
Основний вид діяльності відповідно до ЄДРПОУ:  будування 
суден і плавучих конструкцій (КВЕД 30.11), ремонт і технічне 
обслуговування суден і човнів (КВЕД 33.15). 
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 – 9 міс. 
2021: 2416,7 тис. грн., у тому числі експортної - . 
Основна номенклатура продукції: забезпечення доступу до 
причалів, роботи з перевантаження експортних, транзитних, 
імпортних та внутрішніх вантажів.  
Відомості про об’єкти (нерухоме майно): 28 зареєстрованих 
об’єктів нерухомого майна (будівлі та споруди виробничого та 
адміністративного призначення, база відпочинку «Дружба»), 
загальною площею 69772,90 кв. м., розташованих за адресами: 
 Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 2; 
 Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 24; 
 Донецька область, м. Маріуполь, проспект Луніна, буд. 28; 
 Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Морських 

Десантників, буд. 1а; 
 Донецька область, Маріупольський р., с. Білосарайська Коса, 

вул. Безуха, буд. 1. 
Відомості про земельні ділянки: 2 зареєстровані земельні 
ділянки під базою відпочинку «Дружба» загальною площею 
3,5288 га за адресою: Донецька область, Мангушський р-н,  
с. Білосарайська Коса, вулиця Безуха, буд. 1. 
Земельні ділянки в користування та/або у власність ДП «АСРЗ»  
не передавались, технічна документація на них не 
розроблялась.   
Відомості про рухоме майно, що входить до складу ЄМК ДП 
«АСРЗ»:  77 одиниць транспортних засобів (легкові, вантажні 
автомобілі, автобуси, катери, судна, спецтехніка тощо). 
Частину нерухомого майна ЄМК ДП, а саме: споруди ДП 
«Азовський судноремонтний завод»:морський причал № 3 (ГТС-
353) інв. № 00136, морський причал № 4 (ГТС-354) інв. № 00136 
передано в оренду. Орендар  - Військова частина 1472.  
Договір оренди № 0377Д/2021/99-21 від 28.07.2021 діє   
5 років з дати набрання чинності цим договором. 
На балансі  підприємства   перебувають  28 об’єктів, що не 
підлягають приватизації (причали, плавпричали, сховища, 
понтони, судоремонтні набережні, котловани тощо ). 
До  складу ЄМК входить об’єкт культурної спадщини місцевого 
значення – «Пам’ятник  воїнам заводчанам» (охоронний номер 
343) , який  взято на державний облік. 
Підприємство не веде господарську діяльність, пов’язану із 
викидами та скидами забруднюючих речовин. 

Загальна площа земельних 
ділянок: 

понад 3,5288 га 
Загальна площа будівель             

та  споруд: 

69772,90 кв. м.  
Кількість працівників  

(на  30.09.2021 р.) 

85 осіб 

21.01.2022 

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. 

87510, Донецька область,                          

м. Маріуполь,                                        

проспект Адмірала Луніна, 2 

ЄМК ДП «Азовський 
судноремонтний завод» 

ЄДРПОУ: 42168403 

Загальні характеристики 



Основні показники господарської діяльності: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Станом на 30.09.2021: 
Прострочена кредиторська заборгованість -  0 тис.грн. 
Поточна кредиторська заборгованість – 7 834,5  тис.грн., у тому числі: 
 заборгованість із заробітної плати – 3 586,5 тис. грн.; 
 податки із заробітної плати  (НДФЛ,  (військовий збір) – 877,1  тис. грн.; 
 розрахунки по ПДВ – 140,5 тис. грн.; 
 розрахунки по  загальнообов’язковому  державному соціальному  

страхуванню – 986,3 тис. грн.; 
 розрахунки з постачальниками та підрядниками – 1 641,9 тис. грн.;    
 заборгованість з податку на нерухоме майно – відсутня;  
 туристичний збір – відсутня; 
 фінансова допомога –  відсутня; 
 інша кредиторська заборгованість – 602,2 тис. грн. 

 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3ugN4Yz 

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. 

Детальна інформація  
про об'єкт: 

Контакти 
Контакт-центр: 0-800-50-56-46 
Investor Relations Office: +38 044 200 34 38  
ir@spfu.gov.ua  
privatization@spfu.gov.ua 

Умови продажу: 

 збереження протягом 5-ти років з моменту   переходу права власності на 
об’єкт приватизації основних  видів  діяльності: будування суден і плавучих 
конструкцій (КВЕД 30.11), ремонт і технічне обслуговування суден і човнів 
(КВЕД 33.15);  

 погашення протягом 6-ти місяців з моменту переходу права власності на 
об’єкт приватизації боргів із заробітної плати та перед бюджетом, у 
розмірі, який  складеться на дату переходу права власності на об’єкт 
приватизації; 

 погашення протягом 6-ти місяців з моменту переходу права власності на 
об’єкт приватизації простроченої кредиторської заборгованості 
підприємства в розмірі, який складеться на дату переходу права власності 
на об’єкт приватизації; 

 недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з 
ініціативи нового власника  чи уповноваженого ним органу (за винятком  
вчинення  працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі 
пунктів 3,4,7,8 частини першої ст. 40 та ст. 41 Кодексу законів про працю 
України) протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності. 

Період Загальний дохід,                
тис. грн. 

Дохід за основним видом 
діяльності, тис. грн. 

2018 р. 0,0 0,0 
2019 р. 0,0 0,0 
2020 р. 0,0 0,0 

9 місяців 2021 р. 3002,1 2416,7 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 

№ 
п/п 

Показники (тис. грн.) 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
9 місяців 
2021 р. 

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 0,0 12,0 12,0 245650,6 
1.1 Необоротні активи 0,0 2,4 0,0 244 824,7 
1.2 Оборотні активи 0,0 9,6 12,0 825,9 
2. Пасиви 0,0 12,0 12,0 245650,6 
3. Доходи всього, в тому числі: 0,0 0,0 0,0 3002,1 

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

0,0 0,0 0,0 2894,4 

4. Витрати всього, в тому числі: 0,0 0,0 0,0 -18219,3 

4.1 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

0,0 0,0 0,0 -710,5 

4.2 Адміністративні витрати 0,0 0,0 0,0 0,0 
4.4 Інші операційні витрати 0,0 0,0 0,0 -14094,4 
4.6 Витрати з податку на прибуток 0,0 0,0 0,0 0,0 
5. Чистий прибуток (збиток) +,- 0,0 0,0 0,0 -15217,2 
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