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Загальні характеристики
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є:
-дослідження й експериментальні розробки у сфері інших
природничих і технічних наук;
-за КВЕД: 71.20 Технічні випробування та дослідження.
Розмір статутного капіталу товариства: 102525,59 грн.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019-2020 рр.:
-1432,7 тис. грн., у тому числі експортної - 0,0 тис. грн..
Основна номенклатура продукції: послуги по технічному
випробуванню та дослідженню, в тому числі експортної: немає.

Загальна площа земельних
ділянок:

відсутні
Загальна площа будівель та
споруд:

відсутня
Кількість працівників
(на 31.12.2020 р.)
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Відомості про об’єкт:
-нерухоме майно та земельні ділянки у підприємства відсутні.
наявне тільки рухоме майно – обладнання для здійснення діяльності
з надання послуг по технічному випробовуванню та дослідженню
якості зерна пшениці, олійних культур, борошна.
Обладнання:
•УВТ – установки вакуумно-теплові для відтворення та передачі
одиниці вологості зерна еталонам нижчої точності;
•УВТО – установки вакуумно-теплові для передачі одиниці вологості
зерна засобам вимірювальної техніки;
•МОК-1 установка механічного відмивання клейковини зерна пшениці;
•Спектран-119М – прилад для експрес визначення масової частки
компонентів у зерні, олійних культурах тощо методом інфрачервоної
спектроскопії;
•ПЧП-3 прилад визначення числа падіння (використовується для
визначення придатності пшениці для випікання хліба);
•ЛМН-1 млинок для розмелу зерна;
•Білізномер;
•Вологомір;
•Термометр ТО-ЦО24;
•Пічка муфельна;
•Барометр БАММ-1;
•Розсійник лабораторний;
•Шафа витяжна;
•Набори зразкових мір тощо.
Майно підприємства розміщується в орендованому приміщенні
загальною площею 100 кв. м.. Термін дії договору – до 31.12.2023р.,
(щомісячна орендна плата -1500,0 грн. з ПДВ).
Майно підприємства (або його частина) в оренду не передано.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, утворення і розміщення відходів підприємством не
здійснюються.

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.

Основні показники господарської діяльності:
№
п/п
1.
1.1
1.2
2.
3.
3.1
4.
4.1
4.2
4.4
4.6
5.

Показники (тис. грн.)

2018 р.

2019 р.

2020 р.

Активи (форма №1, рядок 1300)
Необоротні активи
Оборотні активи
Пасиви
Доходи всього, в тому числі:
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Витрати всього, в тому числі:
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Адміністративні витрати
Інші операційні витрати
Витрати з податку на прибуток
Чистий прибуток (збиток) +,-

151,2
31,3
119,9
151,2
682,3

179,6
30,5
149,1
179,6
708,3

252,6
29,9
222,7
252,6
756,4

682,3

708,3

724,4

661,2

686,7

707,6

439,3

515,8

527,3

221,9
3,8
17,3

170,9
3,9
17,7

160,3
8,8
40,0

Станом на 31.12.2020:
Прострочена кредиторська заборгованість - відсутня.
Поточна кредиторська заборгованість станом на 31.12.2020 – 81,248 тис. грн.,
у тому числі:
- заборгованість по заробітній платі – 0,0 грн.;
- податки з заробітної плати – 0,0 грн.;
- заборгованість з податку на нерухоме майно – 0,0 грн.;
- туристичний збір – 0,0 грн.;
- фінансова допомога – 53,0 тис. грн.;
- інша кредиторська заборгованість – 28,248 тис. грн.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):
Період

Загальний дохід, тис. грн.

2018 рік
2019 рік
2020 рік

682,3
708,3
756,4

Дохід за основним видом
діяльності, тис. грн.
682,3
708,3
724,4

Умови продажу:
- недопущення звільнення працівників приватизованого 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 шести місяців (ч.7 ст. 26 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна);
- недопущення утворення простроченої заборгованості перед працівниками
приватизованого підприємства із заробітної плати;
- погашення протягом шести місяців 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 такої заборгованості.

Контакти
Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46

Детальна інформація
про об'єкт:

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua

https://bit.ly/2MAfQnv

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.

