
 
м. Івано-Франківськ,  
вул. Максимовича, 15 

ЄМК ДП 
"Карпатський експертно-
технічний центр Держпраці” 

Основний вид економічної діяльності: 
-  відповідно до Статуту: технічні випробування та дослідження. 
- за КВЕД: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, 
надання послуг технічного консультування в цих сферах. 
 
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): експертиза проекту, 
обстеження підприємства, експертне обстеження обладнання 
підвищеної небезпеки, експертне обстеження та техогляд 
вантажопідіймальних споруд, техогляд технологічних транспортних 
засобів, обстеження газопроводу, обстеження будівель, навчання з 
питань охорони праці. 
 
Відомості про об'єкт (нерухоме майно), розташований за адресою:  
м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 15: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відомості про земельні ділянки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Майно в оренду не передавалось. 
 
 На балансі підприємства перебувають об'єкти, що не підлягають 
приватизації, а саме:  
 
 
 

Загальна площа земельних 
ділянок: 

0,1007  га 

Загальна площа будівель та  
споруд: 

1265,6 кв. м. 
 

Кількість працівників  
(на  30.11.2020 р.) 

54 

ЄДРПОУ: 20538693 

08.02.2021 

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. 

Назва 
Загальна 

площа       
(м кв.) 

Реєстра 
ційнй 
номер 

Функціональне 
використання 

Форма 
власності 

та 
власник 

Адміністрати
вний будинок 
з гаражем 

962,7 3401 
4464 

Робочі кабінети, 
лабораторії, 
бокси для 
автотранспорту 

Державна 

Нежитлове 
приміщення 

302,9 19197847
26101 

Робочі кабінети Державна 

 Адреса 
розташування 

Площа (кв. м.) 
Кадастровий 

номер 
ділянки 

 Цільове 
призначення 

м. Івано-
Франківськ вул. 

Максимовича, 15 

1007 --- Обслуговування 
адміністративно-

побутового 
корпусу з 
гаражами 

Назва активу Балансова вартість, 
тис.грн. 

Земля громадського призначення 365 

Однокімнатна квартира, за адресою м. Івано-
Франківськ, Бульвар Північний ім. Пушкіна, будинок 

5Б, квартира 192 

307 



https://bit.ly/2MAxwzn 

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: 

- недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи  
власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до 
покупця права власності (пункт 7 статті 26 Закону України "Про приватизацію 
державного і комунального майна"); 
- погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на момент переходу права 
власності на об'єкт приватизації, а саме - боргів із заробітної плати та перед бюджетом 
на протязі одного місяця (у разі наявності такої заборгованості); 

Станом на 30.11.2020: 
Прострочена кредиторська заборгованість - відсутня. 
Поточна кредиторська заборгованість станом на 30.11.2020  -  1867,0 тис. грн.,  
в т.ч: 
- заборгованість за товари, роботи, послуги - 529,0 тис. грн.; 
- по заробітній платі - 371,0 тис. грн. ; 
- за авансами - 413,0 тис. грн.; 
- з бюджетом - 243,0 тис. грн.; 
- зі страхування - 91,0 тис. грн.; 
- інша заборгованість - 220,0 тис. грн. 

№ 
п/п 

Показники (тис. грн.) 2017р. 2018р. 2019р. 
9 

місяців 
2020р. 

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 10526,0 11586,0 11512,0 8511,0 

1.1 Необоротні активи 3809,0 4573,0 4336,0 4323,0 

1.2 Оборотні активи 6717,0 7013,0 7176,0 4188,0 

2. Пасиви 10526,0 11586,0 11512,0 8511,0 

3. Доходи всього, в тому числі: 19274,0 22312,0 22714,0 8427,0 

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

19097,0 22221,0 22625,0 8418,0 

4. Витрати всього, в тому числі: 18329,0 20772,0 19537,0 8133,0 

4.1 
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

13096,0 14119,0 13906,0 5401,0 

4.2 Адміністративні витрати 3617,0 3937,0 3836,0 2536,0 

4.4 Інші операційні витрати 1402,0 2376,0 1094,0 137,0 

4.6 Витрати з податку на прибуток 208,0 336,0 682,0 54,0 

5. Чистий прибуток (збиток) +,- +946,0 +1531,0 +3105,0 +246,0 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 

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

діяльності, тис. грн. 
2017 рік 19097,0 18722,0 

2018 рік 22221,0 21664,0 

2019 рік 22625,0 22194,0 

За 9 місяців 2020 року 8418,0 8215,0 

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, 
утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та 
платежі: 

Показники 
Обсяги викидів 

забруднюючих речовин 
за 9 місяців 2020 р. (тонн) 

Нараховано екологічного 
податку за 9 місяців  

2020 р. (грн.) 

Сплата екологічного 
податку за 9 місяців 

2020 р. (грн.) 

Азоту оксид 0,010905 26,74 26,74 

Окис вуглецю 0,003635 0,34 0,34 

Разом 0,01454 27,08 27,08 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

