
Єдиний майновий комплекс державного підприємства  
„Енергомонтажний поїзд №754”.
Основний вид діяльності відповідно Статуту: 
електромонтажні роботи.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг): за період 2020 –
2022, в т.ч експортної  - 0 грн.
Основна номенклатура продукції: продукція, в т.ч. експортна 
– відсутня. Протягом 2020 – 2022 років державне 
підприємство діяльність не здійснювало.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): об’єкт включає 14 
зареєстрованих одиниць нерухомого майна (контора черв. кут, 
А; гараж блочний, Б; склад цегляний, В; ганок, в; навіс, Г; цех-
склад поб. роб., Д; склад РУХ-20, Е; ремонтна, Ж; навіс, З; кузня, 
И; споруди №1-6 тощо) та інфраструктури (вимощення, І; 
під’їзний залізничний шлях до бази) загальною площею понад 
1654,2 кв. м., що розташовані за адресами: 
 Одеська обл., Одеський р-н, Авангардівська територіальна 

громада, смт. Авангард, вул. Базова, 5 (виробнича база, що 
включає 13 одиниць нерухомого майна та інфраструктури
загальною площею понад 1507,0 кв.м);

 м. Одеса, вул.Семінарська 15-А (нежиле приміщення 
площею 147,2 кв.м).

На все нерухоме майно підприємства Державною виконавчою 
службою накладено арешти.
Відомості про земельні ділянки: 1 зареєстрована земельна 
ділянка загальною площею 1,4305 га, розташована за адресою: 
Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Авангард, вул. Базова, 
земельна ділянка 5.
До складу об’єкта приватизації входять транспортні засоби:
 автомобіль ГАЗ – 52 (інв №364) 1987 року випуску, 
 автомобіль УАЗ – 469 (інв №124) 1992 року випуску,
 автомобіль УАЗ – 452 (інв №604) 1978 року випуску. 
Правовстановлюючі документи на транспортні засоби на 
підприємстві відсутні. Здійснюються заходи щодо відновлення 
документів на транспортні засоби.
На балансі ДП наявні основні засоби (балансова вартість 2,372 
тис.грн.) та запаси (балансова вартість 30 тис.грн), які фактично 
відсутні станом на 31.12.2022
На балансі ДП перебувають 6 об'єктів, що знаходяться у                 
м. Ілловайськ і не підлягають приватизації, а саме: автомобіль 
МАЗ-54-324; н/причіп МАЗ-9397; автомобіль ГАЗ-66; траншейник
ЕТЦ-165 (екскаватор); бензоагрегат АБ-4; бурмашина БМ-302. 

Загальна площа земельних ділянок:

1,4305 га

Загальна площа будівель та споруд:

понад 1654,2 кв. м. 

Кількість працівників

(на 31.12.2022 р.):

3 особи

28.02.2023

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. Семінарська, 15а

ЄМК ДП „Енергомонтажний
поїзд №754”

ЄДРПОУ: 01387828

Загальні характеристики



Основні показники господарської діяльності:

Станом на 31.12.2022:
Прострочена кредиторська заборгованість – 6590,4 тис. грн. 
Прострочена кредиторська заборгованість співпадає з поточною 
кредиторською заборгованістю.
Поточна кредиторська заборгованість 6590,4, в тому числі:
 заборгованість по заробітній платі – 2083,7 тис. грн.;
 податки з заробітної плати – 1406,7 тис. грн.;
 заборгованість перед бюджетом – 899,6 тис. грн.;
 заборгованість з податку на нерухоме майно – 0 тис. грн.; 
 інша кредиторська заборгованість – 2200,4 тис. грн.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище, утворення і розміщення відходів  підприємством не 
здійснюються.

Договори оренди, укладені щодо майна підприємства у відповідності із 
Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та 
Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, 
затвердженим Постановою КМУ від 03.06.2020 року №483, відсутні.

У підприємства відсутні  встановлені законодавством мобілізаційні 
завдання.

https://bit.ly/3J2JUlV

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

privatization@spfu.gov.ua

Умови продажу:

 погашення протягом 6 місяців боргів підприємства із заробітної плати, 
перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права 
власності на об’єкт приватизації.

 Недопущення звільнення працівників ДП «Енергомонтажний поїзд №754» 
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) 
протягом 6 місяців.

Період Загальний дохід, 
тис. грн.

Дохід за основним видом 
діяльності, тис. грн.

2020 р. - -

2021 р. - -

2022 р. - -

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

№ п/п Показники (тис. грн.) 2020 р. 2021 р. 2022 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) 1568 1568 1568

1.1 Необоротні активи 1537,9 1537,9 1537,9
1.2 Оборотні активи 30,1 30,1 30,1
2. Пасиви 1568 1568 1568
3. Доходи всього, в тому числі: - - -

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

- - -

4. Витрати всього, в тому числі: (373,6) (320,7) (983,0)

4.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)

- - -

4.2 Адміністративні витрати - - -
4.4 Інші операційні витрати (373,6) (320,7) (983,0)
4.6 Витрати з податку на прибуток - - -
5. Чистий прибуток (збиток) +,- -373,6 -320,7 - 983,0

mailto:privatization@spfu.gov.ua

