
Єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та 
конструкцій» 

Об’єкт малої приватизації

Загальні відомості про об'єкт 1
Основними напрямами діяльності товариства, 
відповідно до статуту, є: проведення сертифікації та 
оцінювання відповідності будівельних матеріалів, 
виробів та конструкцій, засобів механізації 
будівництва, спеціалізованих транспортних засобів, їх 
складових частин, а також систем управління в межах 
своєї акредитації

Особливості об'єкта:
• Нерухоме майно :

- Приміщення адміністративного будинку 
площею 263,9 кв. м, за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Танцьорова, 11

- Адміністративний будинок площею 385,6 кв. м, 
за адресою: м. Хмельницький, вул. 
Кам’янецька, 147/1

- Нежитлове приміщення площею 85,9 кв. м,
за адресою: м. Хмельницький, вул. 
Кам’янецька, 161

- Земельна ділянка площею 0,1577 га, 
розташована за адресою: м.Хмельницький, 
вул.Кам’янецька, 147/1

• Рухоме майно: 

- Транспортні засоби: автомобіль «Волга», рік 
випуску 1974, причіп 0,3 м. до автомобіля 
«Волга», рік випуску 2000 

- Обладнання для аналізу, оцінювання та 
сертифікації будівельних матеріалів, 
конструкцій та засобів механізації будівництва

• Балансова вартість майна станом на 01 січня 2017 
року становить 290 577 грн

• Середньооблікова чисельність працівників станом 
на 30 червня 2019 – 15 осіб

• Дата проведення аукціону – 28.11.2019

• Спосіб проведення аукціону – Аукціон з умовами
• Стартова ціна об’єкта відповідно до аукціону з 

умовами – 270 000,00 грн без урахування ПДВ.
Гарантійний внесок – 27 000,00 грн

• Покупець бере на себе наступні зобов'язання:

- Не допустити звільнення працівників товариства з 
ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу 
протягом шести місяців від дати переходу права 
власності

- Погасити протягом шести місяців від дати
переходу права власності єдиного майнового
комплексу боргів із заробітної плати та перед 
бюджетом, простроченої кредиторської
заборгованості у розмірі, що складеться на день 
переходу права власності на єдиний майновий
комплекс (у разі наявності такої заборгованості)

Легенда:

– Майно у м. Тернопіль
– Майно у м. Хмельницький

Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта2

Більш докладна інформація https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P-2018-07-26-000071-3
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