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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. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,1986 га 
Загальна площа будівель    та  споруд: 

6151,9 кв. м.  
Кількість працівників (на  01.08.2022 р.): 

2 особи 

79057, м. Львів, вул. Антоновича, 90 

Державний пакет акцій 
розміром 100% статутного 
капіталу АТ “ЕРОТРОН” 

ЄДРПОУ: 14314601 

Загальні характеристики 
Державний пакет акцій АТ "ЕРОТРОН" у кількості 15329000 
штук, що становить 100% статутного капіталу товариства. 
Повне найменування товариства: Акціонерне товариство 
"ЕРОТРОН". 
Розмір статутного капіталу товариства: 15329000,00 грн. 
Основний вид діяльності АТ " ЕРОТРОН" за КВЕД:  
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших 
природничих і технічних наук (основний). 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно) - 4-х поверхову будівлю,   
розташовану за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 90: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функціональне використання: Не задіяно, в занедбаному стані.  
Все нерухоме майно підприємства перебуває під обтяженнями 
(податкова застава, арешт нерухомого майна). 
Відомості про земельну ділянку: правовстановлюючі документи 
на землекористування товариством не оформлено. 
Підприємство фактично користується земельною ділянкою за 
адресою м. Львів, вул. Антоновича, 90  площею 0,1986 га.  
У підприємства наявна застаріла технічна документація на дану 
земельну ділянку (оформлена у 2007р). Земельна ділянка не 
виділена в натурі, відомості про неї на публічній кадастровій 
карті не відображені, кадастровий номер ділянці не присвоєний, 
ділянка не внесена до Державного земельного кадастру.  
Частина нерухомого майна товариства загальною площею 
43,5 кв. м передано в оренду. Строк дії договору оренди - до 
17.01.2026р. 
На балансі (позабалансових рахунках) АТ "ЕРОТРОН" майно, 
яке б не увійшло до його статутного капіталу та перебувало 
б у державній власності, не обліковується. 
Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє 
природне середовище підприємство не має, екологічні 
збори не справляються.  
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Власник  

Адмініст-
ративний 
корпус: 
будівля 
під літ. А-4 
(прим.1-2, 
7, 15-192) 
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Свідоцтво про право 
власності серії САС 
№774235, видане 
28.09.2009 Відділом 
приватизації  житла 
Франківської райадмініс-
трації Львівської міської 
ради на підставі розпоряд-
жень Франківської райадмі- 
ністрації Львівської міської 
ради від 06.04.2006 №582 
та  від 28.09.2009 № 635. 
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Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 
 
 
 
У 2021 році та 1 півріччі 2022 року підприємство за основним видом 
діяльності (72.19) діяльності  не здійснювало, робіт не проводило та послуг 
не надавало. Експортна продукція (роботи, послуги) – відсутні. 
 

 
 погашення протягом 6 (шести) місяців заборгованостей товариства із 

заробітної плати та  перед бюджетом,  у разі їх наявності на дату 
переходу до покупця права власності на пакет акцій;  

 недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи 
уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за 
які законодавством 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. 

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: 

Основні показники господарської діяльності: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1) за 2019 та 2020 роки наведені показники господарської діяльності державного 

підприємства "Науково-дослідний інститут приймальних електронно променевих 
трубок" "ЕРОТРОН", яке є перереєстрованим  в АТ "ЕРОТРОН" 08.12.2021р. 

Станом на 01.08.2022:   
 Дебіторська заборгованість, усього – 11 тис. грн., в т. ч. за товари, 

роботи, послуги  - 11 тис. грн. 
 Кредиторська заборгованість, тис. грн.: 
 
 
 

№ 
п/п 

Показники (тис. грн.) 2019 р. 1) 2020 р. 1) 2021 р. 
6 місяців 
2022 р. 

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 1617,2 2032 26001 26024 
1.1 Необоротні активи 1561,2 1949 25913 25913 
1.2 Оборотні активи 56 83 88 111 
2. Пасиви 1617,2 2032 26001 26024 
3. Доходи всього, в тому числі: 33 46,8 43 26 

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

- - - - 

4. Витрати всього, в тому числі: (2460,3) (3761,2) (1720) (689) 

4.1 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

- - - - 

4.2 Адміністративні витрати - - 900 366 
4.4 Інші операційні витрати 2420,9 3674,8 820 323 
4.6 Витрати з податку на прибуток 0 0 0 0 
5. Чистий прибуток (збиток) +,- (-2427,3) (-3714,4) (-1677) (-663) 

Продукція (роботи, послуги) Одиниця  
виміру 

За   
2021 р. 

За 6 міс. 
2022 р. 

Оренда приміщення (по напрямку 68.20 Надання в оренду і 
експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна) 

тис.грн  43 26 

Найменування показника 
Кредиторська заборгованість 

Усього 
З неї 
прострочена 

Підстава  
виникнення  

Усього,  
в тому числі: 

12842 12611 
Основна 
господар-
ська 
діяльність 
підприєм-
ством не 
ведеться з 
2013 року, 
заблоковані 
р/р підпри-
ємства Фран-
ківським 
відділом 
ДВС  
м. Львова   

за товари, роботи, послуги  4539 4539 
з бюджетом, всього 

в тому числі:  
2856 2679 

-ПДВ 83 82 
- з податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки 

1771 1617 

-з земельного податку 287 274 
-з податку на доходи фізичний осіб 662 653 
-з військового збору 53 52 
зі страхування  923 912 
з оплати праці 3201 3160 
інша заборгованість, всього, 

в тому числі 
 

1323 
 

1321 
-перед Пенсійним фондом  930 928 
-по виконавчих документах  (стягнення на користь 
фізичних та юридичних осіб) 

392 392 

-перед  ФДМУ  1 1 

https://bit.ly/3QoiBTI 
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