
м. Харків,  
вул. Халтуріна, 46 

ЄМК ДП «Бюро з стандартизації 
та нормативного забезпечення 
на залізничному транспорті» 

Єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Бюро з 
стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному 
транспорті» 
 
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Халтуріна, 46. 
 
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 24341869. 
 
Середньооблікова чисельність працівників: cтаном на 30.06.2021:        
5 осіб. 
 
Основний вид діяльності відповідно до даних Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: дослідження й 
експериментальні розробки в галузі інших природних і технічних наук 
(основний КВЕД – 72.19). 
 
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 01.01.2018-
30.06.2021: 1328,0 тис. грн., в тому числі експортної -. 
 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): нерухоме майно відсутнє. 
 
Відомості про земельні ділянки: земельні ділянки відсутні 
 
Договори оренди: відсутні 
 
На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають 
приватизації. 
 
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє 
природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація 
про сплату екологічних зборів та платежів: викиди та скиди 
забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище не 
здійснюються. 
 
 

Загальна площа земельних 
ділянок: 

відсутня 

Загальна площа будівель             
та  споруд: 

відсутні 
Кількість працівників  

(на  30.06.2021 р.) 

5 

ЄДРПОУ: 24341869 

18.10.2021 

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. 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 

Період Загальний дохід, тис. 
грн. 

Дохід за основним 
видом діяльності, 

тис. грн. 
2018 рік 484,9 457,4 
2019 рік 457,3 457,2 
2020 рік 349,9 265,4 

1 півр. 2021 р. 148,0 148,0 



Основні показники господарської діяльності: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Станом на 30.06.2021: 
Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 
Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі: 
• заборгованість по заробітній платі – 469520,75 грн.; 
• податки з заробітної плати – 14995,04 грн.; 
• інша заборгованість перед бюджетом – 2725,47 грн.; 
• інша кредиторська заборгованість – 97558,74 грн. 

https://bit.ly/3ttT5kp 

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 

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 п. 3, 4, 7 і 8 ч. 1 
ст.40 та ст. 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців з дня 
переходу до нього права власності на об'єкт; 

 погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, 
простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день 
переходу права власності на об’єкт приватизації (у разі наявності такої 
заборгованості); 

 протягом одного року з дня переходу права власності на об'єкт покупець 
зобов’язаний вжити заходи щодо державної реєстрації припинення 
юридичної особи - Державне підприємство «Бюро з стандартизації та 
нормативного забезпечення на залізничному транспорті», код за ЄДРПОУ 
24341869, за адресою: м. Харків, вул. Халтуріна, 46 (Закон України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»). 

 
Час і місце проведення огляду об'єкта: в робочі дні за місцем його розташування:  
м. Харків, вул. Халтуріна, 46. 
  
Особа відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта:  
• Долотіна Т.В.;  
• тел. (057) 700-75-60;  
• адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua. 
 
Організатор аукціону:  
• Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській 
області;  
• адреса: Україна, м. Харків, майдан Театральний, 1;  
• адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html;  
• телефон для довідок  (057) 700-75-60. 

№ 
п/п 

Показники (тис. грн.) 2018р. 2019р. 2020р. 
1 півр. 
2021р. 

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 26,4 38,4 45,9 16,0 

1.1 Необоротні активи - - - - 

1.2 Оборотні активи 26,4 38,4 45,9 16,0 

2. Пасиви 26,4 38,4 45,9 16,0 

3. Доходи всього, в тому числі: 484,9 457,3 349,9 148,0 

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

457,4 457,2 265,4 148,0 

4. Витрати всього, в тому числі: 554,7 595,1 389,2 200,8 

4.1 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

393,3 399,3 291,9 144,6 

4.2 Адміністративні витрати 154,4 195,8 95,9 56,2 

4.4 Інші операційні витрати 7,0 - 1,4 - 

4.6 Витрати з податку на прибуток - - - - 

5. Чистий прибуток (збиток) +,- -69,8 -137,8 -39,3 -52,8 
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