
88000, Закарпатська область,                   
м. Ужгород, вул. Лесі Українки, 13 

ЄМК ДП «Закарпатський 
експертно-технічний центр 
Держпраці»  

Загальна площа земельних 

ділянок: 

0,0336 га 
Загальна площа будівель             

та  споруд: 

424,2 кв. м. 
Кількість працівників  

(на  31.07.2021 р.) 

7 

ЄДРПОУ: 38015558 

03.12.2021 

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. 

Загальні характеристики 
Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: - 71.20 Технічні 
випробування та дослідження. 
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 - 9 місяців 2021 року: 
18 941,0 тис. грн. 
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 
 проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового 

виробництва суб’єктів господарювання під час виконання робіт з 
експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.07.2021: 7 осіб. 
Відомості про об'єкт (нерухоме майно), розташований за адресою: 
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Лесі Українки, 13: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 1220.9 Будівлі для конторських та 
адміністративних цілей інші. 
Будівля  офісних приміщень з прибудовою  перебуває в задовільному стані, 
забезпечена всіма необхідними інженерними оснащеннями (індивідуальне 
опалення, електропостачання, водопостачання, газопостачання) та 
обладнанням. 
Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою:  
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Лесі Українки, 13: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Договори оренди на майно, що входить до складу ЄМК ДП «Закарпатський 
експертно-технічний центр Держпраці»: відсутні. 
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди 
забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, 
відходи на підприємстві не утворюються і не зберігаються.  

Назва Загальна 
площа            
(м кв.) 
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424,2 2695628 

Свідоцтво про право 
власності на нерухоме 
майно від 07.09.2012 
серії   САС № 161584, 
видане Виконавчим 
комітетом Ужгородської 
міської ради ДП 
«Закарпатський 
експертно-технічний 
центр  Держгірпром-
нагляду України» 

Державна, в особі 
Державного комітету 
України з промислової 
безпеки, охорони праці 
та гірничого нагляду на 
праві повного 
господарського відання 
ДП «Закарпатський 
експертно технічний 
центр» 

Назва Площа 
земельної 

ділянки 
(кв.м.) 

Кадаст-
ровий 
номер 

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки 

Форма власності, підстава на 
право користування 

земельною ділянкою, 
інформація про обтяження 
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Для   
будівництва та 
обслуговування  
будівель органів 
державної влади 
та місцевого 
самоврядування 

Державна,  
Державний акт на право 
постійного користування  
земельною ділянкою серія 
ЯЯ№ 109642, 
виданий Ужгородською 
міською радою 06.08.2012. 



https://bit.ly/3DkNfXL 

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. 

Детальна інформація  
про об'єкт: 

Умови продажу: 

 недопущення звільнення  працівників приватизованого підприємства з ініціативи 
нового власника чи уповноваженого ним органу впродовж 6 місяців (за винятком 
звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про 
працю України);  

 погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом протягом 1-го місяця; 
 погашення простроченої кредиторської заборгованості підприємства, яка склалася 

на момент переходу права власності впродовж 3-х місяців. 

Основні показники господарської діяльності: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Станом на 30.09.2021 р: 
Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 
Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі: 
 заборгованість по заробітній платі – 355,00 тис.грн; 
 розрахунки з бюджетом – 86,0 тис.грн; 
 розрахунки зі страхуванням – 103,00 тис. грн; 
Поточна кредиторська заборгованість 
 за одержаними авансами – 136,0 тис.грн; 
 інша кредиторська заборгованість – 70,0 тис.грн. 

Період Загальний дохід,  
тис. грн. 

Дохід за основним видом 
діяльності, тис. грн. 

2018 р. 8327,0 8146,0 
2019 р. 7405,0 7228,0 
2020 р. 3177,0 3104,0 

9 місяців 2021 р. 32,0 32,0 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 

№ 
п/п 

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

2021 р. 
1. Активи (форма №1, рядок 1300) 4268 3918 2478 2460 

1.1 Необоротні активи 728 702 1168 1168 
1.2 Оборотні активи 3540 3216 1310 1292 
2. Пасиви 4268 3918 2478 2460 
3. Доходи всього, в тому числі: 8327 7405 3177 32 

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

8146 7228 3104 32 

4. Витрати всього, в тому числі: 7762 6861 4204 659 

4.1 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

4240 3505 1938 152 

4.2 Адміністративні витрати 2827 2671 1972 507 
4.4 Інші операційні витрати 571 566 294 - 
4.6 Витрати з податку на прибуток 124 119 - - 
5. Чистий прибуток (збиток) +,- 565 544 -1027 -627 

Відомості про рухоме майно: до складу ЄМК входить 5 одиниць  транспортних 
засобів (4 легкові автомобілі, 1 вантажопасажирський автомобіль). 

Контакти 
Контакт-центр: 0-800-50-56-46 
Investor Relations Office: +38 044 200 34 38  
ir@spfu.gov.ua  
privatization@spfu.gov.ua 
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