
Тернопільська область,  
м. Тернопіль,  
вул. Шпитальна, 7 

ЄМК ДП 
“Тернопільський експертно-
технічний центр Держпраці” 

Основний вид економічної діяльності: 
-відповідно до Статуту: технічні випробування та дослідження. 
 

Відомості про об’єкт: діюче державне комерційне підприємство, 
метою діяльності якого є здійснення виробничої, комерційної, 
посередницької та іншої діяльності, пов’язаної із забезпеченням 
науково-технічної підтримки державного нагляду у сферах 
промислової безпеки, охорони та гігієни праці, проведенням 
експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва 
технологій та машин, механізмів, устаткування, об'єктів підвищеної 
небезпеки і виконання робіт й надання послуг. Проведення будь-яких 
видів виробничо-комерційної діяльності, не заборонених чинним 
законодавством України. 
 
У підприємства відсутні експортні послуги. 
 
Підприємство працює на умовах госпрозрахунку та самофінансування, 
є платником податку на прибуток на загальних підставах. 
 

Відомості про об'єкт (нерухоме майно):  відсутнє. Підприємство не 
володіє об’єктами нерухомого майна, спорудами, нежитловими 
приміщеннями та іншим. 
 
 

Відомості про земельні ділянки: відсутні. 
 
На балансі підприємства обліковуються необоротні матеріальні 
активи в кількості 987 одиниць. 
 
Господарська діяльність підприємства проводиться в орендованих 
приміщеннях загальною площею 340,56 кв. м. за адресою: вул. 
Шпитальна, 7, м. Тернопіль, що знаходяться на балансі Державної 
установи «Госпрозрахункова група Тернопільської обласної державної 
адміністрації», відповідно до укладеного договору оренди державного 
нерухомого майна, термін дії якого до 28.02.2021. 
 
Підприємство не експлуатує стаціонарні об'єкти, з яких надходять 
викиди та скиди у навколишнє середовище забруднюючих речовин 
або їх суміші та не здійснює підприємницьку діяльність, яка 
пов’язана з викидами стаціонарних об'єктів у навколишнє 
середовище забруднюючих речовин. 
 
В підприємстві відсутні судові спори щодо майна, яке входить до 
єдиного майнового комплексу. 

Загальна площа земельних 
ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель та  
споруд: 

відсутні 
 

Кількість працівників  
(на  31.12.2020 р.) 

23 

ЄДРПОУ: 22607725 

09.02.2021 

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/2Na2ZIB 

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 протягом одного року з дати 
переходу до покупця права власності на єдиний майновий комплекс; 
• погашення протягом шести місяців 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); 
• недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи 
покупця 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) протягом шести місяців; 
• виконання умов колективного договору протягом строку його дії, але не більше 
одного року (частина 6 статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»). 

Станом на 31.12.2020: 
Прострочена кредиторська заборгованість - відсутня. 
Поточна кредиторська заборгованість станом на 31.12.2020  -  1 578 491 грн.,  
в т.ч: 
-заборгованість  по заробітній платі – 100 056 грн.; 
-податки з заробітної плати - 57 708 грн.; 
-заборгованість з податку на нерухоме майно - відсутня  
-туристичний збір - відсутній 
-фінансова допомога - відсутня 
-інша кредиторська заборгованість - 1 420 727 грн. 

№ 
п/п 

Показники (тис. грн.) 2018р. 2019р. 2020р. 

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 3581 4616 3112 

1.1 Необоротні активи 1132 1066 1705 

1.2 Оборотні активи 2449 3550 1407 

2. Пасиви 3581 4616 3112 

3. Доходи всього, в тому числі: 7793 8323 65 36 

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

7580 8069 5841 

4. Витрати всього, в тому числі: 7442 7991 6321 

4.1 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

4625 4646 3604 

4.2 Адміністративні витрати 2652 3191 2179 

4.4 Інші операційні витрати 88 112 513 

4.6 Витрати з податку на прибуток 77 42 25 

5. Чистий прибуток (збиток) +,- 351 332 215 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 

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

діяльності, тис. грн. 
2018 рік 7793 7580 

2019 рік 8323                       8069 

2020 рік 6536                       5841 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018-2020 роки: 21 490 тис. грн.,    
в тому числі експортної - 0. 
 

Основна номенклатура продукції: технічні випробовування та дослідження; навчання 
з охорони праці; психофізіологічна експертиза, в тому числі експортної — 0. 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

