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ЄМК ДП
«Центр з сертифікації шин
і гумотехнічних виробів
«СЕПРОШИНАГТВ»

Основний вид економічної діяльності відповідно до 
Статуту: регулювання та сприяння ефективному 
веденню економічної діяльності (вид діяльності за 
КВЕД: 84.13).

ДП «Центр з сертифікації шин  і гумотехнічних 
виробів «СЕПРОШИНАГТВ» - єдиний уповноважений 
орган в Українській національній сертифікаційній 
системі УкрСЕПРО, який здійснює технічну 
експертизу автошин в Україні.

Обсяг  реалізації послуг за період 2020 – 2022 роки:
1 022,9 тис. грн.; в тому числі експортної - відсутній.
Основна номенклатура продукції: 84.13 –
регулювання та сприяння ефективному веденню 
економічної діяльності, в тому числі експортної: 
немає.
До складу об’єкта входить:
 технічне обладнання; 
 меблі; 
 інвентар.
Інформація про об’єкти нерухомості: нерухоме 
майно у підприємства відсутнє.
Транспортні засоби у підприємства відсутні.
Інформація про земельні ділянки: земельна 
ділянка відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо 
об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація щодо наявності/відсутності 
мобілізаційних завдань: мобілізаційні завдання 
(замовлення) на підприємстві відсутні.
На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не 
підлягають приватизації.
Інформація про обсяги викидів та скидів 
забруднюючих речовин: викиди та скиди 
забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище відсутні, утворення і розміщення 
відходів не здійснюється.

Загальна площа земельних 

ділянок:

відсутні

Загальна площа будівельта

споруд:

відсутня

Кількість працівників

(на 31.12.2022 р.)
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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.



https://bit.ly/3Jd0Syh

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:

Основні показники господарської діяльності:

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 підприємства з 
ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу 
протягом 6 місяців з дня переходу до нього права власності 
згідно пункту 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

Станом на 31.12.2022:
Прострочена кредиторська заборгованість - відсутня
Поточна кредиторська заборгованість - 209,7 тис. грн., в тому 
числі за:
 товари, роботи, послуги - 36,0 тис. грн.;
 заборгованість по розрахункам з бюджетом - 5,5 тис. грн.;
 заборгованість по розрахункам зі страхування - 6,2 тис. грн.;
 заборгованість по заробітній платі - 161,0 тис. грн.;
 інша поточна заборгованість - 1,0 тис. грн.

№ 
п/п

Показники (тис. грн.) 2020 2021 2022

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 52,3 31,7 36,9

1.1 Необоротні активи 8,6 8,6 8,6

1.2 Оборотні активи 43,7 23,1 28,3

2. Пасиви 52,3 31,7 36,9
3. Доходи всього, в тому числі: 344,2 353,3 325,4

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

344,2 353,3 325,4

4. Витрати всього, в тому числі: 412,9 438,3 356,9

4.1
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)

287,9 305,2 253,8

4.2 Адміністративні витрати 125 133,1 103,1
4.4 Інші операційні витрати - - -
4.6 Витрати з податку на прибуток - - -

5. Чистий прибуток (збиток) +,- -68,7 -85,0 -31,5

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом 

діяльності, тис. грн.
2020 рік 344,2 344,2

2021 рік 353,3 353,3

2022 рік 325,4 325,4

Контакти
Контакт-центр: 0-800-50-56-46

privatization@spfu.gov.ua
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