
м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 

ЄМК ДП “Електронмаш” 

Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«ЕЛЕКТРОНМАШ». 
Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: виробництво 
комп’ютерів і периферійного устаткування. 
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період  2018-30.09.2021:  
96 041,00 тис. грн, в тому числі експортної – 39 897,00 тис.грн. 
Основна номенклатура  продукції: 
-27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів; 
-25.62.20 Механічне виробництво за кресленнями замовника, 
продукція механічної обробки металів; 
-25.62.10 Послуги з токарного оброблення виробів металевих; 
-25.61.11 Послуги з нанесення металевих покриттів на метали 
(гальванічне покриття металовиробів); 
-25.50.13.30 Виробництво деталей для машин і механічних приладів, 
одержані методом листового штампування сталі; 
-26.11. Виробництво електронних компонентів. 
В тому числі експортної: 
-27.11. Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів; 
-26.11. Виробництво електронних компонентів. 
Відомості про об'єкт (нерухоме майно): об’єкт включає  37 одиниць  
зареєстрованого нерухомого майна (будівлі та споруди виробничого 
призначення, склади, сховище,їдальня, база відпочинку тощо) 
загальною площею 110668,29 кв. м., розташованих за адресами:  
 м.Київ,  вул.Кільцева дорога, 4; 
 Чернігівська область, Чернігівський район, село Соколівка,         

вул. Перемоги, 49 а. 
Відомості про земельні ділянки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Станом на 30.09.2021 на балансі ДП обліковуються транспортні засоби  
і механізми в кількості 32 одиниць (легкові, вантажні автомобілі та 
спецтехніка).  

Загальна площа земельних 
ділянок: 

понад 18,6617 га 
Загальна площа будівель     

та  споруд: 

110668,29 кв. м.  
Кількість працівників  

(станом на 30.09.2021р.): 

136 осіб 

ЄДРПОУ: 14312789 

29.12.2021 

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. 
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Державна власність  
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Державна власність  
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користування Б 
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Державна власність 
 Акт на право постій-
ного користування ІІ-КВ 
№003224-116 від 
12.02.1997 



https://bit.ly/3AFXIeK 

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: 0-800-50-56-46 

Investor Relations Office: +38 044 200 34 38  
ir@spfu.gov.ua  
privatization@spfu.gov.ua 

Станом на 30.09.2021: 
Поточна кредиторська заборгованість – 17 204 043,00 грн. 
Прострочена кредиторська заборгованість – 16 821 925,00 грн., в тому числі: 
 заборгованість по заробітній платі – 6 137 710,67  грн; 
 податки з заробітної плати – 2 767 902,68 грн; 
 інша кредиторська заборгованість – 7 916 311,65 грн. 

Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг): 
 
 
 

 
 
 

Станом на 30.09.2021 року частина майна загальною площею 2837,20 кв. м. передано в 
оренду відповідно до 7 договорів оренди. Граничний термін дії усіх наявних договорів 
оренди - до 05.08.2029р. 
На балансі підприємства перебуває об’єкт, що не підлягає приватизації, а саме: підземне 
сховище ЦО в корпусі №2 за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4.    
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, 
утворення і розміщення відходів за 2020 рік – відсутні.  
Екологічні платежі за 2020 рік: (згідно форми №1- екологічні витрати (річна) фактично 
сплачено усього – 0,878 тис. грн. 
 

Умови продажу: 
 

  недопущення звільнення працівників приватизованого  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 від дати переходу права 
власності на ЄМК; 

 погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, 
простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу 
права власності на ЄМК (у разі наявності такої заборгованості); 

 виконання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо 
користування об’єктом – базою відпочинку, розташованої за адресою: Чернігівська 
область, Чернігівський район, село Соколівка, вул. Перемоги, 49 а, яка входить до 
складу ЄМК, протягом 6 місяців;  

 утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за 
призначенням за рахунок власних коштів. 

Основні показники господарської діяльності: 

Період 
Загальний дохід,  

тис. грн 
Дохід за основним видом 

діяльності, тис. грн 
2018 р. 44000,00 41696,00 
2019 р. 26258,00 21536,00 
2020 р. 14709,00 14709,00 

30.09.2021 р. 11074,00 7 614,00 

№ 
з/п 

Показники (тис. грн.) 2018  2019 2020  30.09.2021 

1. 
Активи (форма №1, рядок 
1300) 

112684,00 93479,00 87392,00 72535,00 

1.1 Необоротні активи 87359,00 80408,00 76491,00 66358,00 
1.2 Оборотні активи 25325,00 13071,00 10901,00 6177,00 
2. Пасиви 112684,00 93479,00 87392,0 72535,00 

3. Доходи всього, в тому числі: 44000,00 26258,00 14709,00 11074,00 

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

41696,00 21536,00 14709,00 11040,00 

4. Витрати всього, в тому числі: 52464,00 43157,00 25588,00 30464,00 

4.1 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

34415,00 35023,00 22243,00 11269,00 

4.2 Адміністративні витрати 15250,00 5725,00 3060,00 1514,00 
4.4 Інші операційні витрати 2351,00 1664,00 124,00 13401,00 

4.6 
Витрати з податку на 
прибуток 

203,00 7,00 - - 

5. Чистий прибуток (збиток) +,- -8464,00 -16899,00 -10879,00 -19390,00 
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