
                                                                                                  

 

Інформаційне повідомлення Регіонального відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про продаж об’єкта малої 

приватизації – єдиного майнового комплексу  державного підприємства  

“Дашавський завод композиційних матеріалів”  

(код за ЄДРПОУ 00152402) 
 

1) Інформація про об’єкт приватизації. 
Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс  державного 

підприємства “Дашавський завод композиційних матеріалів" 
Юридична адреса: Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Дашава. 
Місцезнаходження: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Загірне. 
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ - 00152402. 

   Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2022 - 30 осіб.  

   Основним видом діяльності є діяльність із виробництва неметалевих мінеральних 

виробів, н.в.і.у (23.99).  

  Обсяг реалізації продукції за період 2019р. – І півріччя 2022р. становить 51806,6 тис.грн. 

Основна номенклатура продукції: 

- асфальтно-смолистий пом"якшувач гранульований (АСПГ) для шинної та гумово-

технічної промисловості; 

- мастика бітумно-гумова ізоляційна (МБР-90, МБР-100) та мастика бітумно-полімерна 

ізоляційна МБПІ-Д для ізоляції нафтопроводів і газопроводів; 

- послуги з водопостачання та водовідведення для потреб населення с.Загірне та 

смт.Дашава Стрийського району Львівської області. 

-   

Обсяг основної номенклатури продукції: 

Період 
Вид продукції 

 
Обсяг,  

тонн 

2019р. 
АСПГ 

МБПІ-Д 

233 

250 

2020р. 
АСПГ 

МБПІ-Д 

166 

182 

2021р. 
АСПГ 

МБПІ-Д 

250,5 

533 

І півріччя 2022р. 
АСПГ 

МБПІ-Д 

32 

200 

 

 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 

Період 
Загальний дохід, 

тис. грн. 
Дохід за основним видом 

діяльності, тис. грн. 

2019р. 8192,0 6814,0 

2020р. 17979,0 15013,0 

2021р. 23682,0 23246,2 

І півріччя 2022р. 7040,0 6733,4 

 

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та 

останній звітний період: 

 

№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

2019 р. 2020 р. 2021 р. І півріччя 

2022 р. 

1. Активи 

(форма №1, рядок 1300) 

тис. грн. 9 503,0 13 394,0 38 792,0 38 664,0 

1.1. Необоротні активи тис. грн. 2 323,0 2 135,0 30 056,0 29 838,0 

1.1.1. Балансова вартість нематеріальних тис. грн. - - - - 



активів  

1.1.2. Балансова вартість незавершених 

капітальних інвестицій 

тис. грн. 46,0 46,0 44,0 44,0 

1.1.3. Балансова вартість основних засобів тис. грн. 2 277,0 2 089,0 30 012,0 29 794,0 

1.1.4. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. - - - - 

1.2 Оборотні активи тис. грн. 7 180,0 11 259,0 8 736,0 8 826,0 

1.2.1. Запаси тис. грн. 4 967,0 3 512,0 3 483,0 5 075,0 

1.2.2. Сумарна дебіторська заборгованість  

(форма №1, рядок 

1125+1130+1135+1140+1145+1155) 

тис. грн. 784,0 4 028,0  466,0 719,0 

1.2.3. Гроші  

(форма №1, рядок 1165) 

тис. грн. 1 348,0 3 481,0 4 760,0 2 997,0 

2. Пасиви тис. грн. 9 503,0 13 394,0 38 792,0 38 664,0 

2.1. Власний капітал  

(форма №1, рядок 1495) 

тис. грн. 6 470,0 8 922,0 37235,0 37 246,0 

2.2. Довгострокові зобов'язання 

(форма №1, рядок 1595)  

тис. грн. 250,0 173,0   31,0 31,0 

2.3. Поточні зобов'язання, в тому числі: тис. грн. 2 783,0 4 299,0 1 526,0 1 387,0 

2.3.1. Поточна кредиторська заборгованість 

сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-

1665-1670)  

тис. грн. 2 783,0 

 

4 299,0 1 526,0 1 387,0 

2.4. Прострочена кредиторська 

заборгованість, в тому числі за: 

тис. грн. - - - - 

2.4.1. Розрахунками з оплати праці тис. грн. - - - - 

2.4.2. Розрахунками перед бюджетом тис. грн. - - - - 

2.4.3. Розрахунками зі страхування тис. грн. - - - - 

2.4.4. Розрахунками за товари, роботи, 

послуги 

тис. грн. - - - - 

3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 8192,0 17 979,0 23 682,0 7 040,0 

3.1. Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

тис. грн. 7 019,0 15 212,0 23 440,0 6 298,0 

3.2. Інші операційні доходи тис. грн. 831,0 2 750,0   242,0 112,0 

3.3. Інші доходи тис. грн. 342,0 17,0        - - 

4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 9 406,0 17 239,0 23 343,0 7 031,0 

4.1. Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

тис. грн. 5985,0 10 777,0 17 771,0 4 764,0 

4.2. Адміністративні витрати тис. грн. - - - - 

4.3. Витрати на збут тис. грн. - - - - 

4.4. Інші операційні витрати тис. грн. 3418,0 6 462,0 5 458,0 2 267,0 

4.5. Інші витрати тис. грн. 3,0  114,0 - 

4.6. Витрати з податку на прибуток тис. грн. - 206,0  61,0 - 

5. Чистий прибуток (збиток)+, - тис. грн. -(1 214,0) 534,0 278,0 9,0 

6. Середня кількість всіх працівників чол. 33 33 31 30 

7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 2605,0 4640,0 6283,5 2134,1 

8. Середньомісячна заробітна плата грн. 6578,0 11717,0 15867,4 11473,6 



 

 Станом на 30.06.2022: 

 Прострочена кредиторська заборгованість - відсутня. 

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі: 

Заборгованість по заробітній платі –      344,0 тис.грн. 

За товари, роботи, послуги   -                      5,0 тис.грн 

Розрахунки з бюджетом –                          57,0 тис.грн. 

Розрахунки зі страхування –                   906,0 тис.грн. 

Інші поточні зобов’язання –                     75,0 тис.грн. 

  

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): 

 

Назва  

 

Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м кв.) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне 

використання 

Підстава 

виникнення 

права власності/ 

інформація про 

реєстрацію права 

власності 

Форма 

власності  

та власник 

Будинок 

грануляції і 

склад готової 

продукції, 

"А-1"  

Львівська обл., 

Стрийський р-н, 

с.Загірне, вул. 

Ясенівецька,, 

будинок 24/1 

1874,9 2276949846253 Для 

забезпечення 

виробничої 

діяльності 

Витяг з ЄРОДВ 

№ 10-15-26679 

від 29.12.20 

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав № 

241863477 від 

26.01.2021 

державна,  

ДП 

"Дашавський 

завод 

композиційних 

матеріалів" 

Реакторне 

відділення, 

А-1 

Львівська обл., 

Стрийський р-н, 

с.Загірне, вул. 

Ясенівецька,, 

будинок 24/2 

420,3 2312654546253 Для 

забезпечення 

виробничої 

діяльності 

Витяг з ЄРОДВ 

№ 10-15-26679 

від 29.12.20 

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав № 

248301161 від 

16.03.2021 

державна, 

Фонд 

державного 

майна України 

Допоміжний 

корпус, А-2 

Львівська обл., 

Стрийський р-н, 

с.Загірне, вул. 

Ясенівецька,, 

будинок 24/3 

498,5 2312636646253 Для 

забезпечення 

виробничої 

діяльності 

 Витяг з ЄРОДВ 

№ 10-15-26679 

від 29.12.20 

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав № 

248297907 від 

16.03.2021 

державна, 

Фонд 

державного 

майна України 

Будинок 

зарядної 

станції, А-1 

Львівська обл., 

Стрийський р-н, 

с.Загірне, вул. 

Ясенівецька,, 

будинок 24/4 

126,8 2312594846253 Для 

забезпечення 

виробничої 

діяльності 

Витяг з ЄРОДВ 

№ 10-15-26679 

від 29.12.20 

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав № 

248290666 від 

16.03.2021 

державна, 

Фонд 

державного 

майна України 

Склад АСПГ, 

А-1 

Львівська обл., 

Стрийський р-н, 

с.Загірне, вул. 

Ясенівецька,, 

будинок 24/5 

323,4 2312583346253 Для 

забезпечення 

виробничої 

діяльності 

Витяг з ЄРОДВ 

№ 10-15-26679 

від 29.12.20 

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав № 

248288815 від 

16.03.2021 

державна, 

Фонд 

державного 

майна України 

Депо 

тепловозне, 

А-1 

Львівська обл., 

Стрийський р-н, 

с.Загірне, вул. 

Ясенівецька,, 

будинок 24/6 

104,1 2312569846253 Не 

використовуєтьс

я 

Витяг з ЄРОДВ 

№ 10-15-26679 

від 29.12.20 

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав № 

248286829 від 

державна, 

Фонд 

державного 

майна України 



16.03.2021 

Склад 

амбарного 

типу, А-1 

Львівська обл., 

Стрийський р-н, 

с.Загірне, вул. 

Ясенівецька,, 

будинок 24/7 

375,3 2312560246253 Для 

забезпечення 

виробничої 

діяльності 

Витяг з ЄРОДВ 

№ 10-15-26679 

від 29.12.20 

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав № 

248285142 від 

16.03.2021 

державна, 

Фонд 

державного 

майна України 

Баня-

прачечна,  

А-1 

Львівська обл., 

Стрийський р-н, 

с.Загірне, вул. 

Ясенівецька,, 

будинок 24/8 

1451,9 2312528846253 Не 

використовуєтьс

я 

Витяг з ЄРОДВ 

№ 10-15-26679 

від 29.12.20 

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав № 

248279986 від 

16.03.2021 

державна, 

Фонд 

державного 

майна України 

Приміщення 

заводоуправ-

ління, А-2 

Львівська обл., 

Стрийський р-н, 

с.Загірне, вул. 

Ясенівецька,, 

будинок 24/9 

576 2312517846253  Для 

забезпечення 

виробничої 

діяльності 

Витяг з ЄРОДВ 

№ 10-15-26679 

від 29.12.20 

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав № 

248278425 від 

16.03.2021 

державна, 

Фонд 

державного 

майна України 

Склад-

модуль, А-1 

Львівська обл., 

Стрийський р-н, 

с.Загірне, вул. 

Ясенівецька,, 

будинок 24/10 

328,4 2312508846253 Для 

забезпечення 

виробничої 

діяльності 

Витяг з ЄРОДВ 

№ 10-15-26679 

від 29.12.20 

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав № 

248276936 від 

16.03.2021 

державна, 

Фонд 

державного 

майна України 

Збірний 

склад 

чехословаць-

кого типу, А-

1 

Львівська обл., 

Стрийський р-н, 

с.Загірне, вул. 

Ясенівецька,, 

будинок 24/11 

596,8 2312456646253 Для 

забезпечення 

виробничої 

діяльності 

Витяг з ЄРОДВ 

№ 10-15-26679 

від 29.12.20 

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав № 

248269173 від 

16.03.2021 

державна, 

Фонд 

державного 

майна України 

Склад-

модуль, А-1 

Львівська обл., 

Стрийський р-н, 

с.Загірне, вул. 

Ясенівецька,, 

будинок 24/12 

455 2312448146253 Для 

забезпечення 

виробничої 

діяльності 

Витяг з ЄРОДВ 

№ 10-15-26679 

від 29.12.20 

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав № 

248267667 від 

16.03.2021 

державна, 

Фонд 

державного 

майна України 

Гараж, А-1 Львівська обл., 

Стрийський р-н, 

с.Загірне, вул. 

Ясенівецька,, 

будинок 24/13 

206,5 2312440846253 Для 

забезпечення 

виробничої 

діяльності 

Витяг з ЄРОДВ 

№ 10-15-26679 

від 29.12.20 

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав № 

248266424 від 

16.03.2021 

державна, 

Фонд 

державного 

майна України 

Приміщення 

мехмайстерні 

А-1 

Львівська обл., 

Стрийський р-н, 

с.Загірне, вул. 

Ясенівецька,, 

будинок 24/14 

324,9 2312434746253 Для 

забезпечення 

виробничої 

діяльності 

Витяг з ЄРОДВ 

№ 10-15-26679 

від 29.12.20 

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав 248265382 

від 16.03.2021 

державна, 

Фонд 

державного 

майна України 



Конюшня, А-

1 

Львівська обл., 

Стрийський р-н, 

с.Загірне, вул. 

Ясенівецька,, 

будинок 24/15 

145,8 2312425846253 Не 

використовуєтьс

я 

Витяг з ЄРОДВ 

№ 10-15-26679 

від 29.12.20 

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав № 

248263720 від 

16.03.2021 

державна, 

Фонд 

державного 

майна України 

Матеріаль-

ний склад, А-

2 

Львівська обл., 

Стрийський р-н, 

с.Загірне, вул. 

Ясенівецька,, 

будинок 24/16 

365,5 2312421446253 Для 

забезпечення 

виробничої 

діяльності 

Витяг з ЄРОДВ 

№ 10-15-26679 

від 29.12.20 

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав № 

248262893 від 

16.03.2021 

державна, 

Фонд 

державного 

майна України 

Приміщення 

столярного 

цеху, А-1 

Львівська обл., 

Стрийський р-н, 

с.Загірне, вул. 

Ясенівецька,, 

будинок 24/17 

171,1 2312418646253 Не 

використовуєтьс

я 

Витяг з ЄРОДВ 

№ 10-15-26679 

від 29.12.20 

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав № 

248262293 від 

16.03.2021 

державна, 

Фонд 

державного 

майна України 

Приміщення 

ЦЗЛ, А-1 

Львівська обл., 

Стрийський р-н, 

с.Загірне, вул. 

Ясенівецька,, 

будинок 24/18 

258,4 2312416846253 Для 

забезпечення 

виробничої 

діяльності 

Витяг з ЄРОДВ 

№ 10-15-26679 

від 29.12.20 

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав № 

248262011 від 

16.03.2021 

державна, 

Фонд 

державного 

майна України 

База 

відпочинку 

"Над 

Опором" 

(Будівлі) 

Львівська обл., 

Сколівський р-н, 

с.Гребенів, вул.. 

Шевченка, 84ж 

453,5 2454264246100 Не 

використовуєтьс

я 

Витяг з ЄРОДВ 

№ 10-15/16060 

від 15.07.21 

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав № 

274606439 від 

14.09.21 

державна, 

Фонд 

державного 

майна України 

Насосна 

станція І 

підйому, А-1 

(не підлягає 

приватизації) 

Львівська обл., 

Стрийський р-н, 

смт.Дашава, вул. 

Бандери С., 

будинок 31а 

23,1 2369029446253 Для 

забезпечення 

виробничої 

діяльності 

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав № 

258503607 від 

21.05.2021 

державна, 

Фонд 

державного 

майна України 

 

Відомості про транспортні засоби:  

1. Автомобіль RENAULT 22 GXA 1, сідловий тягач-Е, 1998 року випуску.  

2. Напівпричіп-цистерна STADLER JS27, н/причіп-цистерна-Е, 1978 року випуску. 

3. ГАЗ 33023, бортовий малотонажний, 2000 року випуску. 

4. SEAT TOLEDO 1.6Е, загальний легковий хетчбек, 2005 року випуску. 

5. КАМАЗ 55111, вантажна с/скид, 1989 року випуску. 

6. ЗІЛ-431412, спеціальний пожежний, 1991 року випуску. 

7. ЗІЛ-133ГЯ, спеціальний автокран, 1991 року випуску. 

8. КАМАЗ-5320, вантажний бортовий, 1988 року випуску. 

9. Причіп автомобільний, ГКБ-8350, 1989 року випуску. 

 

Автомобіль вантажний бортовий КАМАЗ-5320, реєстраційний номер 31-55 ЛВП, рік 

випуску 1988, вилучено для потреб АТО відповідно до розпорядження Стрийської районної 

державної адміністрації Львівської області від 19.01.2015 № М-1дек та від 23.01.2015 № М-

2дек. 

 

 



 

Відомості про земельні ділянки:  

Назва 
Адреса 

розташування 

Площа 

земельної 

ділянки (га) 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Цільове призначення 

земельної ділянки 

Форма власності, 

підстава на право 

користування 

земельною 

ділянкою, 

інформація про 

обтяження 

Земельна ділянка 

Львівська обл., 

Стрийський р-н, 

с. Загірне 

40,81  - виробничі потреби  

Державний акт на 

право постійного 

користування 

земельною 

ділянкою, серія 

ЛВ, виданий 

03.03.1998 

Земельна ділянка 

Львівська обл., 

Сколівський р-

н, с.Гребенів  

1,792 - організація відпочинку 

Державний акт на 

право постійного 

користування 

земельною 

ділянкою, серія І-

ЛВ № 005257, 

виданий 

30.12.1999 

Земельна ділянка 

Львівська обл., 

Стрийський р-н, 

смт.Дашава, 

вул.С.Бандери 

0,24 4625355300:01:005:0013 

Для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і 

допоміжних будівель 

та споруд технічної 

інфраструктури 

(виробництва та 

розподілення газу, 

постачання пари та 

гарячої води, збирання, 

очищення та 

розподілення води) 

Право постійного 

користування. 

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

іншого речового 

права № 

274400342 від 

13.09.21. 

 

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 30.06.2022 року: 

 

№  

з/п 
Орендар 

Назва об’єкта 

оренди 

Орендована 

площа 

(кв м) 

Цільове 

призначення 

оренди 

Реквізити договору 

оренди та термін його дії 

Орендна плата за 

місяць, грн 

1 
ФОП  

Бабій Я.В. 

Приміщення №1 в 

будинку зарядної 

станції 

67,5 

Виготовлення 

гумо-технічних 

виробів 

Договір оренди від 

25.09.2017 №117, 

термін дії до 20.09.2023 

1504,71 (базовий 

місяць – липень 

2020 року; 

погодинне 

використання) 

2 
ФОП  

Бабій Я.В. 

Прес 

вулканізаційний 

800х800, модель 

10011/Р9Е 

- 
Виробнича 

діяльність 

Договір оренди від 

27.10.2017 №254/17, 

термін дії до 26.10.2023 

110,66 

 

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

1. Об"єкти водопостачання та водовідведення села Загірне: 

 
№ 

п/п 

Інвентарний 

номер 

Назва об"єкта Балансова вартість, 

тис.грн 

1. 522 Біофільтр 2 шт. 1148,3 

2. 500 Відстійник каналізаційний вторинний 87,5 

3. 443 Водонапірна башня 27,4 

4. 136 Водопровід 36,6 

5. 449 Водопровід від промплощадки до пос. Сажовик- 28,7 

6. 450 Водопровід Дашава-пос. Сажовик завод техвуглецю 235,7 

7. 137 Зовнішня водопровідна мережа 32,7 

8. 138 Зовнішня водопровідна мережа 14,7 

9. 139 Зовнішня водопровідна мережа 18,4 

10. 134 Зовнішня водяна мережа 13,9 

11. 135 Каналізаційна мережа 98,7 



12. 614 Лічильник холодної води ЛЛТ 100Х,фланцевий 2,0 

13. 649 Машина секційного типу К-1500 8Е, 50-250мм 

(комплект спіралей д.32мм. довж.32м +насадки) 230В 

4,0 

14. 354 Намулові майданчики 102,4 

15. 517 Насос МК 45/30 3,8 

16. 516 Насос МК 45/30 0,8 

17. 438 Насосна станція 1-го підйому 11,6 

18. 437 Насосна станція 2-го підйому 13,7 

19. 499 Насосна станція перекач.стічних вод 160,5 

20; 439 Очисні споруди 120,4 

21. 442 Очисні споруди 716,9 

22. 447 Резервуар круглий 19,0 

23. 448 Резервуар круглий № 2 19,0 

24. 440 Сточні канали 3,5 

25. 441 Сточні канали 1,9 

 

2. Автодороги: 
№ 

п/п 

Інвентарний 

номер 

Назва об"єкта Балансова вартість, 

тис.грн 

1. 420 Під'їзна дорога автомобільна (завод-Загірне) 2100,4 

2. 422 Внутрішня дорога пос.Сажовик (с.Загірне) 1250,7 

 

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище, утворення і 

розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів за 2021 рік: 

 
Викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин 

Скиди забруднюючих речовин у 

водні об'єкти 

Утворення і розміщення відходів 

Кількість, тн Сплачено 

екологічного 

збору, грн. 

Кількість, тн Сплачено 

екологічного 

збору, грн. 

Утворилося 

відходів, тн 

Зберігається 

у складських 

приміщеннях, 

тн 

Сплачено 

екологічного 

збору, грн. 

5.249 7138.81 7.899 3109.63 

 

25.982 0.065 3494.44 

 

 

2). Інформація про аукціон. 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

Дата та час проведення аукціону:  13.10.2022  

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із 

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 

електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин 

дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 

16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону. 

 

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта. 

 

Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства "Дашавський 

завод композиційних матеріалів" (далі – Об"єкт приватизації) здійснюється відповідно до вимог 

Законів України "Про приватизацію державного і комунального майна", "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах 

воєнного стану та економічного відновлення держави"; Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із 

змінами). 



Покупець Об"єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 

Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна". 

 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 (далі - дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання 

дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції. 

 Покупець вживає передбачені законодавством та договором заходи з припинення 

юридичної особи. Припинення юридичної особи ДП "Дашавський завод композиційних 

матеріалів" здійснюється не пізніше одного року після переходу права власності на Об"єкт 

приватизації. 

  Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" 

покупець стає правонаступником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права 

постійного користування земельною ділянкою відповідно до умов договору між Продавцем та 

Покупцем та законодавства України. 

Відповідно до абзацу шостого частини шостої статті 26 Закону України "Про 

приватизацію державного і комунального майна" наявність заборони відчуження або 

накладеного виконавцем у процесі виконавчого провадження арешту державного або 

комунального майна, крім арешту, накладеного у кримінальному провадженні, відсутність 

згоди кредитора, іпотекодержателя на продаж майна, що перебуває в заставі (іпотеці), не є 

перешкодою для продажу єдиного майнового комплексу ДП "Дашавський завод композиційних 

матеріалів", до складу якого входить таке майно. Продаж єдиного майнового комплексу ДП 

"Дашавський завод композиційних матеріалів" здійснюється  без повідомлення та згоди осіб, в 

інтересах яких встановлені відповідні обтяження. Всі обтяження майна, яке входить до складу  

єдиного майнового комплексу ДП "Дашавський завод композиційних матеріалів", зберігають 

чинність для покупця об’єкта приватизації і припиняються в порядку, встановленому 

законодавством України. 

Відповідно до частини 5 статті 9 Закону України "Про колективні договори і угоди", у 

разі зміни власника, реорганізації юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної 

особи) умови колективного договору діють протягом строку, на який його укладено, але не 

більше одного року з дати переходу права власності, якщо сторони не домовилися про інше.  

  

Стартова ціна об'єкта приватизації для:  

- аукціону з умовами –   32 390 435,01  грн (без урахування ПДВ); 

- аукціону із зниженням стартової ціни -   16 195 217,51 грн (без урахування ПДВ); 

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій –   16 195 217,51 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

 

Розмір гарантійного внеску для: 

- аукціону з умовами –   6 478 087,00  грн (без урахування ПДВ); 

- аукціону із зниженням стартової ціни –  3 239 043,5 грн (без урахування ПДВ); 

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій –  3 239 043,5 грн (без урахування ПДВ). 

 

Для Об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не 

відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім  частини шостої статті 15 Закону України 

"Про приватизацію державного і комунального майна", розмір гарантійного внеску буде 

встановлюватись в розмірі  50 відсотків стартової ціни  Об’єкта приватизації. 

 

Розмір реєстраційного внеску: 1300 гривень 00 копійок  

 

Умови продажу: 

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства “Дашавський завод 

композиційних матеріалів” зобов’язаний  від дати переходу права власності забезпечити: 



- після передачі у встановленому порядку об"єктів системи водопостачання та водовідведення 

села Загірне, які не підлягають приватизації, у комунальну власність Стрийської міської ради, 

покупець зобов"язаний подавати (за окремим договором) електроенергію до насосної станції 2-

го підйому подачі води та насосної станції перекачки стічних вод; 

- погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що 

складеться на дату переходу права власності на єдиний майновий комплекс; 

- недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи 

уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено 

звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів 

про працю України) протягом шести місяців з дати переходу права власності. 

Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх 

виконання, не перевищує п’яти років з моменту переходу права власності на Об’єкт 

приватизації до покупця відповідно до вимог частини третьої статті 27 Закону України "Про 

приватизацію державного і комунального майна". 

 

4)  Додаткова інформація. 

 

 Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери 

банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній 

валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 

переможцями аукціонів розрахунків за придбані об'єкти. 

 Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням 

плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 

такими реквізитами: 

 в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях. 

Рахунок: UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску, 

плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за 

придбаний об’єкт). 

Рахунок: UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску (за 

вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м.Київ, вул.Бастіонна,6, МФО 

820172 

Код за ЄДРПОУ 42899921. 

 в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях. 

Адреса: вул.Коперніка,4, м.Львів, Україна. 

Валюта рахунка – долари США та Євро. 

Рахунок: UA863223130000025203000000065 

Банк одержувача: Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України". 

Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна 

SWIFT: EXBSUAUX. 

Код ЄДРПОУ: 42899921. 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 

Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts. 

Address: 4, Copernicus street , Lviv, city,79005. 

Account: UA863223130000025203000000065. 

Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of  Ukraine». 

Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine. 

SWIFT: EXBSUAUX. 

Code YeDRPOU: 42899921. 

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment). 



Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

 
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у 

робочі дні з 8-00 до 17-00, у п’ятницю  з 8-00 до 16-00 за місцем його розташування за адресою: 
Львівська обл., Стрийський р-н, с.Загірне. Дані контактної особи: Цап Василь Антонович 050-
103-63-73, 067-340-23-04, dzkm@meta.ua, директор державного підприємства “Дашавський 
завод композиційних матеріалів”. 

  

 Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 79005,  м. Львів, 

вул.Коперника, 4, адреса веб-сайту:  http://www.spfu.gov.ua. 

Телефон для довідок:  (032) 261-62-14. 

 

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта 

приватизації: наказ регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях від  22.09.2022  № 01408.  

 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-17-000008-2.    

 

Період між : 

- аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни 20 календарних днів; 

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій 20 календарних днів; 

 

Мінімальний крок аукціону для: 

- аукціону з умовами   –  323904,35 грн; 

- аукціону зі зниженням стартової ціни – 161952,18 грн; 

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 161952,18 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-

сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:  

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
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