
Державний пакет акцій Публічного акціонерного товариства 
«Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» у кількості 2883281 
штук акцій, що становить 50%  статутного капіталу товариства.
Розмір статутного капіталу товариства: 1441640,00 грн. (один мільйон 
чотириста сорок одна тисяча шістсот сорок гривень). Статутний капітал  
поділений на 5766560 штук простих іменних акцій номінальною вартістю  
0,25 грн.  
Станом на 01.09.2022 року 2883279 штук акцій - у приватній власності
недержавних  акціонерів; 2883281 штук акцій – у державній власності та  
складають пакет акцій, що є об’єктом приватизації.
Основний вид діяльності за КВЕД: 68.20 Оренда та управління власною 
чи орендованою нерухомістю.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг): за період 2019 – ІІІ квартал 
2022 року: 22896 тис. грн., у тому числі експортної - 0,0 тис. грн.
Основна номенклатура продукції: надання в оренду й експлуатацію 
власного майна чи орендованого нерухомого майна.
Відомості про об’єкти нерухомого майна: майно товариства 
розташовано за адресами:
 виробництво №3: м. Одеса, вул. Житомирська (Академіка  

Гаркавого), 6 (15 об’єктів нерухомості загальною  площею 17138,2 
кв. м.); 

 виробництво №2:  м. Одеса, вул. Болгарська, 71 (10 об’єктів
нерухомості загальною  площею 5415,5 кв. м.);

 виробництво №2:  м. Одеса, вул. Болгарська, 80 (12 об’єктів
нерухомості загальною  площею 1261,8 кв. м.);

 виробництво №1:  м. Одеса, вул. Степова, 9 (14 об’єктів нерухомості 
загальною  площею 15407,0 кв. м.);

 водна станція: м. Одеса, Миколаївська дорога, 142 (1 об’єкт
нерухомості загальною  площею 289,0 кв. м.).

Відомості про об’єкти нерухомого майна наведено за інформацією ПАТ 
МВО «Оріон». Правовстановлюючі документи щодо нерухомого майна у 
ПАТ МВО «Оріон» відсутні.
Відомості про земельні ділянки: 5 земельних ділянок загальною 
площею 8,6869 га. Земельні ділянки не оформлені, кадастрові номери 
земельних ділянок відсутні (не зареєстровані).
В  Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна 
наявна запис про заборону відчуження нерухомого майна  товариства 
(реєстраційний номер обтяження 1605017).
На балансі товариства перебувають 9 об’єктів, що не підлягають 
приватизації (Бомбосховище виробництва №3, а саме: бомбосховище 
№56447, окремо розташована споруда; Бомбосховище виробництва 
№1, а саме: бомбосховище №56422, розташоване частково під будівлею 
літ. «Е»; Магазин; Освітлення зовнішнє виробництва №1; Зовнішні 
кабельні мережі високовольтні; Зовнішнє освітлення виробництва №3;
Перекладка водопроводу Д-1200; Котельня виробництва №1; Котельня 
виробництва №2).
Станом на 30.09.2022 частина  нерухомого майна товариства 
загальною площею 15994 кв. м  передано в оренду відповідно до 75
наявних  договорів. Граничний термін дії наявних договорів оренди – до 
31.12.2023.

Загальна площа земельних ділянок:

8,6869 га

Загальна площа будівель та споруд:

39511,5 кв. м. 

Кількість працівників (на 30.09.2022 р.):

9 осіб

13.12.2022

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.

Юридична адреса: м. Одеса, 
вул. Житомирська (Академіка  Гаркавого), 6
Адреси розташування нерухомого майна: 
 м. Одеса, вул. Житомирська (Академіка

Гаркавого), 6
 м. Одеса, вул. Болгарська, 71
 м. Одеса, вул. Болгарська, 80
 м. Одеса, вул. Степова, 9
 м. Одеса, Миколаївська дорога, 142

Державний пакет акцій
розміром 50% статутного капіталу
ПАТ «Машинобудівне виробниче
об’єднання «Оріон»

ЄДРПОУ: 14309913

Загальні характеристики



https://bit.ly/3VMe6FX

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

Основні показники господарської діяльності:

Станом на 30.09.2022:
Прострочена кредиторська заборгованість – 2 055,0 тис. грн., у тому числі:
 із заробітної плати – 0,0 тис. грн.;
 за розрахунками з бюджетом – 2055,0 ,тис. грн.

Період Загальний дохід, 
тис. грн.

Дохід за основним видом 
діяльності, тис. грн.

2019 р. 5321 4854

2020 р. 5465 5465

2021 р. 7666 7664

І -ІІІ квартал 2022 р. 4913 4913

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

№ 
п/п

Показники (тис. грн.) 2019 р. 2020 р. 2021 р.
Станом на 

30.09.2022 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) 53631 38325 28413 13719

1.1 Необоротні активи 52696 37367 27841 14304
1.2 Оборотні активи 935 958 572 933
2. Пасиви 53631 38325 28413 13719
3. Доходи всього, в тому числі: 5321 5465 7666 4913

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

4854 5465 7664 4913

4. Витрати всього, в тому числі: 14618 21052 17689 16686

4.1
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг)

9846 14778 11840 6501

4.2 Адміністративні витрати 4497 6014 5743 3428
4.4 Інші операційні витрати 248 260 106 995
4.6 Витрати з податку на прибуток - - - -
5. Чистий прибуток (збиток) +,- -9297 -15587 -10023 -11773

Умови продажу:

 погашення протягом 6 місяців  заборгованості із заробітної плати, перед бюджетом у 
разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності;

 недопущення звільнення працівників протягом 6 місяців (за винятком вчинення 
працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пп. 3,4,7,8 частини першої 
ст. 40 та  статті 41 Кодексу законів України про працю);

 утримання протягом 3 років захисних споруд цивільного захисту у готовності до 
використання за рахунок коштів товариства (відповідно до п. 8 ст. 32 Кодексу 
цивільного захисту). 

ПАТ МВО «Оріон» не має шкідливого виробництва, не здійснює викидів та скидів 
забруднюючих речовин у природне навколишнє середовище, утворення та 
розміщення відходів.
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