25.08.2021

ЄМК ДП “Дашавський завод
композиційних матеріалів”
ЄДРПОУ: 00152402

Юридична адреса: Львівська обл.,
Стрийський р-н, смт. Дашава.
Місцезнаходження: Львівська обл.,
Стрийський р-н, с. Загірне.

Загальні характеристики
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дашавський
завод композиційних матеріалів».
Основний вид діяльності: діяльність із виробництва неметалевих
мінеральних виробів, н.в.і.у (23.99).
Основна номенклатура продукції:

асфальтно-смолистий пом’якшувач гранульований (АСПГ) для
шинної та гумово-технічної промисловості;

мастика бітумно-гумова ізоляційна (МБР-90, МБР-100) та мастика
бітумно-полімерна ізоляційна МБПІ-Д для ізоляції нафтопроводів і
газопроводів;

послуги з водопостачання та водовідведення для потреб населення
с.Загірне та смт.Дашава Стрийського району Львівської області.
Обсяг основної номенклатури продукції:
Період

Загальна площа земельних
ділянок:

2018р.

42,602 га

2020р.

Загальна площа будівель
та споруд:

9065,6 кв. м.
Кількість працівників
(на 30.06.2021 р.)

33

2019р.

І півріччя 2021

Вид продукції
АСПГ
МБПІ-Д
АСПГ
МБПІ-Д
АСПГ
МБПІ-Д
АСПГ
МБПІ-Д

Обсяг, тонн
181
717
233
250
166
182
125,5
194

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): об’єкт включає 20
зареєстрованих одиниць нерухомого майна (будинок грануляції,
реакторне відділення,допоміжний корпус, будинок зарядної станції,
склади різного призначення, депо тепловозне, баня-прачечна,
приміщення заводоуправління, мехмайстерні,столярного цеху, ЦЗЛ,
гараж, конюшня, насосна станція І підйому, база відпочинку «Над
Опором» тощо) загальною площею 9065,6 кв. м., розташованих у
с.Загірне (Стрийський р-н, Львівська обл.) смт.Дашава (Стрийський р-н,
Львівська обл.) та с.Гребенів (Сколівський р-н, Львівська обл.).
Відомості про земельні ділянки:

Земельна
ділянка

Земельна
ділянка

Назва

Адреса
розташування
Львівська
обл.,
Стрийський
р-н,
с. Загірне
Львівська
обл.,
Сколівський р-н,
с.Гребенів

40,81 га

Цільове
призначення
земельної
ділянки
Виробничі
потреби

1,792 га

Організація відпочинку

Площа
земельної
ділянки

Кадастровий
номер

Форма власності,
підстава на право
користування
земельною ділянкою,
інформація про
обтяження
Державний акт на право
постійного користування
земельною ділянкою,
серія ЛВ, виданий
03.03.1998
Державний акт на право
постійного користування
земельною ділянкою,
серія І-ЛВ № 005257,
виданий 30.12.1999

Станом на 30.06.2021 року частина майна передано в оренду.
Граничний термін дії наявних договорів оренди - до 26.10.2023р.
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.

Відомості про рухоме майно: на балансі ДП перебувають 9 транспортних засобів, 1 з
яких, а саме: автомобіль вантажний бортовий КАМАЗ-5320, реєстраційний номер 3155 ЛВП, рік випуску 1988, вилучено для потреб АТО відповідно до розпорядження
Стрийської районної державної адміністрації Львівської області від 19.01.2015 № М1дек та від 23.01.2015 № М-2дек.

Основні показники господарської діяльності:
№ з/п

Показники (тис. грн.)

2018 р.

2019 р.

2020 р.
13 394,0

6 міс.
2021 р.
39 386,0
30 251,0

1.

Активи (форма №1, рядок 1300)

11 356,0

9 503,0

1.1

Необоротні активи

2 486,0

2 323,0

2 135,0

1.2

Оборотні активи

8 870,0

7 180,0

11 259,0

9 135,0

2.

Пасиви

11 356,0

9 503,0

13 394,0

39 386,0

3.

22 631,0

8192,0

17 979,0

9 312,0

22 292,0

7 019,0

15 212,0

9 297,0

21 379,0

9 406,0

17 239,0

9 302,0

16 694,0

5985,0

10 777,0

6 831,0

4.2

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

-

-

-

-

4.4

Інші операційні витрати

4 653,0

3418,0

6 462,0

2 358,0

4.6

Витрати з податку на прибуток

225,0

-

206,0

-

5.

Чистий прибуток (збиток) +,-

1 027,0

-(1 214,0)

534,0

10,0

3.1
4.
4.1

Станом на 30.06.2021:
Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.
Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

заборгованість по заробітній платі – 296,0 тис. грн.;

розрахунки з бюджетом – 36,0 тис. грн.;

розрахунки зі страхування – 1880,0 тис. грн.;

інші поточні зобов’язання – 73,0 тис. грн.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):
Період
2018р.
2019р.
2020р.
І півріччя 2021р.

Загальний дохід,
тис. грн.
22631,0
8192,0
17979,0
9312,0

Дохід за основним видом
діяльності, тис. грн.
22082,0
6814,0
15212,0
9 198,0

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації:

об’єкти водопостачання та водовідведення села Загірне (25 об’єктів);

автодороги (2 об’єкти).
Балансова вартість активів, що не підлягають приватизації, станом на 30.06.2021
становить 6 321 434,39 грн.
Підприємство здійснює викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє
середовище (атмосферне повітря, водні об'єкти), утворює і розміщує відходи та є
платником екологічних зборів та платежів.

Умови продажу:






збереження основного виду діяльності підприємства протягом трьох років;
у разі передачі об’єктів системи водопостачання та водовідведення села Загірне, які
не підлягають приватизації, у комунальну власність Стрийської міської ради,
покупець зобов’язанй подавати (за окремим договором) електроенергію до
насосної станції 2-го підйому подачі води та насосної станції перекачки стічних вод;
погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом,
простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на дату
переходу права власності на ЄМК;
недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи
покупця чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців.

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

Детальна інформація
про об'єкт:

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua

https://bit.ly/2Woan7I

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.

