
Одеська область, м. Вилкове, 
вул. Придунайська, 2 

ЄМК ДП «Морський
торговельний порт 
Усть-Дунайськ»

Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: допоміжне 
обслуговування водного транспорту.
Обсяг  реалізації  продукції (робіт, послуг)

за період  2019 р. – 9 місяців 2022р.: 23 413 тис. грн, в  тому числі 

експортної – 6266 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: вантажно-розвантажувальні 
роботи, зберігання, послуги флоту;
в тому числі експортної: вантажно-розвантажувальні роботи. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):  об’єкт включає 80 
зареєстрованих одиниць нерухомого майна (адмінбудівлі, 
надвірні споруди, виробничі споруди, будівлі теплиці, склади, 
магазини тощо) загальною площею понад 6251,7 кв. м., 
розташовані за адресами: 
 Одеська область, м. Кілія, вул. Портова, 4;

 Одеська область, м. Вилкове, вул. Різдвяна, 201;

 Одеська область, м. Вилкове, вул. Придунайська, 2;

 Одеська область, м. Вилкове, вул. Придунайська, 46;

 Одеська область, о. Шабаш, Жебріянівська бухта Чорного моря.

Підприємство має в своїх активах 15 суден, 4 плавпричали та 6 
транспортних засобів. 

Відомості про земельні ділянки: Підприємство має 5 
зареєстрованих земельних ділянок загальною площею
207,1480 га, які належать на праві постійного користування ДП, 
розташованих за адресами: 
 вул. Придунайська, 2,  м. Вилкове, Ізмаїльський район;
 вул. Придунайська, 46, м. Вилкове, Ізмаїльський район;
 вул. Різдвяна, 201, м. Вилкове, Ізмаїльський район;
 вул. Портова, 4, м. Кілія, Ізмаїльський район;
 Острів Шабаш, Ізмаїльський район.

Форма власності: державна.
Підстава на право користування земельною ділянкою: державні 
акти на право постійного користування земельною ділянкою.

Загальна площа земельних ділянок:

207,1480 га
Загальна площа будівель та споруд:

6251,7 кв. м.
Кількість працівників

(на 30.09.2022 р.)

76 осіб

ЄДРПОУ: 01125206

25.12.2022

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.

Загальні характеристики



Основні показники господарської діяльності:

Станом на 30.09.2022:
 Прострочена кредиторська заборгованість  – 1 375 324,23 грн,

в т.ч. за товари, роботи, послуги - 1 375 324,23 грн.
 Поточна кредиторська заборгованість, в т.ч.:

за товари, роботи, послуги - 385 308,54 грн;
розрахунки з бюджетом – 434 162,88  грн;
із заробітної плати – 723 481,3 грн;
розрахунки зі страхування – 184 215,35 грн;
інша кредиторська заборгованість – 91 000,00 грн.

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають 
приватизації, а саме: Бочкова стоянка №1, Бочкова стоянка №2, Бочкова 
стоянка №3, за адресою: Жебріянівська бухта, о. Шабаш.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне 

середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату 

екологічних зборів та платежів:

 Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2021 рік 

(згідно форми №2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству – 0,911 т.

 Утворення відходів за 2021 рік (згідно форми №1-відходи (річна) усього 

по підприємству – 6,500 т.

https://bit.ly/3vdcae3

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: 0-800-50-56-46

privatization@spfu.gov.ua

Умови продажу:

№

п/п
Показники 2019 р. 2020 р. 2021 р.

9 місяців  
2022 року

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 38508 40706 58559 60279

1.1 Необоротні активи 36210 34780 54714 52647
1.2 Оборотні активи 2298 5926 3845 7632
2. Пасиви 38508 40706 58559 60279
3. Доходи всього, в тому числі: 11510 11206 13960 17383

4. Витрати всього, в тому числі: 11712 11514 14182 16535

5. Чистий прибуток (збиток) +,- (202) (308) (222) 848

6. Середня кількість всіх працівників 77 76 73 76

7. Фонд оплати праці усіх працівників 6591 6376 7783 7493
8. Середньомісячна заробітна плата 7133 6991 8885 10955

Покупець єдиного майнового комплексу ДП «Морський торговельний порт 

Усть-Дунайськ» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу 

права власності забезпечити:

 Погашення боргів підприємства із заробітної плати, перед бюджетом  у 

розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт 

приватизації. 

 Недопущення звільнення працівників ДП «Морський торговельний порт 

Усть-Дунайськ» 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).

Період Загальний дохід,                
тис. грн.

Дохід за основним видом 
діяльності, тис. грн.

2019 р. 11 510 3226

2020 р. 11 206 2332

2021 р. 13 960 2927

І-ІІІ кв 2022 р. 17 383 14 928

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

https://bit.ly/3vdcae3
mailto:privatization@spfu.gov.ua

