
Юридична адреса: м. Харків,                   
вул. Дарвіна, 20;                                           
адреса об’єктів нерухомості: м. Харків, 
вул. Батицького Маршала, 30/5 

ЄМК ДП «Орган з сертифікації 
УКРНДІМЕТ-СЕРТ» 
 

Основний вид діяльності відповідно до даних Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Дослідження й 
експериментальні розробки у сфері інших природних і технічних наук 
(основний КВЕД – 72.19). 
Опис об’єкта: до складу ЄМК входять два об’єкти нерухомості, огорожа 
з металевими воротами, а також інші необоротні та нематеріальні 
активи. 
Відомості про об’єкти (нерухоме майно), розташовані за адресою:   
м. Харків, вул. Батицького Маршала, 30/5: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне призначення: 
 Будівля офісна 
 Склад (ангар) 
Відомості про рухоме майно: до складу об’єкта входить 36 одиниць 
інших необоротних активів. 
Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка окремо не 
відділена. Податок на землю (під об’єктами нерухомості) сплачується 
щомісячно – 6042,62 грн., щорічно – 72511,47 грн. 
Договори оренди: відсутні. 
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє 
природне середовище, утворення і розміщення відходів в наслідок 
діяльності підприємства: відсутні. Підприємство не є платником 
екологічних зборів та платежів. 
На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає 
приватизації. 

Загальна площа земельних 

ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель     

та  споруд: 

1412,9 кв. м.  

Кількість працівників  

(станом на 31.05.2021р.): 

4 особи 

ЄДРПОУ: 19471771 

22.07.2021 

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. 

Назва Загальна 
площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма 
власності 

та власник 

Нежитлова 
будівля літ. 
«А-1»  891,1 

2
7

5
1

7
92

0
 Свідоцтво про право 

власності 11.06.2009 
Розпорядження 
Харківського міського 
голови 

Державна; 
Держава 
Україна 

Нежитлова 
будівля літ. 
«Б-2» 521,8 

2
7

5
1

7
92

0
 Свідоцтво про право 

власності 11.06.2009 
Розпорядження 
Харківського міського 
голови 

Державна; 
Держава 
Україна 



https://bit.ly/3rrSQa1 

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 31.05.2021: 
поточна кредиторська заборгованість – 157 тис. грн., в тому числі: 
 заборгованість з оплати праці – 66 тис. грн.; 
 страхування – 18 тис. грн.; 
 розрахунки з бюджетом - 41 тис. грн.; 
 заборгованість з податку на нерухоме майно – відсутня; 
 туристичний збір – відсутній; 
 фінансова допомога – відсутня; 
 інша кредиторська заборгованість – 32 тис. грн., в тому числі щодо якої строк позовної 

давності минув – відсутня. 

Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг): 
 
 

 
 

 
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 01.01.2018 - 31.12.2020: 1217 тис. грн., 
в тому числі експортної -  відсутня. 
Основна номенклатура продукції:  
 стандартизація у сфері велобудування (Технічний комітет стандартизації України – ТК 

43 «Велобудування»);  
 сертифікація продукції в добровільній системі сертифікації;  
 сертифікація систем управління якістю на відповідність ДСТУ ISO 9001 в добровільній 

системі сертифікації;  
 випробування вело продукції (випробувальний центр);  
 метрологічні роботи з забезпечення єдності вимірювань підприємствами України,          

в тому числі експортної: відсутня. 
 

Умови продажу: 
 
 погашення протягом 6 (шести) місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, 

простроченої кредиторської заборгованості підприємства, що склалися на дату 
переходу до покупця права власності на об'єкт приватизації (у разі наявності такої 
заборгованості); 

 недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи 
нового власника 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 з дня переходу 
до нього права власності; 

 протягом одного року з дати підписання акта приймання-передачі забезпечити 
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи – державного 
підприємства «Орган з сертифікації УКРНДІМЕТ-СЕРТ». 

Основні показники господарської діяльності: 

Період 
Загальний дохід,  

тис. грн 
Дохід за основним видом 

діяльності, тис. грн 
2018 р. 359 359 
2019 р. 356 356 
2020 р. 502 502 

№ 
п/п 

Показники (тис. грн.) 2018 2019 2020  5 міс. 2021 

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 241 264 311 293 
1.1 Необоротні активи 106 100 95 95 
1.2 Оборотні активи 135 164 216 198 
2. Пасиви 241 264 311 293 
3. Доходи всього, в тому числі: 385 395 569 23 

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

359 356 502 - 

4. Витрати всього, в тому числі: 385 395 569 57 

4.1 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

270 265 364 22 

4.2 Адміністративні витрати 102 118 196 31 
4.4 Інші операційні витрати 13 12 9 4 
4.6 Витрати з податку на прибуток 
5. Чистий прибуток (збиток) +,- 0 0 0 -34 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

