
м. Дніпро,                                                    
вул. Писаржевського, 1-А 

ЄМК ДП «Міжрегіональний 
науково-інженерний центр з 
сертифікації систем якості, труб, 
балонів та іншої металопродукції 
«ВНІТІ-ТЕСТ» 

Державне підприємство «Міжрегіональний науково-інженерний 
центр з сертифікації систем якості, труб, балонів та іншої 
металопродукції «ВНІТІ-ТЕСТ» проводить роботи у галузі оцінки 
відповідності на підприємствах гірничо-металургійного комплексу 
України.  
Основними споживачами науково-технічної продукції підприємства є 
практично усі великі та середні трубні підприємства України. 
Державне підприємство є компетентним та акредитованим 
Національним агентством з акредитації України органом:  
•   з сертифікації металопрокату, труб та трубних виробів відповідно 
до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 (ISO/IEC 17065:2012), атестат 
акредитації дійсний до 16.08.2025; 
•   з сертифікації систем управління якістю відповідно до вимог ДСТУ 
EN ISO/IEC 17021-1:2017 (ISO/IEC 17021-1:2015), атестат акредитації 
дійсний до 05.12.2023. 
Основний вид діяльності відповідно до Статуту: технічні 
випробування та дослідження (вид діяльності за КВЕД: 71.20). 
Діяльність підприємства спрямована на підвищення 
конкурентоспроможності металопродукції підприємств ГМК України. 
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг)  за період 2018 – 2020 рр.: 
3 447,00 тис. грн. 
Основна номенклатура продукції: сертифікація систем управління 
якістю, сертифікація та оцінка відповідності металопродукції. 
Орган управління: Фонд державного майна України. 
 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташоване за адресою: 
м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1-А: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відомості про земельні ділянки:  
Земельна ділянка під нерухомим майном ДП «Міжрегіональний 
науково-інженерний центр з сертифікації систем якості, труб, балонів 
та іншої металопродукції «ВНІТІ-ТЕСТ не оформлена за 
підприємством, а належить Державному підприємству «Науково – 
дослідний та конструкторсько – технологічний інститут трубної 
промисловості ім. Я.Ю. Осади». 

Загальна площа земельних 
ділянок: 

не виділена 
Загальна площа будівель     

та  споруд: 

603,7 кв. м.  
Кількість працівників 

(станом на 31.12.2020р.):  

7 

ЄДРПОУ: 33517806 

29.03.2021 

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 економічної 
конкуренції. 
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https://bit.ly/2PoPiXo 

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 

Станом на 31.12.2020: 
Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 
Поточна кредиторська заборгованість – 246,00 тис. грн., в тому числі: 
•   заборгованість за товари, роботи, послуги - 15,00 тис. грн.; 
•   заборгованість по розрахункам з бюджетом - 8,00 тис. грн.; 
•   заборгованість по заробітній платі - 52,00 тис . грн.;  
•   податки з заробітної плати - 11,00 тис. грн.; 
•   інша кредиторська заборгованість - 160,00 тис. грн. 
 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 
 
 
 
 
 
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, 
утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів 
тощо: підприємство не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє 
природне середовище, утворення та розміщення відходів. Екологічний податок не 
нараховується. 
 

Умови продажу: 
 
- погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської 
заборгованості підприємства; 
- недопущення виникнення заборгованості підприємства з виплати заробітної плати його 
працівникам, по платежах до пенсійного фонду, до бюджетів усіх рівнів за податками та 
зборами; 
- недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи 
уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права 
власності згідно пункту 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна». 

Основні показники господарської діяльності: 
№ 

п/п 
Показники (тис. грн.) 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 1 610 2 087 1 398 

1.1 Необоротні активи 770 797 792 

1.2 Оборотні активи 840 1 290 606 

2. Пасиви 1 610 2 087 1 398 

3. Доходи всього, в тому числі: 993 1 202 1 263 

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

991 1 194 1 262 

4. Витрати всього, в тому числі: 938 1 155 1 213 

4.1 
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

573 699 824 

4.2 Адміністративні витрати 283 331 294 

4.4 Інші операційні витрати 70 116 84 

4.6 Витрати з податку на прибуток 12 9 11 

5. Чистий прибуток (збиток) +,- 55 47 50 

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом 

діяльності, тис. грн. 
2018 рік 993 991 
2019 рік 1 202  1 194  
2020 рік 1 263  1 262  

mailto:privatization@spfu.gov.ua

