
Юридична адреса:  
Херсонська обл.,  
Голопристанський р-н.,  
с. Геройське,  
вул. Дубинди, буд. 17 

ЄМК ДП «Геройське 
дослідно - промислове 
підприємство» 
 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021р.:   
17 осіб. 
Основний вид діяльності відповідно до Статуту:  
добування солі (КВЕД-08.93). 
Підприємство розташоване на березі Дніпровського лиману, на відстані 
70 км від районного центру - м. Гола Пристань. Виробничі потужності по 
видобутку солі -  гідротехнічні споруди (басейни - підготовчі, садкові, 
канави, шлюзи та інше) на ланцюзі озер, заповнених морською водою 
Ягорликської затоки Чорного моря. 
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 01.01.2018 – 
30.06.2021 – 10503,1 тис. грн., в тому числі експортної - 0. 
Основна номенклатура продукції:  
• Добування солі, тонн (сіль морська осідна першого та другого 

ґатунку, сертифікат відповідності UA 1.189.Х000175-18, термін дії: 
22.11.2018 - 31.12.2020):  за 2018 рік – 4 100, за 2019 рік – 4 600, за 
2020 рік – 4 500. 

Операційний виробничий цикл по вирощуванню та видобуванню солі 
складає 12 місяців, сіль видобувається раз на рік, у вересні-жовтні. 
У 2021 році видобуток солі не здійснювався. Дохід отримувався за 
рахунок накопичених запасів солі видобутку 2020 року. 
 
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): 
Будівля майстерні (Б) 58,4 кв.м., будівля контори (А) 122,9 кв.м., склад 
матеріальний (В) 207,5 кв.м., склад матеріальний (Г) 140,4 кв.м., склад 
матеріальний (Д) 60,8 кв.м., Цех фасувальний (Е) 575,1 кв.м., Будівля 
для зберігання солі (Ж) 205 кв.м., Гараж (И) 81,6 кв.м., Трансформаторна 
підстанція (будівля) (К) 27,88 кв.м., Столярний цех (М) 11,3 кв.м., Туалет 
(З,Л,) 2,9 кв.м., Навіс (Н) 25,2 кв.м., Навіс (О) 14,3 кв.м., Огорожа.№ 1, 
Огорожа № 2,3, Огорожа № 4, Причал № 5, Естакада № 7, Ємність для 
зберігання ППМ № 6, Технологічна споруда оз."Кругле" №ХІІ, 
Технологічна споруда оз."Гаркушеве" №VІІІ, Складський майданчик 
оз."Гаркушеве" №27, Технологічна споруда оз."Дубова Засуха" №Х, 
Складський майданчик оз."Дубова Засуха" №27, Технологічна споруда 
оз."Змійове" №ХІ, Складський майданчик оз."Фенькіне" №ХІІ, 
Технологічна споруда оз."Північно Змійове" №ІХ, Складський майданчик 
оз."Північно Змійове" №ІХ 
Тривають дії щодо реєстрації майна. 
 

Загальна площа земельних 

ділянок: 

340,7646 га  
(не підлягає приватизації) 

Категорія земель: Землі промисловості. 

Цільове призначення: для видобутку, 

переробки та поставки кухонної солі 

 

Загальна площа будівель             

та  споруд: 

1541,28 кв. м. 
Кількість працівників  

(на  30.06.2021 р.) 

17 

ЄДРПОУ: 00383604 

22.09.2021 

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. 

Загальні характеристики 

Період 

Дохід за основним  

видом діяльності, 

тис.грн 

Загальний 

дохід, тис.грн 

За 2018 рік 2 554,0 2 554,0 

За 2019 рік 2 896,0 2 896,0 

За 2020 рік 4 026,7 4 026,7 

За 6 місяців 2021 року 1 026,4 1 026,4 



https://bit.ly/3994Chj 

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 

Умови продажу: 

 збереження основного виду діяльності підприємства, а саме: 08.93 Добування солі; 
 погашення протягом 6 місяців заборгованості державного підприємства «Геройське 
дослідно-промислове підприємство» із заробітної плати, перед бюджетом, 
простроченої кредиторської заборгованості у разі їх наявності на дату переходу до 
покупця права власності; 
 недопущення звільнення працівників підприємства 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 6 місяців;  
 фінансування охорони праці відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про 
охорону праці»; 
 відшкодувати протягом 10 календарних днів після переходу права власності на 
об'єкт приватизації до покупця витрати Регіонального відділення Фонду державного 
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі на 
проведення екологічного аудиту державного підприємства «Геройське дослідно-
промислове підприємство» у сумі 20 000, 00 грн (двадцять тисяч гривень 00 копійок). 

 
Земельна ділянка не підлягає приватизації.  
Дана земельна ділянка підприємства по видобутку солі знаходиться в межах об’єкту 
«Смарагдової мережі» Європи в Україні – «Kinburnska Kosa» код території:UA0000215, 
що накладає певні обмеження на їх використання.  
 

Основні показники господарської діяльності: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Кредиторська заборгованість станом на 30.06.2021 – 7 398 232,80 грн.,  
 

Станом на 30.06.2021 наявна прострочена кредиторська заборгованість відсутня 

№ 
п/п 

Показники (тис. грн.) 2018 2019 2020  
І півріччя 

2021 

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 11734,2 11612,3 13404,4 11737,7 

1.1 Необоротні активи 5981,00 5958,8 5918,50 5904,1 

1.2 Оборотні активи 5753,20 5653,5 7485,9 5833,60 

2. Пасиви 11734,2 11612,3 13404,4 11737,7 
3. Доходи всього, в тому числі: 2554 2896 4026,7 1026,4 

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

2554 2896 4026,7 1026,4 

4. Витрати всього, в тому числі: 2712,10 2888,3 4060,4 2657,7 

4.1 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

1744,5 1904,3 3095,5 831,4 

4.2 Адміністративні витрати 967,6 984 964,9 1438,2 
4.4 Інші операційні витрати - - - 388,1 

5. Чистий прибуток (збиток) +,- -158,1 7,7 -33,7 -1631,3 

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення 
можливості огляду об’єкта – Тищенко Оксана Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, 
адреса електронної пошти: prodaga_65@spfu.gov.ua 

https://bit.ly/3994Chj
mailto:privatization@spfu.gov.ua

