
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 економічноїконкуренції.

м. Київ, 

вул. Інститутська, 16

ЄМК ДП 

«Центр-Сервіс»

• Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: 
14.13 – Виробництво іншого верхнього одягу. 

• Обсяг  реалізації  продукції (робіт, послуг) за період 2017-2019 та 
11 місяців 2020  – 7 409 тис. грн.

• Основна діяльність: 
- послуги з ремонту та пошиття одягу;
- послуги салону краси.

Загальна площа земельних 
ділянок:

821,82 кв. м.

Загальна площа будівельта
споруд:

769,5 кв. м.

Кількість працівників
(на 30.11.2020)

11

ЄДРПОУ: 00309306

15.01.2021

Адреса
Площа 

(кв. м.)

Кадастр. 

номер
Форма власності

м. Київ, вул. 
Інститутська, 16

821,82
76036013

Державний акт на право 
постійного користування 

землею Державного 
підприємства 

«Укржитлосервіс» рішення 
Київської міської ради від 
03.02.2000 №10/731, акт 

зареєстровано 12.03.2002 
№82-4-00039

Відомості про земельні ділянки

Тип Адреса
Площа
(кв. м.)

Реєстр. 
номер

Функціональне 
використання

Нежитлове
м. Київ, 

вул. 
Інститутська, 

16

112,5 669157580000
Офісне 

приміщення

Нежитлове 207,9 669183280000
Підвальне 

приміщення

Нежитлове 449,1 669212780000
Ательє, салон 
краси, офісні 
приміщення

Відомості про приміщення

Житловий будинок по вул. Інститутській, 16, в якому розташовані 
нежитлові приміщення, рішенням виконавчого комітету Київської 
міської ради народних депутатів від 18.11.1986 №1107 занесений до 
переліку пам’яток архітектури місцевого значення, охоронний № 248 
(адреса за рішенням: вул. Жовтневої революції, 16). Будинок не 
внесений до Переліку пам’яток культурної спадщини, що не 
підлягають приватизації (згідно з Законом України від 23.09.2008 
№574-VI) «Про перелік пам’яток культурної спадщини, що не 
підлягають приватизації». Наявний охоронний договір на пам’ятку 
культурної спадщини від 16.09.2015 № 3173 (лист Департаменту 
охорони культурної спадщини від 03.12.2020 №066-4253).



http://bit.ly/2KeOsKm

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:

Основні показники господарської діяльності підприємства:

Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua

Умови приватизації:

• недопущення звільнення працівників підприємства 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;

• погашення протягом 6 місяців від дати переходу права власності боргів із заробітної 
плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що 
складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі 
наявності заборгованості);

• не пізніше ніж через місяць з моменту набуття права власності на об’єкт, укласти 
охоронний договір на пам’ятку архітектури місцевого значення  відповідно до ст. 23 
Закону України «Про охорону культурної спадщини» та Порядку укладення 
охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 №1768.

№ 
п/п

Показники (тис. грн.) 2017 р. 2018 р. 2019 р.
11 міс. 
2020 р.

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 776 723 608 28 892

1.1 Необоротні активи 232 175 141 28 469

1.2 Оборотні активи 544 548 467 423

2. Пасиви 776 723 608 28 892

3. Доходи всього, в тому числі: 2 547 2 178 1 510 1 174

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

2 039 1 913 1 163 887

3.2 Інші операційні доходи 508 265 347 287

3.3 Інші доходи - - - -

4. Витрати всього, в тому числі: 2 543 2 176 1 499 2 281

4.1
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг)

1 665 1 340 703 1 335

4.2 Адміністративні витрати 565 747 728 708

4.4 Інші операційні витрати 313 89 68 238

Орендар

Назва 

об’єкта 

оренди

Площа 

(кв. м.)
№ договору

Оренда за 1 кв. 

м за місяць без 

ПДВ (грн.)
БО 

«Міжнародний 

благодійний 

фонд розвитку 

Меморіалу 

жертв 

Голодомору»

Нежитлове 

приміщення
112,5

Договір оренди від 16.04.2019 
№2. Термін дії з 16.04.2019 до 
15.04.2020
Додаткова угода від 15.04.2020 
№1. Термін дії з 16.04.2019 до 
15.04.2021

За перший 

місяць - 222,22 

грн. та є 

базовою 

(березень 2019)

Майно, яке передане в оренду (на 30.11.2020):

Станом на 30.11.2020:
• Прострочена кредиторська заборгованість 1 537 803,51 грн.
• Поточна кредиторська заборгованість,               397 724,58 грн.

в тому числі:
- заборгованість по заробітній платі 55 801,45 грн.;
- податки з заробітної плати                                        28 767,27 грн.;
- фінансова допомога 250 000,00 грн.;
- інша кредиторська заборгованість 63 155,86 грн.

http://bit.ly/2KeOsKm
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