
м. Київ,       
вул. Велика Житомирська, 9 

02.06.2021 

ЄМК ДП “Науково-дослідна 

виробничо–технічна агенція 

“Стратегія регіонального 

розвитку” 

Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна 
агенція «Стратегія регіонального розвитку» утворено наказом 
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 
27.03.2008 року №142. 
Підприємство створене з метою досягнення високопрофесійного і 
високоефективного вирішення питань у сфері капітального 
будівництва та реконструкції житла і об'єктів соціального 
призначення, а також сприяння впровадженню у зазначену сферу 
прогресивних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій, 
виробів. 
Основними джерелами прибутку підприємства є надходження 
коштів від виконання робіт (надання послуг) з: 
 технічного нагляду на об’єктах будівництва ;
 технічного обстеження об’єктів будівництва;
 розробка проектно-кошторисної документації.
Підприємство здійснює діяльність у сфері інжинірингу та надає 
послуги технічного консультування, а також послуги у сфері 
архітектури. Основним механізмом залучення проектів є робота з 
системою «Прозоро». 

Орган управління: Фонд державного майна України. 

Основна номенклатура продукції: основним видом економічної 
діяльності, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є: 
-    діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання 
послуг технічного консультування в цих сферах. 
Обсяг  реалізації  продукції (робіт, послуг)  за період  2020 рік: 
5765,00 тис. грн., в  тому числі експортної – 0 тис. грн. 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 

Відомості про будівлі та земельні ділянки: 
- До складу єдиного майнового комплексу державного підприємства 
не входять об’єкти нерухомості та земельні ділянки.  

Відомості про рухоме майно: 
- До складу єдиного майнового комплексу державного підприємства 
не входять транспортні засоби. 

Загальна площа земельних 
ділянок: 

відсутня 
Загальна площа будівель 

та  споруд: 

відсутня 
Кількість працівників  

(станом на 31.03.2021 р.): 

9  осіб 

ЄДРПОУ: 35829997 

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. 

Період Загальний дохід, тис. 

грн. 

Дохід за основним 

видом діяльності, тис. 

грн. 
2019 рік 5386,70 5386,70 

2020 рік 5765,00 5765,00 



Детальна інформація 

про об'єкт: 

https://bit.ly/31eL6fd 

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 

Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46 

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua 

Станом на 31.01.2021: 
Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 
Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі: 
• заборгованість по заробітній платі - 2 000 грн.;
• податки з заробітної плати - 22 000 грн.;
• заборгованість з податку на нерухоме майно - відсутня грн.;
• туристичний збір - відсутня грн.;
• фінансова допомога - відсутня грн.;
• інша кредиторська заборгованість - 1 810 000 грн.

Майно, передане в оренду, відсутнє. 
На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації. 

Державне підприємство «Науково – дослідна виробничо-технічна агенція «Стратегія 
регіонального розвитку» орендує нежитлове приміщення, а саме: кімнату, загальною 
площею 17,0 кв. м. та частину коридору площею 3,62 кв. м., що розташовані на 2-поверсі 
інженерно-лабораторного корпусу за адресою: м. Київ, проспект Соборності, 15/17, 
відповідно до договору оренди нежитлових приміщень від 20.12.2017 №2017/24с. 

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, 
утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та 
платежів: підприємство не здійснює. 

Умови продажу: 

- збереження профілю діяльності єдиного майнового комплексу – діяльність у сфері 
інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, 
протягом одного року з дати переходу права власності на об'єкт приватизації; 
- погашення протягом 6 місяців від дати переходу права власності на об'єкт приватизації 
боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості 
підприємства, що склалися на дату переходу до покупця права власності на об'єкт 
приватизації; 
- недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи власника чи 
уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої 
статті 40 Кодексу законів про працю України або 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 від дати переходу права 
власності на об’єкт приватизації. 

Основні показники господарської діяльності: 
№ 
п/п 

Показники (тис. грн.) 2018 р. 2019 р. 2020 р. 31.03.2021р. 

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 1925.00 3399.00 3204.00 

1.1 Необоротні активи 67.00 67.00 117.00 

1.2 Оборотні активи - - - 

2. Пасиви 1925.00 3399.00 3204.00 

3. Доходи всього, в тому числі: 3162.00 5387.10 5924.00 

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

3155.00 5386.70 5765.00 

4. Витрати всього, в тому числі: 3155.00 5374.10 5859.2 

4.1 
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

2260.00 4217.60 4304.00 

4.2 Адміністративні витрати 770.00 877.50 1050.00 

4.4 Інші операційні витрати 116.00 264.4 485.0 

4.6 Витрати з податку на прибуток 2.00 2.90 14.2 

5. Чистий прибуток (збиток) +,- 7.00 13.00 64.80 

1334.00 

72.00 

- 

1334.00 
623.00 

150.00 

1395.00 

529.00 

145.00 

721.00 

-772.00 

- 
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