
Юридична адреса: м. Одеса,                   
вул. Михайлівська, 13 

ЄМК ДП „Ремонтно-
будівельна дільниця „Агрос” 
 

Єдиний майновий комплекс державного підприємства  
„Ремонтно-будівельна дільниця „Агрос”.  
 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 
31.07.2021р.: 2 особи. 
 

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво 
будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій. 
 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг)  за період  2018-2020:  
1250,3 тис. грн., у тому числі експортної -  0,0 тис. грн. 
 

Основна номенклатура продукції: виробництво відсутнє. 
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): об’єкт включає  9 
одиниць нерухомого майна (виробнича, слюсарна, збиральна, 
столярна, складська, господарська, адміністративно-виробнича, 
підсобно-складська, загально-побутова будівлі) загальною 
площею 1124,7 кв. м.,  а також 4 навіси, вимощення, ворота 
№1 загальною площею забудови 1184,8 кв. м., розташованих 
за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, 13а. 
 Реєстраційний номер: 2440893251101. 
 Функціональне використання: не використовується за 

призначенням. 
 Підстава виникнення права власності: Витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
права власності. 

 Форма власності та власник: державна форма власності, 
власник -  Фонд державного майна України. 

 

Наявне обладнання: прес-ножиці, верстат трубогібний, верстат 
свердловий, верстат наждачний, передавальне обладнання, 
яке знаходиться у задовільному стані. 
 

Відомості про земельні ділянки: будівлі та споруди ДП «РБД 
«Агрос» розташовані в межах земельної ділянки площею 0,2027 
га (2027 кв.м). Землевпорядна документація не виготовлялась, 
земельна ділянка під об’єкт не виділялась.  
 

Майно підприємства (або його частина) в оренду не передано. 
 

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають 
приватизації. 
 

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє 
природне середовище, утворення і розміщення відходів  
підприємством не здійснюються. 

Загальна площа земельних 

ділянок: 

0,2027 га 
Загальна площа будівель             

та  споруд: 

1124,7 кв. м. 
Кількість працівників  

(на  31.07.2021 р.) 

2 

ЄДРПОУ: 13884006 

12.10.2021 

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 



https://bit.ly/3h93tum 

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: 

Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46 

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua 

Умови продажу: 

 погашення протягом 2 місяців від дати переходу права власності боргів із 
заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської 
заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності 
на ЄМК; 

 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 6 місяців. 

Основні показники господарської діяльності: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Кредиторська заборгованість станом на 31.07.2021 – 74,646 тис. грн.,  
у тому числі: 
 заборгованість по заробітній платі – 63,425 тис. грн.; 
 інша кредиторська заборгованість – 11,221 тис. грн.. 
 

Станом на 31.07.2021 наявна прострочена кредиторська заборгованість за 
розрахунками із зарплати у розмірі 46,13 тис. грн. 

Період Загальний дохід,  
тис. грн. 

Дохід за основним видом 
діяльності, тис. грн. 

2018 р. 406,8 - 
2019 р. 399,5 - 
2020 р. 444,0 - 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 

№ 
п/п 

Показники (тис. грн.) 2018 2019 2020  31.07.2021 

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 4966,7 32,5 42,7 9054,00 

1.1 Необоротні активи 4943,9 8,9 6,6 9002,1 

1.2 Оборотні активи 22,8 23,6 36,1 51,9 

2. Пасиви 4966,7 32,5 42,7 9054,00 

3. Доходи всього, в тому числі: 406,8 399,5 444,0 256,8 

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

406,8 399,5 444,0 256,8 

4. Витрати всього, в тому числі: (404,6) (410,4) (463,0) (274,5) 

4.1 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

(338,8) (283,7) (335,6) (201,9) 

4.2 Адміністративні витрати - - - - 

4.4 Інші операційні витрати (47,0) (5,9) (12,2) (2,1) 

4.6 Витрати з податку на прибуток (0,4) - - - 

5. Чистий прибуток (збиток) +,- 1,8 -10,9 -19,0 -17,7 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

