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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: 

0,292783 га 
Загальна площа будівель    та  споруд: 

9474,6 кв. м.  
Кількість працівників (на  01.10.2022 р.): 

23 особи 

м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41 

Державний пакет акцій  
у статутному капіталі  
АТ “Електроважхімпроект” 

ЄДРПОУ: 01416777 

Загальні характеристики 
Державний пакет акцій акціонерного товариства 
«Електроважхімпроект» у кількості 21 366 штук акцій, що 
становить 100% статутного капіталу товариства. 
 

Розмір статутного капіталу товариства: 22 434,30 грн. 
 

Основний вид діяльності товариства: дослідження й 
експериментальні розробки у сфері інших природничих і 
технічних наук (вид діяльності за КВЕД: 72.19). 
За основним видом діяльності товариство не працює. Джерелом 
доходу підприємства є надання приміщень в оренду. 
 

Відомості про нерухоме майно АТ «Електроважхімпроект»: 
об’єкт включає 9 зареєстрованих об’єктів нерухомого майна 
(виробничо-лабораторний корпус літ. А-6; виробничо-
лабораторний корпус літ. Б-5; майстерня літ. И-1; гараж для 
бурової а/м літ. З-1; гараж літ. В-1; гараж літ. Г-1; будка для 
охорони літ. Е-1; навіси літ. Д та літ. Ж; споруди №1-4, І-ІІІ) 
загальною площею 9474,6 кв. м, що розташовані за адресою:  
 м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41. 
Реєстраційний номер: 2638756712020. 
Функціональне використання: 1263 Будівлі навчальних та 
дослідних закладів; 1242 Гаражі; 1274 Будівлі інші, не 
класифіковані раніше; 2999.9 Інші інженерні споруди 
Підстава виникнення права власності: перелік нерухомого 
майна, переданого у процесі корпоратизації до статутного 
капіталу АТ «Електроважхімпроект» (код за ЕДРПОУ01416777; 
місцезнаходження: 49600, Дніпропетровська область, місто 
Дніпро, вулиця Воскресенська, будинок 41), що є 
правонаступником Державного проектного та проектно-
конструкторського інституту «Електроважхімпроект», від 
22.07.2022.  
Власник: АТ «Електроважхімпроект» (код за ЄДРПОУ 01416777). 
 

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою:  
м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41: 
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2927,83 
м. кв. 

- 

Фактичне 
розміщення 
ДППКІ 
«Електроваж-
хімпроект» 

Державний акт на право 
постійного користування 
землею, серія та номер: 
ДПД75 № 000061, 
виданий 17.08.1994  



Станом на 30.09.2022 року частина нерухомого майна товариства 
загальною площею 4854,0 кв. м.  передано в оренду відповідно до 98 
договорів оренди. Граничний термін дії наявних  договорів оренди – до 
31.12.2024р. 
Викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне 
середовище відсутні, утворення і розміщення відходів не здійснюється. 
 
 
 

 погашення протягом 6 місяців заборгованостей товариства із заробітної 
плати та перед бюджетом, у разі їх наявності на дату переходу права 
власності на об’єкт приватизації; 

 недопущення звільнення працівників підприємства 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 6 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Станом на 30.09.2022 прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 

 
 
 

№ 
п/п 

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

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 26872 29172 41703 40791 
1.1 Необоротні активи 26015 28248 40063 39853 
1.2 Оборотні активи 857 924 1640 938 
2. Пасиви 26872 29172 41703 40791 
3. Доходи всього, в тому числі: 7528 8131 10238 5367 

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

- - 41 - 

4. Витрати всього, в тому числі: 7376 7869 9608 6276 

4.1 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

- - 39 - 

4.2 Адміністративні витрати 1983 2151 2593 1560 
4.4 Інші операційні витрати 5360 5661 6792 4716 
4.6 Витрати з податку на прибуток 33 57 138 - 
5. Чистий прибуток (збиток) +,- 152 262 630 -909 

https://bit.ly/3sZBO4O 
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