
Фонд повідомляє про початок проведення громадських слухань щодо  
ВАТ «Оснастка», яке підлягає приватизації. 

 
Фонд державного майна України повідомляє про початок проведення громадських 

слухань щодо відкритого акціонерного товариства «Оснастка»,  

яке підлягає приватизації.  
Протягом місяця Фонд державного майна України приймає пропозиції від 

громадськості за поштовою адресою: 01601, м. Київ-133, вул. Генерала Алмазова, 18/9 
або електронною адресою–oxana@spfu.gov.ua.  

Пропозиції повинні містити прізвище, ім‘я та по батькові, місце проживання та 
обґрунтування з урахуванням вимог законодавства. 

Пропозиції, подані після встановленого строку проведення громадських слухань, 

залишаються без розгляду. 

           ІНФОРМАЦІЯ  

про обєкти групи Г, що підлягають приватизації 

1. Повне та (за 
наявності) 

скорочене 
найменування 

підприємства 

Відкрите акціонерне товариство "Оснастка" (ВАТ "Оснастка")  

  2.Місцезнаходження 
підприємства, 
телефон, факс, 

П.І.Б. керівника 

м. Нововолинськ, Волинська обл., вул. Луцька 25, тел.(03344)3-03-87 

  3. Галузь, до якої 
належить 

підприємство 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України  

  4. Форма власності Корпоративна 

  5. Пакет акцій, що 

залишається у 
державній власності 

50,01% 

  

6. Основний вид 
(види) діяльності 

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 

майна        
  25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів.  

  25.62 Механічне оброблення металевих виробів  
  

7. Основні види 

продукції, послуг; 
частка в загальному 

обсязі виробництва 
за останній рік 

Продукція/послуги Частка в обсязі 
  1. Виготовлення штампів 40 

  2. Ремонт штампів  15 

  3. Оренда 45 

  8. Обсяги 

виробництва 
основної продукції. 
Послуг за останні 

три роки 

Продукція/послуги Обсяг, тис. грн.  

  1. 2014р. 2210,4 

  
2. 2015р. 3411,1 

  3. 2016р. 4140,3 
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9. Площа земельної 

ділянки, включаючи 
орендовані ділянки 

5,100 м2 

  10. Ступінь зносу 

основних фондів на 
дату останнього 
звітного періоду 

80,40% 

  11.Середньообліков

а чисельність 
працюючих за 

останній звітний 
період, з них 
персонал основної 

діяльності, у тому 
числі робітники 

 

42осіб 

  

27осіб (інженерно - технічні) 

  

15 осіб (робітники) 

  12. Фінансові 
результати 
діяльності 

підприємства 
за 2014 р. за 2015 р.  за 2016 р. 

    
  Активи (на кінець 

звітного періоду), 

тис. грн. 

56617 56610 56317 

  Чисті активи, тис. 
грн. 

51440 50700 50648 

  Обсяги реалізації 

продукції/послуг, 
тис. грн. 

2728 3717 4710 

  Частка експорту в 

обсягах реалізації.  
      

  Дохід, тис. грн 3835 4900 7734 

  Прибуток, тис. грн.  (-1141) (-887) (-47) 

  Рівень 
завантаженості 

виробничих 
потужностей, % 

40 50 55 

  13. Потенціал 

розширення 
виробництва 

Верстатний парк дозволяє збільшення виробництва в 2 рази 

  



 

              

  
 

14. Коротка 
історична довідка 

про підприємство з 
часу його 

виникнення 

Основним напрямком діяльності підприємства є розробка, 

виготовлення та обслуговування спеціального технологічного 
обладнання для амортизації процесів у виробництві та ремонті 
різноманітних електродвигунів, генераторів та трансформаторів. Крім 

цього, конструкторсько-технологічним бюро заводу було розроблено та 
впроваджено у виробництво нові види продукції, що відповідали 

нагальним потребам ринку. Серед них гідравлічні візки, лінії розпилу 
деревини, металообробні станки, енергетичне та опалювальне 
обладнання. На протязі періоду санації на підприємстві розроблено та 

вдосконалено у виробництво нові види продукції, такі як:                                                                                                                    
- подрібнювач щепи, ремонт комбайнів, коптильні, пристрій для 

плоских спусків, котли твердопаливні для тюованої соломи, 
теплогенератор, колун, еталон для настройки індикаторної скоби, 
калібри для повірки отворів, виготовлення та ремонт штампів.  

  

15. Довідкова 
інформація про 

підприємство 

Основні постачальники сировини: ТзОВ Метал Груп, ТзОВ ТВК 

Легіон, ТзОВ Метал Холдінг Трейд, ТзОВ Модерн Інжирінг  

  Основні споживачі: ТзДВ "Оснастка - Маркет", ТзОВ "Клінгоспор", 

ТзОВ "Факро Орбіта", ДП ЛРЗ Мотор, МП "Сантехмонтаж" 
  Основні конкуренти підприємства: приватні фірми та підприємці 

  
             


