
Загальні характеристики 

м. Черкаси,  

вул. Дахнівська, 23А 

ЄМК ДП 
«Черкаський експертно- 
технічний центр Держпраці»  

• Види діяльності за КВЕД: 
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання 
послуг технічного консультування в цих сферах. 
  
Діюче державне комерційне підприємство.  
Метою діяльності якого є: 
• забезпечення науково-технічної підтримки державного нагляду у 

сферах промислової безпеки, охорони та гігієни праці;  
• проведення експертної оцінки стану безпеки промислового 

виробництва, технологій та машин, механізмів, устаткування, 
об’єктів підвищеної небезпеки і виконання робіт й надання 
послуг.  

Підприємство працює на умовах госпрозрахунку та 
самофінансування, є платником податку на прибуток на загальних 
підставах. 
 
Підприємство розміщується в двоповерховій цегляній будівлі 
загальною площею 1017,7 кв. м.  
Опалення автономне газове. Інженерні комунікації діючі.  
Фізичний стан будівлі задовільний. 
На балансі підприємства обліковуються основні засоби:  
• будівлі та споруди; 
• транспортні засоби (4 одиниці);  
• інструменти; 
• інвентар (малоцінні необоротні матеріальні активи в кількості 468 

одиниць). 

Загальна площа земельних 
ділянок: 

0,1288 га 

Загальна площа будівель та  
споруд: 

1 017,7 кв. м. 

 

Кількість працівників  
(на 10.12.2020 р.) 

31 

ЄДРПОУ: 22800764 

15.01.2021 

 Адреса 
розташування 

Площа (кв. м.) 
Кадастровий 

номер 
ділянки 

 Цільове 
призначення 

Черкаська обл.,                
м. Черкаси, вул. 
Дахнівська, 23а 

1288 
7110136700

:02: 
003:0049 

03.15 Для 
будівництва та 
обслуговування 
інших будівель 

громадської 
забудови 

Об'єкти нерухомого майна: 

Назва 
Адреса 

розташуван
ня 

Загальна 
площа 
(кв. м.) 

Реєстра
ційний 
номер 

Форма власності 
та власник 

Нежитлове 
приміщення 
будинку 
побуту, літ. А-
2, сарай, Б 

м. Черкаси, 
вул. 

Дахнівська, 
23а 

1017,7 
1347488
471101 

Державна. 
 ДП «Черкаський 
ЕТЦ Держпраці» 

код ЄДРПОУ 
22800764 

На балансі підприємства обліковується земельна ділянка, що не 
підлягає приватизації загальною площею 0,1288 га, балансова 
вартість станом на 30.11.2020 – 385 600 грн.  

Відомості щодо земельної ділянки: 



http://bit.ly/3sOXAXN 

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: 

Основні показники господарської діяльності: 

Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46 

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua 

Умови продажу: 
• збереження основних видів діяльності підприємства; 
• недопущення звільнення працівників з ініціативи нового власника чи 

уповноваженого ним органу; 
• виконання умов колективного договору протягом строку його дії, але не більше 1 

року; 
• протягом 2 місяців погашення заборгованості по заробітній платі, яка складеться на 

дату підписання акту приймання - передачі державного майна; 
• протягом 3 місяців погашення кредиторської заборгованості, в тому числі до 

Пенсійного фонду України та бюджетів усіх рівнів, яка складеться на дату підписання 
акту приймання-передачі державного майна, в тому числі нарахованих штрафних 
санкцій, незалежно від дати їх нарахування;  

• недопущення утворення простроченої заборгованості перед працівниками 
підприємства по заробітній платі; 

• протягом 30 календарних днів здійснити державну реєстрацію права власності на 
нерухоме майно, яке входить до складу об’єкта приватизації в установленому 
законом порядку; 

• у строк до 1 року, забезпечити проведення державної реєстрації припинення 
юридичної особи - державного підприємства «Черкаський експертно-технічний 
центр Держпраці». 

Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх 
виконання, не перевищує 5 років. 

№ 
п/п 

Показники (тис. грн.) 2017 р. 2018 р. 2019 р. 
9 міс. 2020 

р. 
1. Активи (форма №1, рядок 1300) 5648 6385 5871 4835 

1.1 Необоротні активи 2627 2570 2528 2283 

1.2 Оборотні активи 3021 3815 3343 2552 

2. Пасиви 5648 6385 5871 4835 
3. Доходи всього, в тому числі: 6065 7145 7676 3759 

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

5906 6986 7462 3725 

4. Витрати всього, в тому числі: 5503 6512 7088 3665 

4.1 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

4101 4897 4859 2525 

4.2 Адміністративні витрати 1190 1508 2080 1095 
4.4 Інші операційні витрати 212 107 149 45 
4.6 Витрати з податку на прибуток 101 113 106 17 

5. Чистий прибуток (збиток) +,- +461 +517 +482 +77 

Станом на 30. 11. 2020 року: 
Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 
Поточна кредиторська заборгованість -1 263 000 грн. 
в тому числі:   
• заборгованість по заробітній платі - 281000 грн. 
• податки з заробітної плати -149 000 грн. 
• інша кредиторська заборгованість - 833 000 грн. 

Назва основних 
видів продукції 
(робіт, послуг) 

Обсяги реалізації у 
натуральних одиницях 

виміру (шт.) 

Обсяги реалізації у натуральних 
одиницях виміру (тис. грн.) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Діяльність у сфері 

інжинірингу 
875 1153 1582 5258 5464 5390 

Технічні 
випробування та 

дослідження 

1427 1034 1296 1148 898 1237 

Інші види освіти 1259 1379 1659 500 624 835 
Всього 3561 3566 4537 6906 6986 7462 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 

http://bit.ly/3sOXAXN
mailto:privatization@spfu.gov.ua

