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ЄМК промислового залізничного транспорту  
ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс» передано в оренду  
ТОВ «Вуглепромтранс» код ЄДРПОУ 00179192 (попередня назва  
ТОВ «Димитроввантажтранс») згідно з договором оренди від 24 
квітня 2001 року № 764 та додатками до нього, строк дії договору – 
до 24 квітня 2021 року, який вважається продовженим до моменту 
укладення договору з переможцем аукціону.  
Основною господарською діяльністю, яку ТОВ «Вуглепромтранс» 
здійснює із використанням орендованого у держави єдиного 
майнового комплексу промислового залізничного транспорту ДВАТ 
«Димитроввуглевантажтранс», є діяльність з допоміжного 
обслуговування наземного транспорту, а саме - надання послуг з 
штовхання та буксирування, що полягає в доставці споживачам 
(контрагентам) вантажів у залізничних вагонах від залізничних станцій 
загального користування до вантажних фронтів контрагентів. Всі 
споживачі транспортних послуг ТОВ «Вуглепромтранс» знаходяться в 
рівних умовах. 
Надання послуг здійснюється на двох ділянках: 
 під'їзна колія, що примикає до станції Удачна (Донецька 

залізниця), обслуговує зокрема підприємства: ПрАТ «ШУ 
«Покровське», ТОВ «ОФ «Свято-Варваринська»,                                    
ПрАТ «АП«Укрбуд»; 

 під'їзна колія, що примикає до станції Покровськ (Донецька 
залізниця), обслуговує зокрема підприємства:                                       
ПрАТ «ЦЗФ «Мирноградська»; ДП «Мирноградвугілля». 

Обслуговування контрагентів здійснюється із залученням 
інфраструктури 4-х станцій ТОВ «Вуглепромтранс»: ст. Нова,                   
ст. Новатор, ст. Капітальна, ст. Центральна, при цьому на ст. Новатор 
розташована інфраструктура, що забезпечує функціонування рухомого 
складу та колій. 
Серед споживачів послуг є  приватні і державні підприємства. 
У під’їзних колій, що є складовою ЄМК, іншого призначення, окрім 
надання транспортних послуг споживачам, немає. 
Основний вид діяльності відповідно до Статуту: допоміжне 
обслуговування наземного транспорту. 
Відомості про об’єкти (нерухоме майно), що входять до складу ЄМК, 
що передано в оренду ТОВ «Вуглепромтранс»: 18 об’єктів будівель та 
споруд загальною площею 13519,0 кв. м. 
Відомості про земельні ділянки, на яких розташоване майно ЄМК, 
що передано в оренду ТОВ «Вуглепромтранс»: 14 земельних ділянок 
загальною площею 56,9555 га. 
Відомості про рухоме майно,що входить до складу ЄМК, що 
передано в оренду ТОВ «Вуглепромтранс»: 82 одиниці легкових, 
вантажних автомобілів, автобусів, тепловозів, вагонів, колійних машин 
тощо. 
Відомості про об’єкти інфраструктури, що входять до складу ЄМК, що 
передані в оренду ТОВ «Вуглепромтранс»: 30 об’єктів автодоріг, 
мостів, колій тощо.  
Підприємство є платником екологічного податку та екологічних 
платежів. 

Загальна площа земельних 
ділянок: 

56,9555 га 
Загальна площа будівель     

та  споруд: 

13519,0 кв. м.  
Кількість працівників  

(станом на 30.06.2021р.): 

346 осіб 

ЄДРПОУ: 00179192 

05.10.2021 

Загальні характеристики 

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. 



https://bit.ly/3B2SRpd 

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 

Станом на 30.06.2021 р.: 
Прострочена кредиторська заборгованість – 0 тис. грн. 
Поточна кредиторська заборгованість – 27 834 тис. грн., в тому числі: 
• заборгованість із заробітної плати – 2 629 тис. грн.; 
• податки із заробітної плати – 1 366 тис. грн.; 
• заборгованість з податку на нерухоме майно – 16 тис. грн.; 
• туристичний збір - 0 тис. грн.; 
• фінансова допомога – 0 тис. грн.; 
• інша кредиторська заборгованість – 23 823 тис. грн. 

Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг): 
 
 
 

 
 

 

Обсяг  реалізації  продукції (робіт, послуг)  за період 2018 - 30.06.2021: 449211 тис. грн.,  
в тому числі експортної – 0 грн. 
Основна номенклатура продукції: доставка та відправка вантажів.  
Перелік майна, яке передане в суборенду, станом на 01.09.2021 року: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Умови продажу: 
  збереження протягом 5-ти років з моменту переходу права власності на об’єкт 
приватизації основного виду діяльності: допоміжне обслуговування наземного транспорту; 
  відшкодування протягом 10 календарних днів  з  моменту  переходу  права власності  на 
об’єкт приватизації  витрат ФДМУ на проведення оцінки ЄМК у розмірі 66 100,00 гривень. 

Основні показники господарської діяльності: 

Період 
Загальний дохід,  

тис. грн 
Дохід за основним видом 

діяльності, тис. грн 
2018 р. 185 688 137 501 
2019 р. 131 544 112 934 
2020 р. 144 844 130 545 

1 півріччя  2021  78 733 68 231 

Орендар 
Назва 

об’єкта 
оренди 

Цільове 
призна-
чення 

оренди 

Реквізити договору оренди та термін 
його дії 

Орендна 
плата за 1 

кв. м за міс.  
без ПДВ 

ТОВ 
«Збагачу-
вальна 
фабрика 
«Богучар-
ская» 

Залізнична 
шлях 5/6 
лісний 
склад  
189,0 п.м. 
(орендо-
вана площа 
189 п.м.) 

Своєчасне 
наванта-
ження та 
розванта-
ження 
вагонів 

Договір суборенди № 1032/16-а від 
30.12.2016р. до 24.04.2021р., звернення 
Орендаря щодо продовження дії дого-
вору суборенди до моменту укладання 
договору з переможцем аукціону або 
до моменту настання випадку, перед-
баченого  п. 152 Порядку №483; лист РВ 
від 06.07.2021 №11-03-03-05288 

11,49 грн. 

ФОП 
Гончарук 
Катерина 
Валеріївна 

Частина 
будівлі 
«Ідальня» 
(орендо-
вана площа 
370, 47 
кв.м.)  

Розміщен-
ня їдальні, 
що не 
здійснює 
продаж 
товарів 
підакциз-
ної групи 

Договір суборенди № 9825/19-а від 
01.09.2019р. до 24.04.2021р., 
звернення Орендаря щодо продов-
ження дії договору суборенди до 
моменту укладання договору з 
переможцем аукціону або до моменту 
настання випадку, передбаченого  
п. 152 Порядку №483 

16,91 грн. 

№ 
п/п 

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

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 173175 155268 146125 153114 
1.1 Необоротні активи 136895 136655 112867 111654 
1.2 Оборотні активи 36280 18613 33258 41460 
2. Пасиви 173175 155268 146125 153114 
3. Доходи всього, в тому числі: 185688 131544 144844 78733 

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

159544 120462 140219 75054 

4. Витрати всього, в тому числі: 172079 156356 157246 74939 

4.1 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

128218 118632 107375 57664 

4.2 Адміністративні витрати 14106 16481 16640 10711 
4.4 Інші операційні витрати 20865 17624 14440 5419 
4.6 Витрати з податку на прибуток 3764 -3098 -1942 -833 
5. Чистий прибуток (збиток) +,- 6081 -18616 -12402 3794 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

