
Юридична адреса: м. Харків, пров. 
Кузнечний, 2.

ЄМК ДП „Харківський
науково-дослідний інститут
комплексної автоматизації”

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021р.:
26 осіб.
Основний вид діяльності відповідно до Статуту: дослідження й 
експериментальні розробки у сфері інших природних і технічних наук 
(основний КВЕД – 72.19).
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг)  за період  01.01.2018 -
30.06.2021: 
33280 тис. грн., в тому числі експортної - 1778,3 тис. грн.
Основна номенклатура продукції: 
• розробка та впровадження автоматичних та автоматизованих 

систем керування на нових, реконструйованих або модернізованих 
об’єктах енергетичної галузі з метою впровадження прогресивних 
технологій; 

• удосконалення та впровадження програмного забезпечення 
автоматичних та автоматизованих об’єктів енергетичної галузі, що 
експлуатуються; 

• пошук та ліквідація поломок під час виробничого процесу на 
об’єктах енергетичної галузі; поточна робота з поліпшення якості 
створеної науково-технічної продукції;

• інші види діяльності у сфері розробки програмного забезпечення.
У державного підприємства наявні гарантійні зобов’язання  перед 
гензамовником – ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія 
«ЕНЕРГОАТОМ» (наявні діючі  договори на створення науково-технічної 
продукції з ПрАТ «СНВО «Імпульс» (розробка та гарантійний супровід 
програмного забезпечення атомних електростанцій)).

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): об’єкт включає  12 одиниць 
зареестрованого нерухомого майна (адміністративний комплекс, 
лабораторні комплекси, сараї, склади, склад-гараж, полігон, прохідна з 
забором, споруда охорони) загальною площею 3469,7 кв. м.,  а також
4 споруди: дворове покриття, навіс для автостоянки, огорожа, стоянки 
автомобільні криті, розташованих за адресами: м. Харків, пров. 
Кузнечний, 2 та пров. Кузнечний, 4/6.

Відомості про земельні ділянки: будівлі та споруди ДП розташовані в 
межах земельної ділянки площею 9062,0 га. Державний акт на право 
постійного користування землею від 22.05.2000 серія І-ХР № 004940

Оренда: майно або його частина здана в оренду.
3 договори оренди на загальну площу 1247,3 кв. м. 

Рухоме майно: Транспортні засоби – Volkswagen Passat (2005), Skoda 
Octavia (2000), Skoda Fabia (2002), Skoda SuperB (2004).

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище, утворення і розміщення відходів  підприємством не 
здійснюються.

Загальна площа земельних 

ділянок:

0,9062 га
Загальна площа будівель

та споруд:

3469,7 кв. м.
Кількість працівників

(на 30.06.2021 р.)

26

ЄДРПОУ: 14072049

06.09.2021

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



https://bit.ly/32uzi9O

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:

▪ недопущення звільнення  працівників приватизованого підприємства з ініціативи 
покупця чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців (за винятком звільнення на 
підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України); 
▪ погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої 
кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права 
власності на ЄМК протягом 6 місяців.
▪ збереження основного виду діяльності єдиного майнового комплексу – дослідження
й експериментальні розробки у сфері інших природних і технічних наук (КВЕД – 72.19) 
протягом одного року з дати переходу права власності на об'єкт приватизації;
▪ виконання умов колективного договору протягом строку його дії, але не більше
одного року (частина 6 статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»);
▪ протягом одного року з дати підписання акта приймання-передачі забезпечити 
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи – державного 
підприємства «Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації» (ст. 
104 Цивільного кодексу України).

Основні показники господарської діяльності:

Кредиторська заборгованість станом на 30.06.2021 – 294,2  тис. грн.,
у тому числі:
▪ інші поточні зобов’язання – 2,5 тис. грн.;
▪ з оплати праці – 128,1 тис. грн.;
▪ страхування – 16,2 тис. грн.; 
▪ розрахунки з бюджетом та фондами соціального страхування – 147,4 тис. грн.

Станом на 30.06.2021 наявна прострочена кредиторська заборгованість відсутня

Період Загальний дохід, 
тис. грн.

Дохід за основним видом 
діяльності, тис. грн.

2018 р. 14544,9 14030,5

2019 р. 18113,7 17618,5

2020 р. 2405,3 774,1

І півріччя 2021 р. 1126,4 856,9

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

№ 
п/п

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

2021
1. Активи (форма №1, рядок 1300) 19774,0 44896,4 37624,4 34476,0

1.1 Необоротні активи 4822,9 30212,7 30121,8 30080,1

1.2 Оборотні активи 14951,1 14683,7 7502,6 4395,9

2. Пасиви 19774,0 44896,4 37624,4 34476,0

3. Доходи всього, в тому числі: 14544,9 18113,7 2405,3 1126,4

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

14030,5 17618,5 774,1 856,9

4. Витрати всього, в тому числі: 11864,8 17261,7 9220,9 3728,0

4.1
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг)

9194,8 13351,9 673,4 1680,8

4.2 Адміністративні витрати - - - -

4.4 Інші операційні витрати 2670,0 3909,8 8547,5 2000,0

4.6 Витрати з податку на прибуток - 482,4 - 153,4 - -

5. Чистий прибуток (збиток) +,- 2197,7 698,6 -6815,6 -2601,6

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта – Салій О.О., тел. (057) 700-75-60, адреса 
електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.

https://bit.ly/32uzi9O
mailto:privatization@spfu.gov.ua

