
Юридична адреса: 65031, м. Одеса, 
вул. Миколи Боровського, 41.

ЄМК ДП
“Одеське спеціальне
конструкторське бюро 
прецизійних верстатів”

Єдиний майновий комплекс державного 
підприємства “Одеське спеціальне конструкторське 
бюро прецизійних верстатів”.
Основний вид діяльності відповідно до Статуту: 
дослідження й  експериментальні розробки у сфері 
інших природничих і технічних наук.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 
2017 рік – 10 місяців 2020 року (остання звітна дата  
підприємства): 1234,3 тис. грн., у тому числі 
експортної - 0,0 тис. грн.
Основна номенклатура продукції: виробництво 
відсутнє.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): нерухоме 
майно відсутнє.
Наявне рухоме майно: верстат свердлильний 
настільний 2М112 - 1 шт., верстат свердлильний 
настільний 2Н118 - 1 шт., верстаки слюсарні - 2 шт., 
стендова притир. доводочна установка 3Г71 - 1 шт., 
стенд верстатний уст. - 1 шт., столи конструкторські 2-
тумбові - 3 шт, шафи металеві слюсарні - 3 шт., ксерокс 
Ricoh - 1 шт., комп’ютер ППЕВМ GYLIP 236 - 1 шт., 
комп’ютер  ППЕВМ CONHART 80286 - 1 шт., 
креслярський стіл з приладом - 2 шт., телефон-факс - 1 
шт., шафи книжкові - 2 шт., стелажі металеві - 10 шт., 
шафи металеві - 6 шт., шафа електрична силова - 1 шт. 
Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка 
відсутня.
Майно підприємства (або його частина), яке 
передано в оренду: договори оренди на підприємстві 
відсутні. 
На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не 
підлягають приватизації.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у 
навколишнє природне середовище, утворення і 
розміщення відходів підприємством не 
здійснюються.

Загальна площа земельних 

ділянок:

відсутня

Загальна площа будівель 

та  споруд:

відсутня

Кількість працівників:

відсутні

ЄДРПОУ: 00224892

06.01.2023

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.

Загальні характеристики



https://bit.ly/3vTngoA

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:

Станом на 31.10.2020 прострочена кредиторська заборгованість -
69,1 тис. грн., в тому числі:
 за розрахунками із зарплати – 39,7 тис. грн.;
 за послуги – 29,4 тис. грн.
Іншої заборгованості немає. 
Станом на 01.12.2022 року заборгованість залишаться незмінною.

Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг):

Умови продажу:

 протягом шести місяців від дати переходу права власності на 
єдиний майновий комплекс погашення боргів із заробітної плати 
та перед бюджетом у розмірі, що складеться на день переходу 
права власності на єдиний майновий комплекс.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 09-00 до 16-00 
години за місцем розташування об’єкта за попередньою 
домовленістю з організатором аукціону.

Телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, 
адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua.

Контактна особа: Ланова Юлія Віталіївна, (048) 731-40-43,
+38 (095) 799-88-57, spfu51@gmail.com.

Основні показники господарської діяльності:

Період
Загальний дохід, 

тис. грн
Дохід за основним видом 

діяльності, тис. грн

2017 р. 391,5 -
2018 р. 376,1 -
2019 р. 369,0 -

Станом на 31.10.2020 97,7 -

№ 
п/п

Показники (тис. грн.) 2017р. 2018р. 2019р. 31.10.2020р.

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 99,2 76,2 96,7 122,1
1.1 Необоротні активи - - - -
1.2 Оборотні активи 99,2 76,2 96,7 122,1
2. Пасиви
3. Доходи всього, в тому числі: 391,5 376,1 369,0 97,7

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

391,5 376,1 369,0 97,7

4. Витрати всього, в тому числі: (391,5) (376,1) (369,0) (97,7)

4.1
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг)

(159,4) (155,0) (159,6) (45,2)

4.2 Адміністративні витрати - - - -
4.4 Інші операційні витрати (232,1) (221,1) (209,4) (52,5)
4.6 Витрати з податку на прибуток - - - -
5. Чистий прибуток (збиток) +,- - - - -

Контакти
Контакт-центр: 0-800-50-56-46

privatization@spfu.gov.ua
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