
м. Харків, вул. Достоєвського, 16 

Державний пакет акцій  
розміром 100,00 % статутного 
капіталу ПрАТ «Харківський 
електротехнічний завод 
«Трансзв’язок» 

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне 
товариство «Харківський електротехнічний завод «Трансзв’язок».  
Розмір статутного капіталу товариства: 12 275 700,00 грн. 
Пропонується до продажу: державний пакет акцій розміром 
100 % статутного капіталу приватного акціонерного товариства 
«Харківський електротехнічний завод «Трансзв’язок». 
Основний вид діяльності відповідно до даних Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців: виробництво іншого електричного устаткування 
(вид діяльності за КВЕД – 27.90). 
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг): за період 01.01.2018 - 
30.09.2021 – 58244,8 тис. грн, в тому числі експортної -  11012,2 
тис. грн. 
Основна номенклатура продукції: виробництво апаратури 
автоматичної локомотивної сигналізації та контролю швидкості і 
перевірки пильності машиністів, апаратури тональних рейкових 
кіл, релейні шафи та стативи постів ЕЦ, апаратура числового 
кодового автоблокування, апаратура зв’язку, апаратура 
живлення та трансформатори для пристроїв СЦБ та зв’язку. 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): 31 зареєстрована 
одиниця нерухомого майна (нежитлові будівлі виробничого 
призначення) загальною площею 35848,1 кв. м., розташовані за 
адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 16. 
Форма власності та власник: державна, корпоративна.  
ВАТ Харківський електротехнічний завод «Трансзв’язок». 
Частина нерухомого майна знаходиться в податковій заставі. 
Відомості про земельну ділянку: 1 зареєстрована земельна 
ділянка загальною площею 8,5224 га . 
Кадастровий номер ділянки: 310138800:12:001:0005. 
Цільове призначення: землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, для експлуатації та 
обслуговування нежитлових будівель. 
Форма власності, підстава на право користування земельною 
ділянкою, інформація про обтяження: Державний акт на право 
постійного користування земельною ділянкою від 22.12.2009р. 
серія ЯЯ №319681. 
На балансі підприємства обліковується державне майно, яке не 
увійшло до статутного капіталу товариства, а саме: склад ЛМК 
та 3 житлові будинки загальною площею 2340,0  кв. м. 
Станом на 01.02.2022р. частину нерухомого майна товариства 
загальною площею 9038,9 кв. м. передано в  оренду відповідно 
до 41 договору оренди.   
Граничний термін дії наявних договорів оренди  - до 30.06.2022. 

Загальна площа земельних ділянок: 

8,5224 га 
Загальна площа будівель     та  споруд: 

35848,1 кв. м.                      
Кількість працівників на 01.10.2021: 

97 осіб 

ЄДРПОУ: 01056735 

09.02.2022 

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. 



https://bit.ly/3Jhqp6C 

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: 
Прострочена кредиторська заборгованість – 7598,3 тис. грн, а саме 
заборгованість по сплаті податку доходів фізичних осіб. 
 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 
 
 
 
 
 
 

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату 
екологічних зборів та платежі: 
1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2020 рік (згідно 
форми №2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству – 2,98 т. 
2. Утворення відходів за 2020рік (згідно форми №1-відходи (річна) усього по ПрАТ 
«Завод «Трансзв’язок» – 43,284т. 
3. Екологічні платежі за 2020 рік (згідно форми №1- екологічні витрати (річна) 
фактично сплачено усього – 1,03 тис. грн., у т. ч.: 
 за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення – 1,03 тис. грн.; 
4. Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище відсутні. 
 

Умови продажу: 
 

 збереження основного виду діяльності товариства протягом 1-го року; 
 погашення протягом шести місяців заборгованості ПрАТ «Завод 

«Трансзв’язок» із заробітної плати, перед бюджетом, простроченої 
кредиторської заборгованості у разі їх наявності на дату переходу до покупця 
права власності на пакет акцій; 

 недопущення звільнення працівників ПрАТ «Завод «Трансзв’язок» з ініціативи 
нового власника 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 шести місяців; 

 фінансування охорони праці в ПрАТ «Завод «Трансзв’язок» відповідно до 
вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці» протягом 1-го року. 

Основні показники господарської діяльності: 

№ 
п/п 

Показники (тис. грн.) 2018 2019 2020 
9 міс. 
2021 

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 15971 16326 15720 13604 

1.1 Необоротні активи 7819 7473 7571 7306 

1.2 Оборотні активи 8152 8853 8149 6298 

2. Пасиви 15971 16326 15720 13604 

3. Доходи всього, в тому числі: 26480 25047 17314 12989 

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

21498 18649 10885 7213 

4. Витрати всього, в тому числі: 26278 25030 19681 16909 

4.1 
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

19988 16359 11357 9406 

4.2 Адміністративні витрати 3083 4691 5641 4533 

4.4 Інші операційні витрати 2956 3476 2407 2739 

4.6 Витрати з податку на прибуток - - - - 
5. Чистий прибуток (збиток) +,- 202 17 -2367 -3920 

Період Загальний дохід,  
тис. грн. 

Дохід за основним видом 
діяльності, тис. грн. 

2018 р. 21498,0 20827,4 

2019 р. 18649,1 16949,6 

2020 р. 10885,0 9964,5 

9 місяців 2021 р. 7212,7 6236,8 
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