
Основний вид діяльності відповідно до ЄДРПОУ:  
виробництво машин і устаткування для металургії. 
Обсяг реалізації (робіт, послуг)за період 2018 – 9 місяців 2021 
року: 3760,0 тис. грн. 
Основна номенклатура продукції: виробництво машин і 
устаткування для металургії. 
Відомості про об’єкти (нерухоме майно): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 1251.1 Будівлі підприємств 
машинобудування та металообробної промисловості; 1212.9 Інші 
будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше.  
Відомості про земельні ділянки: 5 зареєстрованих земельних 
ділянок загальною площею 3,2473 га. 
Станом на 30.09.2021 частина нерухомого майна ЄМК переда-
но в оренду відповідно до 11 наявних договорів оренди 
державного майна. Граничний строк дії договорів–до 31.05.2023. 
Між ДП «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і 
технологій Національної академії наук України» та ТОВ «Берилл» 
укладено договір про спільну діяльність від 27.03.2001 № 
5/01/15, відповідно до якого  ТОВ «Берилл» надано право корис-
тування майном бази відпочинку «Наука». Щодо майна бази 
відпочинку «Наука» триває судове провадження у справі  
№ 915/1172/21 за позовом ТОВ «Берилл». 
Між ДП «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і 
технологій Національної академії наук України» та ТОВ «Берилл»  
укладено договір оренди від 01.07.2017 №29 на три кімнати 
Причалу №275 бази відпочинку «Наука», загальною площею 44,3 
кв.м, термін дії договору закінчився 31.05.2020, майно не 
повернуто у зв’язку з його руйнуванням.  

Загальна площа земельних 
ділянок: 

3,2473 га 
Загальна площа будівель             

та  споруд: 

10984,6 кв. м.  
Кількість працівників  

(на  30.09.2021 р.) 

12 осіб 

19.01.2022 

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. 

Миколаївська обл.,                                        

м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197 

ЄМК ДП «Дослідний завод 
Інституту імпульсних процесів 
і технологій Національної 
академії наук України» 

ЄДРПОУ: 05410381 

Загальні характеристики 

Назва Загаль-
на 

площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма власності та власник 

Адреса розташування: Миколаївська обл.,м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197: 

Нежит-
ловий 
об’єкт 9

0
2

8
,7

0
 

681784 
648101  

Свідоцтво 
на право 
власності  
№ 40747755 
від 
16.07.2015 

Державна,  
Національна Академія Наук 
України 

Адреса розташування:Миколаївська обл., Миколаївський (Березанський)  
р-н, с. Коблеве,  пр. Курортний, 50-В: 

База  
відпо-
чинку 

«Наука» 1
9

5
5

,9
0

 

- 

Свідоцтво 
на право 
власності  
від 
27.04.2001 
№101 

Державна, Державне 
підприємство «Дослідний 
завод Інституту імпульсних 
процесів і технологій 
Національної академії наук 
України» 



Основні показники господарської діяльності: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Станом на 30.09.2021: 
Прострочена кредиторська заборгованість – відсутня. 
Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі: 
 заборгованість по заробітній платі (без урахування компенсації) - 

840834,00 грн; 
 податки з заробітної плати (ПДФО, військовий збір) - 224936,0 грн; 
 фінансова допомога - 92800,00 грн; 
 інша кредиторська заборгованість - 1525430,00 грн. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Відомості про транспортні засоби: 
 
 
 
 

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату 
екологічних зборів та платежів: відсутнє.  

https://bit.ly/3AdXD3r 

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. 

Детальна інформація  
про об'єкт: 

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

Умови продажу: 

 погашення протягом трьох місяців боргів із заробітної плати; 
 погашення протягом шести місяців боргів перед бюджетом, простроченої 

кредиторської заборгованості, в розмірі, що склалася на дату переходу 
права власності на єдиний майновий комплекс (у разі її наявності); 

 недопущення звільнення працівників з ініціативи покупця чи 
уповноваженого ним органу  (за винятком вчинення працівником дій, за 
які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 та 8 частини першої 
статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести 
місяців з дати переходу права власності. 

 

Період Загальний дохід,                
тис. грн. 

Дохід за основним видом 
діяльності, тис. грн. 

2018 р. 877,0 62,5 
2019 р. 988,0 123,5 
2020 р. 996,0 131,0 

9 місяців 2021 р. 899,0 270,3 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 

№ 
п/п 

Показники (тис. грн.) 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
9 місяців 
2021 р. 

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 4940 2590 2608 19767 
1.1 Необоротні активи 4469 2179 2148 19368 
1.2 Оборотні активи 471 411 460 399 
2. Пасиви 4940 2590 2608 19767 
3. Доходи всього, в тому числі: 877 988 996 899 

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

134 198 238 391 

4. Витрати всього, в тому числі: 1329 1461 1355 1228 

4.1 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

203 268 299 411 

4.2 Адміністративні витрати 335 443 399 324 
4.4 Інші операційні витрати 749 669 560 406 
4.6 Витрати з податку на прибуток - - - - 
5. Чистий прибуток (збиток) +,- - 452 - 473 - 359 -329 

Назва ТЗ / марка Рік випуску Пробіг, км 

ВАЗ 2121 1986 190110 

Катер «Крим-3»  1985 - 
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