18.11.2021

ЄМК ДП ”Науково-технічний центр
”Плазмотрон” Інституту
електрозварювання ім. Є.О. Патона
Національної академії
наук України”
ЄДРПОУ: 19026309
м. Київ,
вул. Антона Цедіка, 9-А

Загальні характеристики

0,0898 га
Загальна площа будівель
та споруд:

537,5 кв. м.
Кількість працівників
(на 30.09.2021р.)

10

Будівля №1
(Двоповерхова
будівля з
прибудовами)
(літ. Б)
Будівля,
металеве
складське
приміщення,
літера “А”

Реєстраційний
номер

Підстава виникнення
права власності

Форма власності
та власник

Витяг з Єдиного реєстру
об’єктів державної власності
щодо державного майна
№10-15-9475 від 27.04.2021,
видавник: Фонд державного
майна України

форма власності –
державна, власник Фонд державного
майна України

Витяг з Єдиного реєстру
об’єктів державної власності
щодо державного майна
№10-15-9475 від 27.04.2021,
видавник: Фонд державного
майна України

форма власності –
державна, власник Фонд державного
майна України

105

Функціональне використання:

адміністративно-виробниче;

складське приміщення.
Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Київ,
вул. Антона Цедіка, 9-А:

Земельна ділянка

Назва

Площа
земельної
ділянки
(м. кв)
898

Кадастровий
номер

8000000000:88:091:0037

Загальна площа земельних
ділянок:

Загальна
площа
(м кв.)
432,5

2372924980000

Назва

2372992280000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Науково-технічний
центр “ПЛАЗМОТРОН” Інституту електрозварювання ім.Є.О. Патона
Національної академії наук України”.
Основний вид діяльності відповідно до Статуту: дослідження й
експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 – 9 місяців 2021 р.:
2 743 тис. грн., в тому числі експортної – 0 тис. грн.
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): розробка, виготовлення та
ремонт обладнання для повітряно-плазмової різки металів,в тому числі
експортної: відсутня.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за адресою: м. Київ,
вул. Антона Цедіка, 9-А:

Цільове
призначення
земельної
ділянки

Форма власності, підстава на
право користування
земельною ділянкою,
інформація про обтяження

Для експлуатації
та
обслуговування
будівель та
споруд
адміністративного та наукововиробничого
призначення

Власник: Держава Україна в особі
Київської міської державної
адміністрації.
Право користування земельною
ділянкою оформлено за
ДП “Науково-технічний центр
“ПЛАЗМОТРОН” Інституту
електрозварювання
ім. Є.О. Патона Національної
академії наук України”

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.

Основні показники господарської діяльності:
№
п/п
1.
1.1
1.2
2.
3.
3.1
4.
4.1
4.2
4.4
4.6
5.

Показники (тис. грн.)

2018 р.

2019 р.

2020 р.

9 місяців
2021 р.

Активи (форма №1, рядок 1300)
Необоротні активи
Оборотні активи
Пасиви
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
Інші операційні витрати
Витрати з податку на прибуток
Чистий прибуток (збиток) +,-

339
191
148
339
840

228
158
70
228
928

226
125
101
226
549

341
165
176
341
426

840

928

549

426

1025

1222

808

909

417

610

210

198

525
-

531
-

531
-

601
-

-185

-294

-259

-483

Станом на 30.09.2021:
Прострочена кредиторська заборгованість становить 661768,90 грн.
Поточна кредиторська заборгованість становить 527464,74 грн, в тому числі:

заборгованість по заробітній платі - 80178,00 грн;

податки з заробітної плати - 57296,77 грн;

фінансова допомога - 137875,36 грн;

інша кредиторська заборгованість - 252114,61 грн.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):
Період

Загальний дохід, тис. грн.

Дохід за основним видом
діяльності, тис. грн.

2018 р.
2019 р.
2020 р.

840
928
549
426

840
928
549
426

9 місяців 2021р.

Станом на 30.09.2021 року частина нерухомого майна загальною площею 13 кв. м.
передано в оренду відповідно до 3 договорів оренди. Граничний термін дії усіх
наявних договорів оренди - до 31.12.2021р.
На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, утворення і розміщення відходів в наслідок діяльності підприємства:
відсутні. Підприємство не є платником екологічних зборів та платежів.

Умови продажу:




погашення протягом 6 місяців від дати переходу права власності на об'єкт
приватизації боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої
кредиторської заборгованості підприємства, у розмірі, що складеться на дату
переходу до покупця права власності на об'єкт приватизації;
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи власника чи
уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі 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 шести
місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації.

Контакти
Контакт-центр: 0-800-50-56-46
Investor Relations Office: +38 044 200 34 38
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Детальна інформація
про об'єкт:
https://bit.ly/3pWZEMi

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.

