного користування земельною 
ділянкою, серія ЯЯ № 225161 від 11.01.2017. 
• Наявність обтяжень: відсутні 
Ділянка на якій розміщений об’єкт знаходиться в центральній частині 
міста, в оточенні житлового масиву та адміністративних установ 
вбудованих на перших поверхах житлових будинків, під’їдні шляхи у 
задовільному стані. 

Загальна площа земельних 
ділянок: 

0,3056 га 
Загальна площа будівель     

та  споруд: 

2427,3 кв. м. 
Кількість працівників  

(станом на 31.03.2021 р.): 

4 особи 

ЄДРПОУ: 21049938 

25.06.2021 

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/3fHCd6t 

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 31.03.2021 р.: 
Прострочена кредиторська заборгованість – 884,36 тис. грн., в тому числі: 
• заборгованість по заробітній платі – 601,61  тис. грн.; 
• розрахунки по ЄСВ – 56,26 тис. грн.; 
• розрахунки по ПДФО - 133,79 тис. грн.; 
• військовий збір – 11,15 тис. грн.; 
•  за землю – 81,55 тис. грн. 
Поточна кредиторська заборгованість – 327,71 тис. грн., в тому числі: 
• заборгованість по заробітній платі – 28,99 тис. грн.; 
• розрахунки по ЄСВ – 7,92 тис. грн.; 
• розрахунки по ПДФО – 6,48 тис. грн.; 
• військовий збір - 0,54 тис. грн.; 
• за землю – 7,61 тис. грн.; 
• ПДВ – 0,17 тис. грн.;  
• за товари, роботи, послуги – 1,4 тис. грн.; 
• інші поточні зобов’язання – 274,6 тис. грн. 

Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг): 
 
 
 
 

 
Обсяг  реалізації  продукції (робіт, послуг)  за період  2018 – I квартал 2021 року: 1305,6  
тис. грн., в  тому числі експортної – не має. 
Основна номенклатура продукції: 71.11 - діяльність у сфері архітектури, в тому числі 
експортної: не має.  
Перелік майна, яке передане в оренду: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Умови продажу: 
• недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового 
власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців; 
• погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, 
простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу 
права власності на єдиний майновий комплекс. 

Основні показники господарської діяльності: 

Період 
Загальний дохід,  

тис. грн 

Дохід за основним видом 

діяльності, тис. грн 
2018 р. 757,5 673,6 
2019 р. 392,5 297,5 
2020 р. 140,3 85,8 

I квартал 2021 р. 15,3 0 

№ п/п Показники (тис. грн.) 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
1кв.         

2021 р. 
1. Активи (форма №1, рядок 1300) 1475,2 1312,3 19692,3 19462,1 

1.1 Необоротні активи 1250,4 1250,4 19632,0 19392,3 
1.2 Оборотні активи 224,8  61,9 60,3 69,8 
2. Пасиви 1475,2  1312,3 19692,3 19462,1 
3. Доходи всього, в тому числі: 757,5 392,5 140,3 15,3 

3.1 
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

673,6 297,5 85,8 0 

4. Витрати всього, в тому числі: 848,8 891,2 572,3 419,9 

4.1 
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

533,1 327,7 314,3 329,4 

4.2 Адміністративні витрати 315,7 563,5 258,0 90,5 
5. Чистий прибуток (збиток) +,- -91,3 -498,7 -432,0 -404,6 

Орендар 
Назва 

об’єкта 
оренди 

Цільове призначення оренди 

Реквізити 
договору 
оренди та 

термін його дії 

Орендна плата 
за 1 кв. м за 

місяць  
без ПДВ (грн.) 

ТОВ 
«Телесвіт» 

Нежитлове 
приміщення 
площею 6,4 

кв.м. 

Розміщення операторів 
телекомунікацій, які надають 
послуги з рухомого 
(мобільного) зв’язку, операторів 
та провайдерів 
телекомунікацій, які надають 
послуги з доступу до інтернет 

№ 53/15-Н від 
19.08.2015, 

термін дії до 
18.06.2021 

141,09 

ТОВ 
«Телерадіо
компанія 

«АІР» 

Нежитлові 
вбудовані 

приміщення 
площею 

137,0 кв.м. 

Може бути використане за 
будь-яким цільовим 
призначенням 

№ 1603/1 від 
16.03.2021, 

термін дії до 
16.03.2026 

75,36 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

