
м. Суми, вул. Косівщинська, 18 

ЄМК ДП «Сумський експертно-
технічний центр Держпраці» 

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Сумський 
експертно-технічний центр Держпраці». 
Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: технічні випробування 
та дослідження. 
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг): за 2018 рік – 16444,0 тис.грн.,   
2019 рік – 14605,0 тис.грн.,  2020 рік – 12886,0 тис.грн., в  тому числі 
експортної – 0,0 тис.грн. 
Основна номенклатура продукції:  
1. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового 
виробництва суб'єктів господарювання.  
2. Огляд, випробування, експертне обстеження (технічна діагностика) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.  
3. Державний технічний огляд великовантажних та інших технологічних 
транспортних засобів.  
4. Навчання і перевірка знань  з питань охорони праці посадових осіб та 
інших працівників суб'єктів господарювання.  
5. Експертиза відповідності технологічних процесів, машин, механізмів 
устаткування, транспортних засобів, хімічних речовин і їх    сполук та 
іншої небезпечної продукції, придбаної за кордоном, нормативно-
правовим актам з охорони праці.  
6. Експертиза технологічної , конструкторської технічної документації на 
виготовлення засобів на відповідність їх нормативним актам про 
охорону праці.  
7. Психофізиологічна експертиза.  
8. Технічне обстеження та паспортизація будівель і споруд.  
9. Неруйнівний контроль машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки.  
10. Експертиза декларацій безпеки об'єктів небезпеки. 
Відомості про об'єкт (нерухоме майно), розташований за адресою:  
м. Суми, вул. Косівщинська, 18:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 
 адміністративні приміщення 
 гараж 

Загальна площа земельних 
ділянок: 

відсутня 
Загальна площа будівель     

та  споруд: 

799,6 кв. м.  
Кількість працівників  

(станом на 30.09.2021р.): 

34 особи 

ЄДРПОУ: 30175035 

30.12.2021 

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. 
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 Інформація з Державного 

реєстру речових прав на 
нерухоме майно та 
Реєстру прав власності 
на нерухоме майно, 
Державного реєстру 
Іпотек, Єдиного реєстру 
заборон відчуження 
об'єктів нерухомого 
майна щодо об'єкта 
нерухомого майна 
275688627 від 20.09.2021 
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https://bit.ly/3bNS00c 

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: 0-800-50-56-46 

Investor Relations Office: +38 044 200 34 38  
ir@spfu.gov.ua  
privatization@spfu.gov.ua 

Станом на 30.09.2021: 
Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 
Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі: 
 заборгованість по заробітній платі - 417  609,16 грн.; 
 податки з заробітної плати - 205 571,43 грн.; 
 інша кредиторська заборгованість - 2 980 310,17 грн. 

Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг): 
 
 
 

 
 
 
 

Відомості про рухоме майно: на балансі підприємства обліковуються транспортні засоби - 
автомобіль FORD TRANSIT Custom V362 M6 LWB Tourneo FWD300, автомобіль CHEVROLET 
Cruze, JF6959, автомобіль FORD TRANSIT, автомобіль RENAULT LOGAN 4417 та причіп 183210. 
На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації. 
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, 
утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів: 
2018 рік – 51,02 грн., 2019 рік – 37,36 грн., 2020 рік – 35,42 грн. 
 

Умови продажу: 
 

 збереження основних видів діяльності підприємства протягом одного року; 
 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, статті 41 та (частина 7 статті 26 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна»);  

 погашення протягом 1-го місяця боргів із заробітної плати та перед бюджетом, у разі їх 
наявності, у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на 
ЄМК;  

 погашення протягом 3 місяців простроченої кредиторської заборгованості 
підприємства, у разі її наявності, у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця 
права власності на ЄМК. 

Основні показники господарської діяльності: 

Період 
Загальний дохід,  

тис. грн 
Дохід за основним видом 

діяльності, тис. грн 
2018 р. 17033 16444 
2019 р. 15433 14605 
2020 р. 13328 12886 

За 9 міс 2021р. 10044 9897 

№ 
п/п 

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

2021 

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 10528 11177 8764 18165 

1.1 Необоротні активи 5393 5315 4993 12467 
1.2 Оборотні активи 5135 5862 3771 5698 
2. Пасиви 10528 11177 8764 18165 

3. Доходи всього, в тому числі: 17033 15433 13328 10044 

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

16444 14605 12886 9897 

4. Витрати всього, в тому числі: 13654 13098 11650 9122 

4.1 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

9846 9606 8496 6500 

4.2 Адміністративні витрати 2955 2875 2660 2236 
4.4 Інші операційні витрати 100 94 119 167 

4.6 Витрати з податку на прибуток 745 516 372 203 

5. Чистий прибуток (збиток) +,- 3379 2335 1678 922 
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