
49005, м. Дніпро, вул. Жуковського, 23

ЄМК ДП
«Дніпропетровськавтотранссервіс»

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: дослідження 
кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період  2019 – 9 місяців 
2022 року – 0 грн., в  тому числі експортної – 0 грн..
Основна номенклатура продукції: 73.20 - дослідження кон'юнктури 
ринку, в тому числі експортної: немає.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2022:
штатні працівники відсутні.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за адресою:  
м. Дніпро, вул. Шевченка, 32:

Функціональне використання:
 Адміністративна будівля
 Допоміжна будівля
Інформація про земельну ділянку, розташовану за адресою:  
м. Дніпро, вул. Шевченка, 32:

Загальна площаземельних 

ділянок:

0,1377 га

Загальна площа будівель 

та  споруд:

3412,4 кв. м. 

Кількість працівників

(станом на 30.09.2022р.):

відсутні

ЄДРПОУ: 30324911

22.11.2022

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.
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Для 
державного 
управління та 
місцевого 
самовряду-
вання

Комунальна власність, право 
постійного користування 
земельною ділянкою -
Прокуратура 
Дніпропетровської області 
(02909938);
Охоронна зона навколо 
(вздовж) об'єкта енергетичної 
системи



https://bit.ly/3uLzYV9

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

ДП «Дніпропетровськавтотранссервіс» протягом трьох років фінансові операції не 
здійснювалися. Фінансові документи не складалися.
Станом на 30.09.2022:
Прострочена кредиторська заборгованість - 1233 тис. грн, в тому числі за:
 товари, роботи, послуги - 578 тис. грн;
 розрахунками з бюджетом - 195 тис. грн;
 розрахунками зі страхування - 176 тис. грн;
 інші поточні зобов’язання - 284 тис. грн.

Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг):

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.
Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди 
забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні, утворення і 
розміщення відходів не здійснюється.

Умови продажу:

 погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності на об’єкт 
приватизації боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої 
кредиторської заборгованості ДП «Дніпропетровськавтотранссервіс» у розмірі, що 
складеться на день переходу права власності на об’єкт приватизації (у разі наявності 
такої заборгованості).

Основні показники господарської діяльності:

Період
Загальний дохід, 

тис. грн
Дохід за основним видом 

діяльності, тис. грн
2019 р. 0 0
2020 р. 0 0
2021 р. 0 0

9 місяців 2022 р. 0 0

№ 
п/п

Показники (тис. грн.) 2019 2020 2021 9 міс. 2022

1. Активи (форма №1, рядок 1300) - - 5563 5343
1.1 Необоротні активи - - 5563 5343
1.2 Оборотні активи - - - -
2. Пасиви - - 5563 5343
3. Доходи всього, в тому числі: - - - -

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

- - - -

4. Витрати всього, в тому числі: - - - -

4.1
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг)

- - - -

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

mailto:privatization@spfu.gov.ua

