05.01.2022

Державна частка
в НВК МП «Боррікс»

ЄДРПОУ: 19325532

82300, Львівська область,
м. Борислав, пров. Губицький, 1

Загальна площа земельних
ділянок:

відсутня
Загальна площа будівель
та споруд:

відсутня
Кількість працівників
(станом на 01.10.2021р.):

1 особа (директор)

Загальні характеристики
Повне найменування товариства: Науково-виробничокомерційне мале підприємство "Боррікс" в формі товариства
з обмеженою відповідальністю.
Розмір статутного капіталу товариства: відповідно до
зареєстрованих статутних документів – 1160461 крб.
(11,60 грн.).
Пропонується до продажу: державна частка в НВК МП
«Боррікс» в формі ТОВ, що становить 24,0517% статутного
капіталу товариства.
Види діяльності за КВЕД:
 25.21 Виробництво радіаторів і котлів центрального
опалення (основний);
 25.29. Виробництво інших металевих баків, резервуарів і
контейнерів;
 56.29. Постачання інших готових страв;
 72.19. Дослідження й експериментальні розробки у сфері
інших природничих і технічних наук.
Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг):
за 2020 рік та 9 міс. 2021 року – відсутні.
Експортна продукція (роботи, послуги) відсутні.
Станом на 01.10.2021 у товариства немає діючих договорів з
виконання робіт (надання послуг, постачання продукції
тощо) за напрямками діяльності товариства.
Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та
земельні ділянки, на якій розташовано товариство, умови
користування ними: у власності товариства будівель, споруд,
нежитлових приміщень немає.
Виробничо-господарську діяльність товариство при наявності
замовлень проводить на обладнанні, яке орендує.
Станом на 01.10.2021 товариство укладених договорів
оренди майнових активів немає.
На балансі товариства майно, яке перебувало б у державній
власності, не обліковується.
У власності, оренді чи користуванні земельних ділянок
товариство не має.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у
навколишнє природне середовище, утворення і
розміщення відходів, інформація про сплату екологічних
зборів та платежів тощо: у товариства відходи та скиди
забруднюючих речовин відсутні, екологічні збори та платежі
у 2018-2020 та 9 міс. 2021р. товариством не сплачувались.

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.)
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) +,-

2018
-

2019
-

2020
-

9 міс. 2021
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-1,3

-

-

-

Умови продажу:


Покупець зобов'язаний протягом 30 календарних днів з дня переходу
права власності на об'єкт приватизації компенсувати витрати, понесені
регіональним відділенням Фонду державного майна України по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях на оплату послуги,
наданої суб'єктом оціночної діяльності, що був залученим для
проведення оцінки об'єкта приватизації, в сумі 4760,00 грн. (чотири
тисячі сімсот шістдесят гривень 00 коп.) без ПДВ.

Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 15.00 щодня, крім
вихідних та святкових днів за адресою:
Львівська область, м. Борислав, пров. Губицький,1.
Контактна особа на підприємстві:
 керівник Матлак Володимир Васильович;
 моб. тел. (067)94-332-94.
Організатор аукціону:
 Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях;
 адреса: 79005 м. Львів, вул. Коперника,4;
 тел. (032) 299-91-07;
 адреса веб-сторінки на сайті ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html;
 час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45;
 адреса електронної пошти – lviv@spfu.gov.ua.
Контактна особа, відповідальна за можливість ознайомлення з об'єктом:
 Собенко Галина Костянтинівна, головний спеціаліст відділу підготовки
до приватизації та управління корпоративними правами регіонального
відділення;
 тел. (032) 255-39-72.

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/3tj4QxD

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.

