
Юридична адреса:  08654, Київська обл., 
Білоцерківський р-н, смт. Дослідницьке,               
вул. Інженерна, 5.  
Фактична адреса: 08662, Київська обл., 
Білоцерківський р-н, смт. Гребінки,  
вул. 1-го Травня, 43. 

ЄМК ДП «Український державний 
центр по випробуванню та 
прогнозуванню техніки і технологій 
для сільськогосподарського 
виробництва» 

Єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Український 
державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і 
технологій для сільськогосподарського виробництва». 
Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: інша професійна, 
наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 
Обсяг реалізації  продукції (робіт, послуг) за період 2019 рік - 6 міс. 
2022 року – 8 238,4 тис. грн. 
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): оцінка і 
підтвердження відповідності сільськогосподарської техніки, систем 
управління, розробка і впровадження методів оцінки відповідності, 
аналізування практики реалізації законодавства України в сфері оцінки 
відповідності і надання органам державної влади пропозицій щодо її 
удосконалення, надання виробникам техніки консультативно-
інформаційних послуг тощо.  
Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних 
(дозвільних) документів, здійснюються підприємством лише після їх 
отримання (акредитація НААУ, призначення органом з оцінки 
відповідності). 
ДП «Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню 
техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва» станом на 
30.06.2022: 
 проводить добровільну сертифікацію усіх видів 

сільськогосподарської техніки згідно із атестатом про акредитацію 
№ 10140 від 12.04.2018. Атестат чинний до 11.04.2023; 

 здійснює діяльність із затвердження типу сільськогосподарських та 
лісогосподарських транспортних засобів згідно із наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 
19.08.2022 № 592. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):  власне нерухоме майно у 
підприємства відсутнє. ДП «Український державний центр по 
випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для 
сільськогосподарського виробництва» провадить свою діяльність на 
орендованих площах. 
До складу об’єкта входить: комп’ютерна техніка, меблі, обладнання, 
інвентар та транспортні засоби. 
Відомості про транспортні засоби: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Інформація про земельні ділянки: земельні ділянки відсутні. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори 
оренди відсутні.  

Загальна площа земельних 
ділянок: 

відсутня 
Загальна площа будівель     

та  споруд: 

відсутня 
Кількість працівників  

(станом на 30.06.2022р.): 

3 особи 

ЄДРПОУ: 00470252 

03.10.2022 

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. 

Загальні характеристики 

№ 
з/п 

Назва ТЗ/марка Рік випуску Пробіг, км 

1. Автомобіль ЗАЗ 110307 2003 245208 

2. Автомобіль ЗАЗ DAEWOO  2003 368331 

3. Автомобіль ЗАЗ 1102 1998 
технічно 

несправний 

4. Автомобіль SKODA OCTAVIA A5 2010 244033 

5. Автомобіль ЗАЗ 1103 08-45 2010 не доступно 



https://bit.ly/3RAwJKl 

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. 

Детальна інформація  
про об'єкт: 

Станом на 30.06.2022: 
Прострочена кредиторська заборгованість – відсутня. 
Поточна кредиторська заборгованість – 676,6 тис.грн., в тому числі: 
 заборгованість по заробітній платі – відсутня; 
 податки з заробітної плати – відсутні; 
 заборгованість з податку на нерухоме майно – відсутня; 
 туристичний збір – відсутній; 
 фінансова допомога – відсутня; 
 інша кредиторська заборгованість – 676,6 тис.грн.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: підприємство викидів 
та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснює, не 
утворює та не розміщує відходи. 
На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації. 
 

Умови продажу: 
 

 погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, 
що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації; 

 недопущення звільнення працівників протягом 6 місяців (за винятком вчинення 
працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пп. 3,4,7,8 частини першої 
ст. 40 та 41 Кодексу законів України про працю). 
 

Основні показники господарської діяльності: 
№ 

п/п 
Показники (тис. грн.) 2019 2020 2021 

6 місяців 
2022  

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 1524,0 1362,0 879,7 822,6 
1.1 Необоротні активи 803,7 806,4 807,4 804,0 
1.2 Оборотні активи 720,3 555,6 72,3 18,6 
2. Пасиви 1524,0 1362,0 879,7 822,6 
3. Доходи всього, в тому числі: 2911,4 2800,8 2395,1 131,1 

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

2906,0 2800,8 2395,1 79,1 

4. Витрати всього, в тому числі: 2856,5 2765,7 2394,8 131,0 

4.1 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

2248,7 1141,2 1664,7 103,1 

4.2 Адміністративні витрати - - - - 
4.4 Інші операційні витрати 548,2 1616,8 688,8 27,9 
4.6 Витрати з податку на прибуток 12,1 7,7 41,3 - 
5. Чистий прибуток (збиток) +,- 54,9 35,1 0,3 0,1 

Період Загальний дохід,                
тис. грн. 

Дохід за основним видом 
діяльності, тис. грн. 

2019 р. 2911,4 2906,0 

2020 р. 2800,8 2800,8 

2021 р. 2395,1 2395,1 

6 місяців 2022 р. 131,1 79,1 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 

Контакти 
Контакт-центр: 0-800-50-56-46 
Investor Relations Office: +38 044 200 34 38  
ir@spfu.gov.ua  
privatization@spfu.gov.ua 

mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua

