
08631, Київська область,                         
м. Біла Церква,                                             
вул. Сухоярська, 16 

ЄМК ДП «Білоцерківський 
завод «Еталон» 

Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 26.51 Виробництво 
інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації 
(основний). 
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 рік – 9 місяців 
2021 року: 784 тис. грн., в тому числі експертної – 0 тис. грн. 
Основна номенклатура продукції:  
 виготовлення дозиметрів-радіометрів типу СЕГ-05, МКС-1Е, РУГ-Р;  
 виготовлення автоматики безпеки на котли Факел-2М;  
 сервісне обслуговування та ремонт приладів.  
Продукція на експорт не виготовлялась. 
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021:  
12 осіб. 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за адресою: 
Київська область, м. Біла Церква,  вул. Сухоярська, буд.16: комплекс 
нежитлових будівель у складі: нежитлова будівля, адмінбудівля та 
виробничий корпус, А  (10 377,4 кв.м.); нежитлова будівля, гараж 
легкових та грузових автомашин, Б (938,0 кв.м.); нежитлова будівля, 
склад покрасочних матеріалів, Д (470,1 кв.м.); нежитлова будівля, 
закрита мийка для автомобілів, І (88,5 кв.м.); нежитлова будівля, АЗС 
(будівля оператора), И ( 9,9 кв.м.); нежитлова будівля, прохідна № 1, Й 
(16,6 кв.м.); нежитлова будівля, прохідна № 2, К (17,3 кв.м.); нежитлова 
будівля, склад, 1Л (248,9 кв.м.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська 
область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, буд.16 (вул. Толстого, 40): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальна площа земельних ділянок: 

3,2519 га 
Загальна площа будівель   та  споруд: 

12166,7 кв. м. 
Кількість працівників  

(на  30.09.2021 р.) 

12 

21.12.2021 

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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Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію права 
власності  
від 22.09.2021  
за індексним  
№ 276126849 

Форма 
власності: 
державна. 
Власник: 
Держава в 
особі Фонду 
державного 
майна України 

Назва Площа 
земельної 

ділянки 

Кадаст-
ровий 
номер Цільове 

призначення 
земельної ділянки 

Форма власності, 
підстава на право 

користування 
земельною 
ділянкою, 

інформація про 
обтяження 
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Для розміщення 
виробничої бази 

Державна 
власність. 
Державний акт на 
право постійного 
користування 
від 13.09.1999  
І-КВ 003074 

ЄДРПОУ: 05828703 



https://bit.ly/3Ft4E2C 

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: 0-800-50-56-46 

Investor Relations Office: +38 044 200 34 38  
ir@spfu.gov.ua  
privatization@spfu.gov.ua 

Умови продажу: 

 протягом 6 місяців 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 6 місяців погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, 
простроченої кредиторської заборгованості підприємства у розмірі, що склалася на 
дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації. 

Інформація про договори оренди об’єкта: ДП вчиняються невідкладні заходи щодо 
припинення правовідносин з орендарями та направлені відповідні повідомлення про 
розірвання в односторонньому порядку з 15.08.2021 договорів оренди, укладених з 
порушенням вимог законодавства, та вимогою здати приміщення згідно з актами 
приймання-передачі. Щодо суб’єктів, які продовжують безпідставно користуватися 
приміщеннями, підприємством підготовлені відповідні позовні заяви до суду про 
виселення в примусовому порядку.  
Відомості про рухоме майно: до складу ЄМК входить 4 одиниці колісних  
транспортних засобів (автомобіль ЗИЛ 13081 (сідельний тягач), причіп ОДАЗ-93571 
(платформа), екскаватор ЭО 2621В, автонавантажувач Р 4045). 
 

Основні показники господарської діяльності: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станом на 30.09.2021: 
Поточні зобов’язання – 11 212 тис.грн, у тому числі: 
поточна кредиторська заборгованість за: 
 товари, роботи , послуги – 262 тис. грн, 
 розрахунками з бюджету – 7 394 тис. грн, 
 розрахунками зі страхування – 28 тис. грн, 
 розрахунками з оплати праці – 170 тис. грн, 
 інші поточні зобов’язання – 3 358 тис. грн. 

 
 
 
 
 
 
 
 

На балансі державного підприємства «Білоцерківський завод «Еталон» об’єкти, що 
не підлягають приватизації відсутні.  
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію про сплату екологічних 
зборів та платежів: виробничі технологічні процеси та вихід транспорту за 
маршрутними листами починаючи з вересня 2008 року остаточно зупинені, а тому 
викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище 
відсутні. Останній звіт до Держстатистики подавався у серпні 2008 року. 

Період Загальний дохід,  
тис. грн. 

Дохід за основним видом 
діяльності, тис. грн. 

2018 рік 2 362 157 
2019 рік 2 570 185 
2020 рік 2 521 198 

9 місяців 2021 року 2 402 244 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 

№ 
п/п 

Показники (тис. грн.) 2018 2019 2020  
9 місяців 

2021 
1. Активи (форма №1, рядок 1300) 5 616 5 650 5 538 40 675 

1.1 Необоротні активи 4 278 4 045 3 791 39 964 
1.2 Оборотні активи 1 338 1 605 1 747 711 
2. Пасиви 5 616 5 650 5 538 40 675 
3. Доходи всього, в тому числі: 2 362 2 570 2 521 2 402 

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

157 185 198 244 

4. Витрати всього, в тому числі: 2 944 2 892 3 072 8 279 

4.1 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

156 184 198 946 

4.2 Адміністративні витрати 1 068 1 037 1 250 1 593 
4.4 Інші операційні витрати 1 718 1 669 1 622 5 737 
4.6 Витрати з податку на прибуток - - - - 
5. Чистий прибуток (збиток) +,- -582 -322 -551 -5 877 
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