
42601, Сумська область,                                 
м. Тростянець, пров. Гаївський, 2б 

Державний пакет акцій ПрАТ 
«Хлібозавод «Залізничник» 

Державний пакет акцій Приватного акціонерного товариства 
«Хлібозавод «Залізничник» у кількості 6 162 080 штук, що становить 
48,0212% статутного капіталу товариства. 
Розмір статутного капіталу товариства: 3 208 000,00 грн. 
Основний вид діяльності за КВЕД: - 10.71 - виробництво хліба та 
хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських 
виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання. 
Виробнича діяльність ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»  не 
здійснюється понад 10 років. 
Відомості про об’єкти (нерухоме майно) розташовані за адресою:   
Сумська область, м. Тростянець, провулок Гаївський, 2б: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма власності та власник: колективна, ПрАТ  «Хлібозавод 
«Залізничник». 
Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою:  
Сумська область, м. Тростянець, провулок Гаївський, 2б: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» не має шкідливого виробництва, 
викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище, утворення і розміщення відходів.  

Загальна площа земельних 
ділянок: 

1,8626 га 
Загальна площа будівель     

та  споруд: 

3367,7 кв. м. 
Кількість працівників  

(станом на 30.09.2021р.): 

2 особи 

ЄДРПОУ: 23050348 

05.01.2022 

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. 

Назва  Загальна площа (м кв.) 

Виробничий корпус (Літ. Б) 2491,9 

Службово-побутовий корпус (Літ. А) 787,6 

Залізнична рампа (Літ З) 73,7 

Насосна  (Літ М) 14,5 

Артсвердловина 50 м п., діаметр 108 мм 

Водонапірна вежа Діаметр 2,5 м, висота 15 м 

Труба димова цегляна Діаметр знизу 2,5 м,  

діаметр зверху 1,2 м,  висота 30 м 

Огорожа залізобетонна 250 м п., висота 2 м 
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Для 
розміщення 
та 
експлуатації 
основних, 
підсобних і 
допоміжних 
будівель та 
споруд 
підприємств 
переробної, 
машино-
будівної та 
іншої 
промисло-
вості 

Комунальна. 
Знаходиться в строковому 
платному користуванні 
Договір оренди землі 
від 06.04.2017 укладено на 36 
років. 
Інформація з Державного 
реєстру прав на нерухоме 
майно та Реєстру прав 
власності на нерухоме майно, 
Державного реєстру Іпотек, 
Єдиного реєстру заборон 
відчуження об’єктів 
нерухомого майна щодо 
об’єкта нерухомого майна,  
номер інформаційної довідки 
273378257 від 06.09.2021 



https://bit.ly/3AmfMuf 

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 

Заборгованість із заробітної плати, перед бюджетом, прострочена кредиторська 
заборгованість станом на 30.09.2021 відсутня. 

 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), тис. грн.: 
 

 
 
 

 
 

Умови продажу:  
 

 покупець зобов'язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права 
власності на об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним 
відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях на 
оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для 
проведення оцінки об’єкта приватизації, в сумі 36 500,00 гривень, без ПДВ.  

Основні показники господарської діяльності: 

№ п/п Показники (тис. грн.) 2018 2019 2020 9 міс. 2021 
1. Активи (форма №1, рядок 1300) 1131,2 873,9 769,0 769,7 

1.1 Необоротні активи 862,0 773,0 716,0 674,0 

1.2 Оборотні активи 269,2 100,9 53,0 95,7 

2. Пасиви 1131,2 873,9 769,0 769,7 

3. Доходи всього, в тому числі: 188,9 204,5 169,1 140,4 

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

188,9 204,5 169,1 140,4 

4. Витрати всього, в тому числі: 302,9 682,2 357,8 241,3 

4.1 
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

180,5 179,8 142,3 91,3 

4.2 Адміністративні витрати - - - - 
4.4 Інші операційні витрати 122,4 502,4 215,5 94,0 

4.6 Витрати з податку на прибуток - - - - 

5. Чистий прибуток (збиток) +,- -114,0 -477,7 -188,7 -169,8 

Інформація про договори оренди, станом на 30.09.2021:  

 
 
 
 
 
 
 

Продукція  (роботи, послуги) За 2020 рік 9 міс. 2021 року 
Оренда основних засобів (ТОВ «лайфселл») 63,732 57,3588 

Оренда основних засобів (ПП «Зеніт») 25,25 - 
Реалізація будівельних матеріалів, що були у 
вжитку 

8,65253 26,4608 

Реалізація запчастин до бурового обладнання 71,500 - 
Разом 169,13453 83,8196 

Орендар 

Назва об’єкта 
оренди 

Орен-
дована 
площа 
(кв м) 

Цільове 
призначення 

оренди 

Реквізити 
договору 
оренди та 

термін його 
дії 

Орендна 
плата за 1 

кв. м за міс.  
без ПДВ 

(грн.) 
ТОВ «лайфселл» 
Відповідно до 
додаткової угоди 

Частина димової 
труби та залізо- 
бетонних блоків 

4  

Для 
розміщення 
телекомуніка-
ційного та 
іншого 
обладнання 

01.04.2010  
№ SU380  

до 
30.11.2021 1327,75 
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