
09109, Київська обл., 
м. Біла Церква, 
вул. Сухоярська, 16

ЄМК ДП «Білоцерківський 
завод «Еталон»

Основний вид економічної діяльності відповідно до Статуту: 
виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження 
та навігації.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 – 2022 роки:
1 580 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. 
У період з 2020-2022 років підприємство не здійснювало виробництво
готової продукції. Експорт товарів, робіт та послуг підприємством не 
здійснювався.
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 31.12.2022 р.)

11

09.02.2023

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

Державна.
Фонд 
державного 
майна України, 
код ЄДРПОУ: 
00032945
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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



Інформація про договори оренди: станом на 31.12.2022 ДП «Білоцерківський завод 
«Еталон» вчиняються невідкладні заходи щодо припинення правовідносин з 
орендарями та розірвання всіх договорів оренди, укладених з порушенням вимог
законодавства.
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 31.12.2022:
Прострочена кредиторська заборгованість - 11 925 тис. грн, в тому числі:
 за розрахунками з оплати праці - 913 тис. грн;
 за розрахунками з бюджетом - 330 тис. грн; 
 за розрахунками зі страхування - 178 тис. грн; 
 за розрахунками за товари, роботи, послуги - 46 тис. грн; 
 інша кредиторська заборгованість - 10 458 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість -137 тис.грн, в тому числі за:
 за розрахунками з оплати праці - 74 тис. грн;
 за розрахунками з бюджетом - 36 тис. грн;
 за розрахунками зі страхування - 16 тис. грн; 
 за розрахунками за товари, роботи, послуги -11 тис. грн.

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.
Інформація щодо наявності мобілізаційних завдань: станом на 31.12.2022 
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 розмішує відходи.

https://bit.ly/3XnH1QF

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

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).

Період Загальний дохід, 
тис. грн.

Дохід за основним видом 
діяльності, тис. грн.

2020 рік 2 521,0 198,0

2021 рік 2 654,0 432,0

2022 рік 950,0 950,0

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

№ 
п/п

Показники (тис. грн.) 2020 2021 2022 

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 5 538 40 269 36 427

1.1 Необоротні активи 3 791 39 948 35 780

1.2 Оборотні активи 1 747 321 647

2. Пасиви 5 538 40 269 36 427

3. Доходи всього, в тому числі: 2 521 2 654 950

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

198 432 950

4. Витрати всього, в тому числі: 3 072 8 671 1742

4.1
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)

198 987 419

4.2 Адміністративні витрати 1 250 1 927 1298

4.4 Інші операційні витрати 1 622 5 754 25

4.6 Витрати з податку на прибуток - - -

5. Чистий прибуток (збиток) +,- -551 -6 017 -792

mailto:privatization@spfu.gov.ua

