Фонд повідомляє про початок проведення громадських слухань
щодо Державного науково-виробничого підприємства
«Електронмаш», яке підлягає приватизації
Фонд державного майна України повідомляє про початок проведення
громадських слухань щодо Державного науково-виробничого підприємства
«Електронмаш», 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 ДНВП «Електронмаш», яке підлягає приватизації

1.Повне та
скорочене (за
наявності)
найменування
підприємства
2.Місцезнаходження
підприємства,
телефон, факс, П. І.
Б. керівника
3. Галузь, до якої
належить
підприємство
4. Форма власності
5. Пакет акцій, що
залишається
у
державній власності
6. Основний(і) вид
(види) діяльності

Державне
науково-виробниче
«Електронмаш»

підприємство

ДНВП «Електронмаш»
03180, м. Київ, вул. Кільцева дорога, буд. 4, тел.
(044) 537-31-93, 274-12-84
Мова Віктор Іванович
промисловість
державна

виробництво офісних машин і устаткування,
виробництво
електронних
компонентів
електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
надання інших місць для тимчасового проживання
Продукція/послуги
Частка в
обсязі
виробництво офісних машин і 100 %
устаткування

7.Основні
види
продукції,
послуг;
частка в загальному
обсязі виробництва
за останній рік
8.Обсяги
Продукція/послуги

Обсяг, тис. грн

виробництва
основної продукції,
послуг за останні три
роки
9.Площа
земельної
ділянки, включаючи
орендовані ділянки
10.Амортизація
основних засобів на
дату
останнього
звітного періоду
11.Середньооблікова
чисельність
працюючих
за
останній
звітний
період,
з
них
персонал
основної
діяльності,
у
тому
числі
робітники
12.Фінансові
результати
діяльності
підприємства
Активи (на кінець
звітного
періоду),
тис. грн
Чисті активи, тис.
грн
Обсяги
реалізації
продукції/послуг,
тис. грн
Частка експорту в
обсягах реалізації
Дохід
(прибуток),
тис. грн
Дохід (прибуток), з
урахуванням витрат
тис. грн
Рівень
завантаженості
виробничих
потужностей, %

1. 2013 рік
2. 2014 рік
3. І квартал 2015 року

30500
26258
3162

13,767 га
495

365 осіб
173 особи
192 особи

за 2013 рік

за 2014 рік

1335

1027

118581

118488

119808

115214

115285

115272

30500

26258

3162

1015

798

164

5137

4236

607

за І квартал
2015 року

13.Потенціал
розширення
виробництва
14.Коротка
історична
довідка
про підприємство з
часу його створення

15.Додаткова
інформація
підприємство

ДНВП «Електронмаш» створене на базі заводу
обчислювальних та керуючих машин, який з 1965
р.
забезпечував
Радянський
Союз
обчислювальною
технікою,
яка
широко
використовувалася в усіх галузях народного
господарства.
Підприємство
має
потужний
науковий і виробничий потенціал, завершені
цикли механічного, гальванічного, складального
виробництва, переробки пластмас та виробництва
друкованих плат для виготовлення різноманітної
електронної продукції.
Основними споживачами продукції (робіт, послуг)
про є
підприємства-замовники,
що
здійснюють
модернізацію,
технічне
переоснащення
та
будують
нові
виробничі
комплекси
із
застосуванням
новітніх
технологій
та
впровадженням автоматизованих систем.

