
Об’єкт приватизації – ЦМК «Одесавинпром» переданий в 
оренду ПрАТ «Одесавинпром» за Договором від 25.12.1992. 
Договір оренди ЦМК «Одесавинпром»  (зі змінами) діє до 
моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до 
покупця об’єкту приватизації. 
Орендар (балансоутримувач):  Приватне акціонерне 
товариство  «Одесавинпром» (код за ЄДРПОУ 00412027). 
Основний вид діяльності за КВЕД орендаря  
ПрАТ «Одесавинпром»:  11.02 – Виробництво виноградних вин. 
Основна номенклатура продукції: виробничі потужності 
Об’єкту приватизації використовуються для виробництва та 
розливу виноробної продукції, зокрема шампанського України, 
вин ігристих та слабоалкогольних газованих напоїв. 
Інформація про майно, що входить до складу об’єкту 
приватизації: майно ЦМК «Одесавинпром» складається з 
необоротних активів, а саме 306 одиниць основних засобів,  
у т.ч.: 
 об’єктів нерухомості – 97 одиниць (з урахуванням амфор 

для обробки та зберігання вина);             
 машини та обладнання – 143 одиниці; 
 інструменти, прилади, інвентар – 60 одиниць;  
 транспортні засоби – 6 одиниць. 
Відомості про об’єкти нерухомого майна: об’єкти у складі ЦМК 
«Одесавинпром» розташовані за адресами: 
 м. Одеса, Французький бульвар, 8 (1 об’єкт загальною 

площею 1961,2 кв. м.); 
 м. Одеса, Французький бульвар, 10  (14 об’єктів загальною 

площею 18450,5 кв. м.); 
 м. Одеса. Французький бульвар, 12 (підвал) (1 об’єкт 

загальною площею 167,9 кв. м.); 
 м. Одеса, вул.. Наливна, 2 (4 об’єкти загальною площею 

669,2 кв. м.); 
 м. Одеса, вул.. Отамана Головатого, 151 (1 об’єкт загальною 

площею 877,6 кв. м.).   
Відомості про земельні ділянки: 5 земельних ділянок (в т.ч. 2  - 
з кадастровим номером) загальною площею понад 2,6745 га. 
На території об’єкта приватизації за адресою м. Одеса, 
Французький бульвар, 10 наявні об’єкти нерухомого майна, 
що не підлягають приватизації, а саме:  
•захисна споруда цивільного захисту «Протирадіаційне укриття 
№56968» (державна власність); 
•нежитлова будівля загальною площею 141,4 кв. м. (приватна 
власність). 
Інформація про сплату екологічних зборів та платежів:  обсяг 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2020р. 
(згідно форми №2-ТП (повітря) річна усього по підприємству – 
2,158 т, екологічні платежі за 2020р. – 6116,45 грн. (за викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами забруднення).  
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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 або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі - дозвіл на 
концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної 
конкуренції. 

Загальні характеристики 
Одеська область,                                            
Одеса, Французький бульвар, 10 

18.08.2021  

ЦМК «Одесавинпром» 

ЄДРПОУ: 00412027 



https://bit.ly/2WTz7VH 

Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних  цілей у 
відповідності до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". Фонд не несе відповідальності за рішення  покупців, потенційних 
покупців або інших осіб та їх наслідки, які ґрунтуватимуться на інформації, опублікованій у цьому матеріалі. 

Контакти Детальна інформація  
про об'єкт: 

Сукупні показники господарської діяльності орендаря  
ПрАТ «Одесавинпром»: 

Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46 

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua 

Умови продажу: 
 
1. Покупець ЦМК «Одесавинпром»  зобов’язаний протягом 3 років з моменту 
переходу права власності до покупця: 
 забезпечити збереження видів діяльності  з виробництва виноградних вин  

та  забезпечити соціальні гарантії працівникам, зайнятим за тією ж 
спеціальністю (кваліфікацією), згідно з вимогами трудового законодавства 
(ч. 2 ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна»); 

 забезпечити утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до 
використання за призначенням за рахунок власних коштів відповідно до ч.8 
ст.32 Кодексу цивільного захисту.  

2.    Покупець ЦМК «Одесавинпром»  зобов’язаний відшкодувати протягом 30 
календарних днів з дня укладання договору купівлі-продажу витрати 
Регіонального Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській 
областях на проведення оцінки ЦМК у розмірі  5000,0 гривень (без ПДВ). 

№ 
п/п 

Показники (тис. грн.) 2018р. 2019р. 2020р. 6 міс. 2021р. 

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 411816 358627 291387 215062 

1.1 Необоротні активи 70351 61375 67658 62940 

1.2 Оборотні активи 341465 297252 223729 154768 

2. Пасиви 411816 358627 291387 215062 

3. Доходи всього, в тому числі: 697943 488824 484334 101839 

3.1 
Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

665353 475649 464352 93509 

4. Витрати всього, в тому числі: 694790 502272 480556 207244 

4.1 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

606687 436284 426475 90568 

4.2 Адміністративні витрати 26490 20381 21681 11052 

4.4 Інші операційні витрати 17991 12468 7940 3477 

4.6 Витрати з податку на прибуток - - - - 

5. Чистий прибуток (збиток) +,- (3153) (13448) (3778) -14322 

Зобов’язання, що виникли внаслідок діяльності орендаря, у тому числі 
пов’язаної з експлуатацією виробничих потужностей Об’єкта приватизації, є 
виключно власними зобов’язаннями орендаря – ПрАТ «Одесавинпром». 
Прострочена кредиторська заборгованість ЦМК «Одесавинпром» відсутня. 
Обсяг  реалізованої продукції (робіт, послуг) ПрАТ «Одесавинпром»: 

Період Загальний дохід,  
тис. грн 

Дохід за основним видом 
діяльності, тис. грн 

2018 р. 665353,4 570657,4 
2019 р. 475649,0 376066,3 
2020 р. 464352,0 382180,0 

І півріччя 2021 р. 101839,0 93509,0 
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