
Основний вид діяльності відповідно до Статуту: роздрібна
торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 -
2022 роки: 182 тис. грн.
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): роздрібна
торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, 
в точу числі експортна – відсутня. За період 2020 – 2022 роки 
діяльність за основними видами підприємством не 
здійснювалась.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): до складу ЄМК входить 
4 зареєстровані одиниці нерухомого майна загальною площею
358,7 кв. м, а саме:
 нежиле приміщення, магазин №11 загальною площею 53,1 

кв.м. за адресою: м. Чернігів, вул. Громадська, буд.62А;
 Нежитлове приміщення, магазин №6 загальною площею

114,2 кв.м. за адресою: м. Чернігів, вул. Чайковського, буд.3;
 нежитлове приміщення, магазин №2 загальною площею

93,3 кв.м. за адресою: м. Чернігів, проспект Левка 
Лукьяненка, буд.37;

 нежитлове приміщення, магазин №15 загальною площею
98,1 кв. м. за адресою: м. Чернігів, вул. Красносільського, 
буд.73.

На балансі ДП "Торговий дім "Сіверщина" обліковуються 
незавершені капітальні інвестиції – об'єкт незавершеного 
будівництва – склад, розташований за адресою м. Чернігів, 
вул. Громадська, буд.62-А. Коефіцієнт будівельної готовності –
85%, площа 4968,8 кв. м. Земельну ділянку під об'єктом не 
відведено.
Відомості про земельні ділянки:

15.02.2023

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.

14037, м. Чернігів, вул. Громадська, 62-А

ЄМК ДП "Торговий дім
"Сіверщина"

ЄДРПОУ: 21391080

Загальна площа земельних ділянок:

0,0084 га

Загальна площа будівель та споруд:

5327,5 кв. м.

Кількість працівників

(на  01.01.2023 р.):

6

Загальні характеристики

Адреса розташування

Площа
земель-

ної ділян-
ки (м.кв.)

Кадаст-
ровий
номер

Цільове
призначення

земельної
ділянки

Форма власності, 
підстава на право 

користування
земельною 
ділянкою, 

інформація про 
обтяження

м. Чернігів, вул. Чай-
ковського, буд.3

19 -
Землі 
житлової 
та громад-
ської
забудови 
(комерцій-
не вико-
ристання)

Комунальна 
власність, Договір 
оренди земельної 
ділянки №3776 від 
19.07.2010 року 
(Орендодавець –
Чернігівська міська 
рада)

м. Чернігів, 
проспект Левка 
Лукьяненка, буд.37

18 -

м. Чернігів, 
вул. Красносільського, 
буд.73

47 -



Основні показники господарської діяльності:

Станом на 01.01.2023:
Прострочена кредиторська заборгованість – 3383 тис. грн., в тому числі:
 заборгованість по заробітній платі – 1509 тис. грн.;
 ПДФО з фіз. осіб – 598 тис. грн.;
 ЄСВ – 786 тис. грн.;
 Військовий збір - 48 тис. грн.;
 ФДМУ (30% орендної плати) – 74 тис. грн.;
 податок на землю – 24 тис. грн.;
 ПДВ – 123 тис. грн.;
 інша кредиторська заборгованість - 221 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість - 78 тис. грн., в тому числі:
 заборгованість по заробітній платі – 42 тис. грн.;
 ПДФО з фіз. осіб - 9 тис. грн.;
 ЄСВ - 11 тис. грн.;
 Військовий збір - 1 тис. грн.;
 інша кредиторська заборгованість - 15 тис. грн.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Майно, що входить до складу ЄМК ДП "Торговий дім "Сіверщина", не 
перебуває в оренді.
На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації.
Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: 
мобілізаційні завдання (замовлення) на підприємстві відсутні.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату 
екологічних зборів та платежів: підприємство викидів та скидів 
забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснює, не 
утворює та не розміщує відходи.

https://bit.ly/3Kd6XeY

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

privatization@spfu.gov.ua

Умови продажу:
 погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати, перед бюджетом 

у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на 
об'єкт приватизації;

 недопущення протягом 6 місяців звільнення працівників підприємства з 
ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком 
звільнення на підставі п. 6 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України 
або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі 
пунктів 3, 4, 7 і 8 ч. 1 ст. 40 та ст. 41 Кодексу законів про працю України).

Період Загальний дохід, 
тис. грн.

Дохід за основним видом 
діяльності, тис. грн.

2020 р. 66 -

2021 р. 81 -

2022 р. 35 -

№ п/п Показники (тис. грн.) 2020 р. 2021 р. 2022 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) 416 492 419

1.1 Необоротні активи 266 261 256
1.2 Оборотні активи 150 231 163
2. Пасиви 416 492 419
3. Доходи всього, в тому числі: 66 81 35

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

66 81 35

4. Витрати всього, в тому числі: 589 780 922

4.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)

19 38 20

4.2 Адміністративні витрати 153 216 305
4.4 Інші операційні витрати 11 14 3
4.6 Витрати з податку на прибуток - - -
5. Чистий прибуток (збиток) +,- -523 -699 -887

mailto:privatization@spfu.gov.ua

