
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж пакета акцій акціонерного товариства 

 ПАТ "О ДЕСЬКИЙ ЗАВО Д РАДІАЛЬНО -СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ" 
на відкритому грошовому регіональному аукціоні 

ІНФО РМАЦІЯ 
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у 

процесі приватизації  
№ 
з/п Найменування показника Значення показника 

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 5748890 
2 Найменування товариства ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД 

РАДІАЛЬНО-
СВЕРДЛИЛЬНИХ 
ВЕРСТАТІВ" 

3 Місцезнаходження товариства 65005, м. Одесса, вул. 
Бугаївська, 21 

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 35561232 
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, 

шт. 
890428 

6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках 
статутного капіталу, % 

15,024 

7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 6 
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 6535705,9 
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через 

знерухомлення) 
Бездокументарна 

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 38 

11 Монопольне (домінуюче) становища товариства на товарних 
ринках (так/ні) 

Ні 

12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне 
значення для економіки та безпеки держави (так/ні) 

Ні 

13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно 
товариства (так/ні) 

Ні 

14 Площа земельної ділянки, га 3,04 
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній 

власності (у разі закріплення), % 
0 

16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать 
державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 

23697280, ПАТ 
Акціонерний банк 
"Укргазбанк" 

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за 
ЄДРПОУ, найменування) 

30370711   ПАТ 
"Національний Депозитарій 
України" 

18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за 
останній фінансовий рік,  
тис. грн.* 

6731 

19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, 
тис. грн.* 

49477 

*Зазначений показник визначається відповідно до Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного 
комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про 
концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 р. № 33-
р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 р. за № 284/6572, з урахуванням відносин 
контролю, у тому числі за кордоном 

 
 



ПОКАЗНИКИ  
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується 
№ 
з/п 

Найменування показника 2012рік 2013рік 2014рік 

1 2 3 4 5 
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн. 14913,7 13419,7 6731 
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг), тис. грн. 
13345 11291 5497 

3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції 
до собівартості реалізованої продукції), % 

1,12 1,19 1,22 

4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. -6609 -223 -1851 

АКТИВ 
5 Необоротні активи, тис. грн. 49172 43647 39283 
6 Оборотні активи, тис. грн.  8971 9175 10194 
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0 
8 Необоротні активи та групи вибуття,  

тис. грн.  
0 0 0 

9 Баланс активів, тис. грн. 58143 52822 49477 
ПАСИВ 

10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 45005 44782 42540 
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. 0 0 0 
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 15 0 13 
13 Поточні зобов’язання, тис. грн.  13123 8040 6924 
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0 
15 Баланс пасивів, тис. грн. 58143 52822 49477 

 
ВІДОМОСТІ  

про екологічний стан підприємства 
За підсумками І кварталу 2015 року сума нарахованого податкового зобов'язання з екологічного податку за викиди 
в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення складає 553,28 грн. 

ВІДОМОСТІ  
 про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства 

Провадження у справі про банкрутство відсутнє 

 
Інформація про місце та дату проведення відкритого грошового регіонального аукціону 

1 Найменування організатора відкритого грошового 
регіонального аукціону 

РВ ФДМУ по Одеській області 

2 Місцезнаходження організатора відкритого 
грошового регіонального аукціону 

65012, м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 15  

3 Телефон для довідок (048) 731-40-43 
4 Дата проведення аукціону  28.10.2015р. 
5 Час проведення аукціону  11.00 

 
 Фонд державного майна України інформує, що аукціон проводиться  з урахуванням  вимог 
Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції» та постанови 
Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної 
приватизації у 2015 році», відповідно до Положенням про порядок продажу пакетів акцій 
акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах, затвердженому наказом 
ФДМУ від 08.09.2000 року № 1871, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2000 року 
за № 652/4873 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 19.03.2012 року № 388, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.04.2012 року за  № 585/20898) (із змінами) (далі - 
Положення). 



 В аукціоні можуть брати участь учасники або їх уповноважені представники, які мають 
оформлені належним чином повноваження та подали заяву на участь встановленого Положенням 
зразка, внесли реєстраційний внесок у розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів 
громадян (17,00 грн) та гарантійний внесок в розмірі 10% початкової ціни об’єкта. 

До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями:  

- юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує  25 відсотків;  
- органи державної влади;  
- працівники державних органів приватизації; 
- державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні 
товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; 
- особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) 
чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії 
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; 
- особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що визначені  абзацах 2-6 
частини 3 статті 8 зазначеного Закону, а також особи, відносно яких застосовані санкції 
відповідно до вимог Закону України «Про санкції». 

 
 Учасники аукціону не пізніше дня завершення прийняття документів на участь в аукціоні 
повинні подати до відповідного  органу Антимонопольного комітету України заяву про надання 
дозволу на концентрацію у випадках, передбачених законодавством про захист економічної 
конкуренції. 
 Кінцевий строк подання заяв на участь в аукціоні – один робочий день до початку 
аукціону, після спливу якого внесення будь-яких змін до заяв і їх відкликання не 
допускається. 
 До заяви додаються: довіреність уповноваженої особи; документ про сплату реєстраційного 
внеску; документ про сплату гарантійного внеску; а також для юридичних осіб: довідка про розмір 
державної частки у статутному капіталі учасника (відсотковий розподіл державних часток у 
статутному капіталі АТ), підписана керівником, головним бухгалтером та засвідчена печаткою, 
нотаріально засвідчені копії установчих документів, довідку про власні активи заявника, копія 
поданої до відповідних органів АМКУ заяви про надання дозволу на концентрацію з відміткою про 
прийняття не пізніше дня завершення прийняття документів на участь в аукціоні; для фізичних 
осіб: декларація про доходи. 
  Покупець (особа, в інтересах якої придбані акції) повинен укласти договір про відкриття 
рахунку в цінних паперах в обраній ним депозитарній установі та надати продавцю інформацію про 
відкритий рахунок у цінних паперах у депозитарній установі встановленого Положенням зразка. 

Рахунок для сплати реєтраційних внесків:  37184004004570 в ГУ ДКСУ в Одеській області 
МФО 828011, код ОКПО 20984091, отримувач РВ ФДМУ по Одеській області  
Рахунок для сплати гарантійних внесків:  37313002004570 в ГУ ДКСУ в Одеській області МФО 
828011, код ОКПО 20984091, отримувач РВ ФДМУ по Одеській області 

 Заяви на участь приймаються в РВ ФДМУ по Одеській області (м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 15, 5 поверх, каб. 502, графік роботи: пн-чт -  з 900 до 1800, п’ятн. –  з 900 до 1745; обідня 
перерва -  з 1300 до 1345).  Телефон для довідок 731-40-43. 

 
Директор Департаменту конкурентних  
продажів об’єктів приватизації                                                                Я. Берназюк 
 
 
 
Погоджено: 
Заступник Голови Фонду                                                                          Т. Буртняк 


