
м. Запоріжжя,                     
вул. Новобудов, 7 

ЄМК ДП “Особливе 
конструкторське бюро “ЕЛМІС” 
 
 

Єдиний майновий комплекс державного підприємства  
«Особливе конструкторське бюро «ЕЛМІС». 
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2020р.:    
1 особа. 
Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: ремонт і технічне 
обслуговування машин і устаткування промислового призначення. 
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі 
експортної, за період 2018-2020: 0 грн. 
Опис об’єкта: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: будівлі підприємств машинобудування  
та металообробної промисловості.  

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 
Загальна площа будівель   та  споруд: 

частка 3/50  

від 9339,5 кв. м.  
Кількість працівників  

(на  31.12.2020 р.) 

1 

ЄДРПОУ: 20473002 

27.05.2021 

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 

№ 
п/п 

Найменування і коротка характеристика об’єкта 
Рік випуску 

(виготовлення) 
1 3/50 (три п’ятдесятих) частини корпусу № 1 літ. В 1981 
2 Очисні дощових вод 1983 
3 Зовнішні мережі каналізації 1981 
4 Резервуар V=500 куб. м 1983 
5 Резервуар V=500 куб. м 1983 
6 Зовнішн. мережі в/постач. поза проммайданч. до стол.  1979 
7 Зовнішн. мережі каналіз. до проммайданч. до стол. 1979 
8 Зовнішн. мережі госп., пр/пож. і питної в/пров. к/п.  1979 
9 В/в кабельні мережі на 10кВ поза проммайданч. 1979 

10 Н/в кабельні мережі на проммайданч. 1981 
11 В/в кабельні мережі на проммайданч. 1981 
12 Зовнішні мережі каналізації 1987 
13 Н/в кабельні мережі на проммайданч. до АБК  1987 
14 Дизель-генератор ДГМА 48-1 1981 
15 Установка очищення азоту 1986 
16 Комп’ютер в комплекті  2009 
17 Комп’ютер 13 2011 
18 Багатофункціональний пристрій Сanon 2006 
19 Телефакс «Мурат 5М» 1989 
20 Гідроциліндр печі ІЛТ-1 - 
21 Піч ІЛТ-1 (2 шт) - 
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свідоцтво про право 
власності /САС 
№ 099715/ 
19.05.2008/ 
Виконавчий комітет 
Запорізької міської 
ради; наказ Фонду 
державного майна 
України від 
27.12.2019 № 1560 

державна в 
особі Фонду 
державного 
майна 
України 



Відомості про земельні ділянки (площа, кадастровий номер, цільове використання, 
право власності/використання) які використовує підприємство, умови їх 
використання: земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоєно. 
 

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 31.12.2020: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації. 
 

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, 
утворення і розміщення відходів: відсутні. Екологічний податок не нараховується. 

Основні показники господарської діяльності: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станом на 31.12.2020: 
Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 
Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі: 
 товари, роботи послуги – 1,2 тис. грн.; 
 розрахунками з бюджетом – 2,2 тис. грн.; 
 розрахунками зі страхування – 272,0 тис. грн.; 
 розрахунками з оплати праці – 2,0 тис. грн. 
Інші поточні зобов’язання – 2,0 тис. грн. 

https://bit.ly/2RFQwyZ 

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 ФДМУ: 0-800-50-56-46 

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua 

Умови продажу: 

 погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетами усіх рівнів та державними 
цільовими фондами протягом 1-го місяця; 
 недопущення звільнення  працівників приватизованого підприємства з ініціативи 
нового власника чи уповноваженого ним органу впродовж 6 місяців (за винятком 
звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю 
України);  
 внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців щодо прийнятого рішення про припинення юридичної особи шляхом 
реорганізації, протягом 3 місяців.   

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 

№ п/п Показники (тис. грн.) 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
1. Активи (форма №1, рядок 1300) 1139,7 1120,4 1089,2 

1.1 Необоротні активи 46,6 26,9 7,2 

1.2 Оборотні активи 1093,1 1093,5 1082,0 

2. Пасиви 1139,7 1120,4 1089,2 

3. Доходи всього, в тому числі: 31,1 38,0 39,0 

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

31,1 38,0 39,0 

4. Витрати всього, в тому числі: 75,5 84,1 84,1 

4.1 
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

- - - 

4.2 Адміністративні витрати - - - 

4.4 Інші операційні витрати 75,5 84,1 84,1 

4.6 Витрати з податку на прибуток - - - 

5. Чистий прибуток (збиток) +,- -44,4 -46,1 -45,1 

Орендар Назва об’єкта оренди Орендо-
вана 

площа 
(кв. м) 

Цільове 
призна-
чення 

оренди 

Реквізити 
договору 
оренди та 

термін його дії 

Орендна 
плата за 

1 кв. м за 
місяць без 
ПДВ (грн) 

Фізична 
особа – 
підприє-
мець 

нежитлове приміщення 
корпусу № 1(літ. В), а саме: 
частина майстерні № 52, 
площею 132,50 кв. м, 
кабінет № 56, площею 
54,40 кв. м, кладова 
№ 5601, площею 3,10 кв. м 

190,0 обробка 
металевої 
продукції 

№ 12/02.15 від 
12.02.2015, 
додаткові 
угоди від 

10.03.2017 та 
від 08.03.2019, 

10.03.2023 

18,91 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

