
Загальні характеристики 

м. Житомир,  

майдан Путятинський, 2,  

оф. 521, 522 

ЄМК ДП 
«Житомирський експертно- 
технічний центр Держпраці»  

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є 
 технічні випробування та дослідження. 
 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): будівлі, споруди або їх окремі 
частини на балансі підприємства відсутні. 
  
Відомості про об’єкт (рухоме майно): до складу об'єкта входять: 
- основні засоби, у тому числі автомобільні транспортні засоби, 
обладнання, інше рухоме майно у кількості 244 шт. на суму 2762,317 
тис. грн; 
- інші необоротні матеріальні активи у кількості 622 шт. на суму 23,146 
тис. грн.; 
- інші нематеріальні активи у кількості 14 шт. на суму 66,569 тис. грн.; 
- запаси – 122 позиції на суму 199,304 тис.грн. 
 
Всього рухомого майна на суму 3051,336 тис. грн. 
 
Автомобільні транспортні засоби: 
1. Легковий автомобіль FORD, марка KUGA C520 АМ0099СІ, рік випуску 
2016, об'єм двигуна 1997, пробіг (км) 118079. 
2. Легковий автомобіль MITSUBISHI, марка LANCER АМ8778АВ, рік 
випуску 2005, об'єм двигуна 1584, пробіг (км) 378098. 
3. Легковий автомобіль RENAULT, марка DOKKER АМ0026ВР, рік випуску 
2013, об'єм двигуна 1461, пробіг (км) 259461. 
4. Легковий автомобіль RENAULT, марка NEW DUSTER АМ 9009 СА, рік 
випуску 2017, об'єм двигуна 1467, пробіг (км) 168721. 
5. Легковий автомобіль SKODA, марка OCTAVIA A7 АМ0990СА, рік 
випуску 2016, об'єм двигуна 1395, пробіг (км) 94657. 
6. Легковий автомобіль Volkswagen, марка (VW) Passat B8 1.8 TSI АМ 
9990 АТ, рік випуску 2018, об'єм двигуна 1798, пробіг (км) 85513. 
7. Легковий автомобіль ГАЗ, марка 2705 ВП-6 АМ0782ВН, рік випуску 
2011, об'єм двигуна 2890, пробіг (км) 127366. 
  
Відомості про земельну ділянку: відсутня.  
  
На балансі підприємства об’єкти, що не підлягають приватизації, 
відсутні.  
  
Викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище не здійснюються.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальна площа земельних 
ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель та  
споруд: 

відсутнія 
 

Кількість працівників  
(на  31.12.2020 р.) 

43 

ЄДРПОУ: 20405673 

28.01.2021 

Період 
Загальний дохід, 

тис. грн. 

Дохід за основним 
видом діяльності,    

тис. грн. 
2018р. 14606 3865 

2019р. 15068 4840 

2020р. 9444 3637 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 



https://bit.ly/3t4J0eH 

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 державного підприємства «Житомирський експертно-
технічний центр Держпраці» протягом одного року;  
• 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»). 

 

№ 
п/п 

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

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 5758 5227 4060 

1.1 Необоротні активи 3534 3299 2911 

1.2 Оборотні активи 2224 1928 1149 

2. Пасиви 5758 5227 4060 
3. Доходи всього, в тому числі: 14844 15256 9497 

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

14606 15068 9444 

4. Витрати всього, в тому числі: 13509 13926 9243 

4.1 
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

9040 9121 5930 

4.2 Адміністративні витрати 4007 4327 3030 
4.4 Інші операційні витрати 169 183 227 
4.6 Витрати з податку на прибуток 293 292 56 

5. Чистий прибуток (збиток) +,- 1335 1330 254 

Станом на 01.01.2021:  
Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.  
Поточна кредиторська заборгованість,  у тому числі:  
- заборгованість за товари, роботи, послуги – 107 тис. грн. 
-заборгованість за розрахунками з бюджетом – 101 тис. грн.  
(в т.ч. Податки з заробітної плати – 58 тис. грн.)  
- заборгованість по заробітній платі  - 93 тис. грн.  
- заборгованість за одержаними авансами – 587 тис. грн.  
- інша кредиторська заборгованість 19 тис. грн. 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за 2020 рік – 9444,0 тис. грн,  
в тому числі експортної - 0. 
 
Основна номенклатура продукції за 2020 рік: 
 
- експертиза проектної документації – 518 тис. грн. 
- лабораторні випробування будівельних матеріалів – 58 тис. грн. 
- діагностика – 1686 тис. грн. 
- експертиза стану промислової безпеки суб’єктів господарювання – 1224 тис. грн. 
- технічний огляд – 775 тис. грн. 
- високовольтні випробування – 8 тис. грн. 
- технічний огляд ТТЗ – 1070 тис. грн. 
- навчання з питань ОП – 302 тис. грн. 
- виготовлення паспортів – 1001 тис. грн. 
- випробування захисних засобів – 369 тис. грн. 
- ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки – 125 тис. грн. 
- психофізіологічна експертиза – 192 тис. грн. 
- атестація робочих місць – 780 тис. грн. 
- експертиза імпортного обладнання – 591 тис. грн. 
- аудит стану охорони праці – 642 тис. грн. 
- тепловізійні вимірювання – 26 тис. грн. 
- технічне обстеження будівель – 77 тис. грн., 
в тому числі експортної: _ 0. 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

