
08631, Київська обл., 
Фастівський р-н (Васильківський р-н), 
смт Глеваха, вул. Ботанічна, 3

ЄМК ДП «Розплідник
дослідних тварин»

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Розплідник 
дослідних тварин».

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: розведення інших 
тварин (основний).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019 рік - 9 міс. 2022 
року: 1 016,6 тис. грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): відсутня. 
Підприємство не провадить діяльності з основного виду з 2003 року. 
Експортні операції відсутні. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за адресою: 
Київська обл., Фастівський р-н (Васильківський р-н), смт Глеваха, 
вул. Ботанічна, 3: виробничий будинок з допоміжними 
(господарськими) будівлями та спорудами загальною площею 3 871,1 
кв.м у складі: будівля, склад, Д (229,4 кв.м.); будівля, дезинфекційна, Б 
(496,4 кв.м.); будівля, корпус мишей, Ж (1055,9 кв.м.); будівля, 
кормокухня, Е (408,6 кв.м.); будівля, діагностична, В (177,6 кв.м.);
будівля, санпропускник, А (353,3 кв.м.); будівля, корпус щурів, З (1054,1 
кв.м.); замощення – І; замощення – ІІ; ворота № 1; огорожа № 2; 
пожежний резервуар № 4; будівля, вбиральня, К (3,3 кв.м.); будівля, 
навіс, М (27,9 кв.м.); будівля, майстерня, Л (39,6 кв.м.); будівля, ТП, Г 
(52,9 кв.м.); колодязь № 3.

Функціональне використання:
 1252.9 Склади та сховища інші 
 1271.1 Будівлі для тваринництва 
 1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші 
 2112.7 Автомобільні дороги сільськогосподарських підприємств 
 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони 
 2421.1 Огородження
 2999.9 Інші інженерні споруди
 1999.9 Інші будівлі
 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих 

електромереж 
 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети

Загальна площа земельних ділянок:

4,02 га
Загальна площа будівель та споруд:

3871,1 кв. м.
Кількість працівників

(на 30.09.2022 р.)

2

02.01.2023

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
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Витяг з Державного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно 
про реєстрацію права 
власності 
від 30.09.2022
№ 311270525

Державна. 
Фонд 
державного 
майна України, 
код ЄДРПОУ: 
00032945

ЄДРПОУ: 22206676



https://bit.ly/3WGf32S

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:

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

 недопущення протягом 6 місяців звільнення працівників 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).

Відомості про земельну ділянку: згідно із постановою Бюро Президії Національної 
академії наук України від 04.04.1997 № 131-Б за підприємством закріплена земельна 
ділянка площею 4,02 га. Державний акт на право постійного користування земельною 
ділянкою відсутній.

Відомості про транспортні засоби: до складу ЄМК входить 1 транспортний засіб  -
автомобіль ЗАЗ 968 МП 1992 року випуску.

Інформація про договори оренди об’єкта: станом на 13.12.2022 частина нерухомого 
майна загальною площею 570,67 кв. м. передано в оренду відповідно до 5 наявних 
договорів, що пролонгуються автоматично, якщо немає заперечень від сторін.

Основні показники господарської діяльності:

Станом на 30.09.2022:
Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.
Поточна кредиторська заборгованість – 211,7 тис. грн, в тому числі за:
 розрахунками за товари, роботи, послуги – 12,0 тис. грн;
 розрахунками з бюджетом – 9,2 тис. грн;
 розрахунками зі страхування – 14,2 тис. грн;
 розрахунками з оплати праці – 162,7 тис. грн;
 інша кредиторська заборгованість – 13,6 тис. грн.

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.

Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: станом на 
13.12.2022 мобілізаційні завдання (замовлення) на підприємстві відсутні.

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.

Період Загальний дохід, 
тис. грн.

Дохід за основним видом 
діяльності, тис. грн.

2019 рік 286,0 0,0
2020 рік 315,0 0,0
2021 рік 277,5 0,0

9 місяців 2022 року 138,1 0,0

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

№ 
п/п

Показники (тис. грн.) 2019 2020 2021 
9 місяців 

2022
1. Активи (форма №1, рядок 1300) 131,0 157,0 142,8 4 833,1

1.1 Необоротні активи 11,0 9,0 6,6 4 675,3
1.2 Оборотні активи 120,0 148,0 136,2 157,8
2. Пасиви 131,0 157,0 142,8 4 833,1
3. Доходи всього, в тому числі: 286,0 315,0 277,5 138,1

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

285,0 314,0 277,5 138,1

4. Витрати всього, в тому числі: 283,0 311,0 337,7 194,4

4.1
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг)

- - - -

4.2 Адміністративні витрати 144,0 144,0 - -
4.4 Інші операційні витрати 138,0 167,0 337,7 194,4
4.6 Витрати з податку на прибуток 1,0 - - -
5. Чистий прибуток (збиток) +,- 3,0 4,0 -60,2 -56,3
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