
м. Київ, 

вул. Віталія Шимановського, 2/1

Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 71.20 
Технічні випробування та дослідження.
Основні види діяльності, відповідно до Статуту:
• організація, координація та проведення робіт 

(надання послуг) згідно з вимогами технічних 
регламентів в сферах будівництва, застосування 
екологічного маркування, готельних послуг та інших;

• створення організаційно-методичних, нормативних та 
інших документів з питань оцінки відповідності, 
підтвердження придатності тощо;

• надання юр. і фіз. особам інформаційних та інших 
послуг, які не пов’язані з оцінкою відповідності у 
будівельній галузі.

Загальна площа земельних 
ділянок:

земельна ділянка відсутня

Загальна площа будівельта  
споруд:

Власні приміщення у підприємства
відсутні

Кількість працівників
(станом на 30.06.2020 р.)
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№
з/п

Найменування показника
2017 
рік

2018 
рік

2019 
рік

1
Балансовий прибуток (збиток) тис. 
грн

- (2,2) (144,4)

2
Величина чистого прибутку, тис. 
грн

- (2,2) (144,4)

3 Вартість активів, тис. грн 533,4 260,6 58,3

4
Вартість власного капіталу, 
тис. грн 13,1 10,9 (133,5)

5

Дебіторська заборгованість, тис. 
грн, у тому числі:

- дебіторська
заборгованість за 
продукцію, товари, 
роботи, послуги

30,3 73,2 0,7

- дебіторська
заборгованість за 
розрахунками з 
бюджетом

- 8,7 2,3

- інша поточна
заборгованість

59,7 3,8 -

6
Кредиторська заборгованість, тис. 
грн. (у т.ч. прострочена)

520,3 249,7 184,4

Основні показники господарської діяльності підприємства

Загальні характеристики

ЄМК ДП 
«Науково-технічний центр 
оцінки відповідності у 
будівництві «Будцентр»

До складу об’єкта входить: комп’ютерна техніка, меблі, 
інструменти, прилади та інвентар.



https://bit.ly/3nVOGVa

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

Умови приватизації

• покупець стає правонаступником всіх майнових прав і 
обов’язків підприємства, крім права постійного користування
земельною ділянкою;

• витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі – продажу 
покладаються на покупця;

• недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи
нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 
місяців з дня переходу до нього права власності;

• погашення протягом 6 місяців від дати переходу права 
власності єдиного майнового комплексу боргів із заробітної
плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської
заборгованості у разі наявності.

Оглянути об’єкт можна у робочі дні за місцем його 
розташування з 9-00 до 16-00 за адресою м. Київ, вул. 
Віталія Шимановського, 2/1.

Контактна особа: Артанов Олександр Йосипович, 
Телефон: (044) 501 19 98, e-mail: cbm@cbm.kiev.ua

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

