
Фонд повідомляє про початок проведення громадських слухань 

щодо ВАТ "АК" Свема", яке підлягає приватизації 

Фонд державного майна України повідомляє про початок проведення 
громадських слухань щодо відкритого акціонерного товариства акціонерної 

компанії «Свема», яке підлягає приватизації. 
Протягом місяця Фонд державного майна України приймає пропозиції 

від громадськості за поштовою адресою: 01601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 

18/9 або електронною - tsap@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 ВАТ «АК» Свема», яке підлягає приватизації  

  

  
<> 

1. Повне та (за 
наявності) 

скорочене 
найменування 

підприємства 

Відкрите акціонерне товариство акціонерна компанія 
«Свема»; ВАТ «АК» Свема» 

 

2.Місцезнаходження 
підприємства, 
телефон, факс, 

П.І.Б. керівника 

Україна, Сумська обл., м. Шостка, вул. Гагаріна,1; 
Тел. (факс) – (05449) 4 – 02 – 82 Ліквідатор ВАТ «АК 

«Свема» Солдаткін І.В.  

3. Галузь, до якої 
належить 

підприємство 

Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у. ( КВЕД 
20.59) 

 

4. Форма власності Колективна 
 

5. Пакет акцій, що 

залишається у 
державній власності 

91,6% 
  

6. Основний вид 
(види) діяльності 

-------- 
 

7. Основні види 
продукції, послуг; 

частка в загальному 
обсязі виробництва 

за останній рік 

Продукція/послуги Частка в обсязі 
 

1. Немає 

2. Немає 

3. Немає 

  

 

8. Обсяги 
виробництва 
основної продукції, 

послуг за останні 

 1. 657 Обсяг, тис.грн.  
 2. 0   

 
3. 0   

 



три роки 

9. Площа земельної 

ділянки, включаючи 
орендовані ділянки 

257,7981 га 
  

10. Ступінь зносу 
основних фондів на 

дату останнього 
звітного періоду 

65,3 % 

  

  
  

  

11. 

Середньооблікова 
чисельність 
працюючих за 

останній звітний 
період, з них 

персонал основної 
діяльності, у тому 

числі робітники 

21 осіб 
 

Немає 
 

Немає 

 

12. Фінансові 
результати 
діяльності 

підприємства 

за 2013 р. за 2014 р. за І півр. 2015 р. 
 

 

Активи (на кінець 
звітного періоду), 

тис.грн. 

  
222920 

  
212866 

  
207849 

 

Чисті активи, 

тис.грн. 

-53716 -75821 -87197 
 

Обсяги реалізації 
продукції/послуг, 
тис.грн. 

  
657 

  
0 

  
0 

 

Частка експорту в 

обсягах реалізації. 

--- --- --- 
 

Дохід, тис.грн. 2421 2303 260 
 

Прибуток, тис.грн. -22874 -22105 -11377 
 

Рівень 
завантаженості 
виробничих 

потужностей, % 

  
41 % 

  
0 % 

  
0 % 

 

13. Потенціал 
розширення 

виробництва 

 

 

14. Коротка 

історична довідка 
про підприємство з 

часу його 

1 жовтня 1931 року Шосткинська фабрика кіноплівки 

у відповідності з Постановою Харківської Ради 
народного господарства № 349 від 29.10.1959 року 

перейменовано в Шосткинський хімічний завод. 

 



виникнення На підставі наказу МХП СРСР № 867 від 25.12.1970 
року Шосткинський хімічний завод перейменований в 

хімічний комбінат. 

Згідно наказу МХП СРСР № 300 від 25.04.1975 року 
перейменований в Шосткинське виробниче 

об`єднання «Свема» (ВО «Свема»). 
Згідно наказу МХП СРСР № 735 від 23.10.1987 року 

Шосткинське виробниче об`єднання «Свема» (ВО 
«Свема») перейменоване в Шосткинське науково-

виробниче об`єднання «Свема» (НВО «Свема»). 
В зв’язку з реорганізацією об`єднання і на підставі 

рішення Шосткинської міської Ради № 427 від 

26.12.1990 року НВО «Свема» зареєстроване як 
виробниче об`єднання «Свема» (ВО «Свема»). 

У відповідності з реєстраційним свідоцтвом виконкому 
Шосткинської Міськради № 169-АП від 18.05.1993 р. 

виробниче об`єднання «Свема» перереєстровано в 
орендне підприємство Шосткинське виробниче 

об`єднання «Свема» (ОП ВО «Свема»). 

У відповідності з реєстраційним Свідоцтвом виконкому 

Шосткинської міськради № 1061 від 22.11.2001 року 
Шосткинське ОП ВО «Свема» перереєстровано у 

Відкрите акціонерне товариство «Акціонерна компанія 

«Свема» (ВАТ «АК «Свема»).  

15. Додаткова 
інформація про 

підприємство 

Основні постачальники сировини - немає Основні 
споживачі – немає Основні конкуренти підприємства - 

немає 
 

 

 


