
10029, м. Житомир,                                
вул. Небесної Сотні, 37 

ЄМК ДП “Навчально-виробничі 
майстерні” 
 

Єдиний майновий комплекс державного підприємства    
«Навчально-виробничі майстерні». 
Місцезнаходження: 10029, м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37. 
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00274660. 
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2021:     
1 особа. 
Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво інших 
меблів.  
Підприємство не здійснює господарську та виробничу діяльність      
з 2012 року. 
 
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: 
• транспортний засіб (автомобіль ЗИЛ – 138, тип ТЗ: бортовий-С, рік 
випуску 1983, встановлено газово-балонне устаткування, стан 
задовільний), обладнання та устаткування виробничого призначення, 
інструменти, прилади, інвентар – 47 од.; 
• нематеріальний актив – 1 од. 
 
Відомості про земельні ділянки: відсутня.  
 
Майно, яке перебуває в оренді, відсутнє. 
 
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: 

відсутні 
Загальна площа будівель     

та  споруд: 

відсутня 
Кількість працівників  

(станом на 31.03.2021 р.): 

1  особа 

ЄДРПОУ: 00274660 

23.04.2021 

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/2PfrBAT 

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: 

Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46 

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua 

Станом на 31.03.2021:  
Прострочена кредиторська заборгованість – 268,4 тис. грн., у тому числі:  
• заборгованість за товари, роботи, послуги – 262,3 тис. грн.; 
• заборгованість за розрахунками з бюджетом – 6,1 тис. грн. 
 

Умови продажу: 
 

• погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати, перед бюджетом та 
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 згідно пункту 7 статті 26 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

Основні показники господарської діяльності: 

№ п/п Показники (тис. грн.) 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
І квартал 

2021р 
1. Активи (форма №1, рядок 1300) 70,4 70,4 70,4 490,8 

1.1 Необоротні активи 2,2 2,2 2,2 422,6 
1.2 Оборотні активи 68,2 68,2 68,2 68,2 
2. Пасиви 70,4 70,4 70,4 490,8 
3. Доходи всього, в тому числі: - - - - 

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

- - - - 

4. Витрати всього, в тому числі: - - - - 

4.1 
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

- - - - 

4.2 Адміністративні витрати - - - - 
4.4 Інші операційні витрати - - - - 
4.6 Витрати з податку на прибуток - - - - 
5. Чистий прибуток (збиток) +,- - - - - 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

