
м. Луцьк,  
вул. Кравчука, 22в 

ЄМК ДП “Волинський 
експертно-технічний центр 
Держпраці” 

Єдиний майновий комплекс  державного підприємства “Волинський 
експертно-технічний центр Держпраці”. 
Основний вид діяльності, відповідно до Статуту:  
технічні випробування та дослідження.  
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) за  2020р.: 5653 тис. грн., в  
тому числі експертної – 0 тис. грн.  
Основна номенклатура продукції за 2020 рік:    
• Технічні випробування та дослідження – 5072 тис. грн.; 
• Інша професійна, наукова та технічна діяльність – 581 тис. грн. 
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) за І кв. 2021р.:  1133    тис. 
грн., в  тому числі експертної – 0 тис. грн.  
Основна номенклатура продукції за  І квартал 2021 року:    
• Технічні випробування та дослідження - 1007 тис. грн.; 
• Інша професійна, наукова та технічна діяльність – 126 тис. грн.  
Відомості про об’єкти (нерухоме майно), розташовані за адресою:              
м. Луцьк, вул. Кравчука, 22в: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функціональне використання: адмінприміщення. 
Відповідно до свідоцтва  про право власності серія САВ №050079 від 
22.11.2007 в спільному користуванні перебувають приміщення №1, 48, 50-
54, 65 загальною площею 262,3 кв.м.  адміністративного приміщення за 
адресою: м. Луцьк, вул. Кравчука, 22-в. 
 Відомості про транспортні засоби:  
1. Автомобіль TOYOTA CAMRY, вид легковий седан 2017 року випуску.  
2. Автомобіль SKODA OCTAVIA, вид легковий седан 2005 року випуску. 
3. Автомобіль RENAUL LOGAN 90L, вид легковий, 2010 року випуску. 
4. Автомобіль DACIA LOGAN 90K, вид легковий універсал, 2008 року випуску. 
5. Автомобіль ГАЗ 2217, вид загальний легковий пасажирський, 2004 року 
випуску. 
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди 
забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не 
здійснюються, відходи на території підприємства не утворюються і не 
зберігаються, екологічні збори та платежі не сплачуються. 
 
 

Загальна площа земельних 
ділянок: 

0,1191 га 

Загальна площа будівель             
та  споруд: 

694,9 кв. м.  
Кількість працівників  

(на  31.03.2021 р.) 

23 

ЄДРПОУ: 21750544 

07.05.2021 

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. 

Назва Загаль-
на 

площа 
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності та 

власник 

Частина 
адміністративного 
приміщення (№№5, 6, 
9-11, 29-33, 36, 59, 60, 
64, 66а, 67, 87-98, 100-
107) /літер А-2/  

562,0 22158961 

Свідоцтво  
про право 
власності  
серія САВ 

№050079 від 
22.11.2007 

державна,  
ДП 

«Волинський 
експертно-
технічний 

центр» 

Учбовий клас та зал 
засідань (приміщення 
з №136-1 по 136-5) 
/літер А-2/ 

132,9 13599590 

Свідоцтво  
про право 
власності  
серія ЯЯЯ 

№168387 від 
20.12.2005 

державна,  
ДП 

«Волинський 
експертно-
технічний 

центр» 

Загальні характеристики 



https://bit.ly/2SunOkt 

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 

Умови продажу: 
 збереження основних видів діяльності підприємства протягом одного року; 
 погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед 
бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на 
дату підписання акта приймання-передачі державного майна ( 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. 

Відомості про земельну ділянку за адресою: м. Луцьк, вул. Кравчука, 22-в: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відповідно до Державного акту на право постійного користування земельною 
ділянкою, серія та номер: ІІ-ВЛ №000124, виданого 02.11.2001 земельна ділянка 
площею 3040 кв. м. перебуває у спільному користуванні. 

Основні показники господарської діяльності: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Станом на 31.03.2021: Прострочена кредиторська заборгованість - відсутня. 
Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі: 
 Заборгованість за роботи, товари, послуги - 10 тис. грн.; 
 Заборгованість по заробітній платі - 170 тис. грн.; 
 Розрахунки з бюджетом - 123 тис. грн.; 
 Розрахунки зі страхування - 64 тис. грн.; 
 Інші поточні зобов’язання - 541 тис. грн. 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 

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

2018 рік 8872 8872 
2019 рік 8780 8780 
2020 рік 5653 5653 

№ 
п/п 

Показники (тис. грн.) 2018р. 2019р. 2020р. 
3 місяці 
2021р. 

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 4385 3887 2027 2341 

1.1 Необоротні активи 1241 1070 801 1009 

1.2 Оборотні активи 3144 2817 1226 1332 

2. Пасиви 4385 3887 2027 2341 

3. Доходи всього, в тому числі: 9102 9028 5774 1142 

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

8872 8780 5653 1133 

4. Витрати всього, в тому числі: 8382 8332 5962 1243 

4.1 
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

5993 5754 4050 838 

4.2 Адміністративні витрати 2041 2185 1816 381 

4.4 Інші операційні витрати 183 240 96 24 

4.6 Витрати з податку на прибуток 158 153 - - 

5. Чистий прибуток (збиток) +,- 720 696 -188 -101 
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користування земельною ділянкою, 

інформація про обтяження 
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071010000
0:22:055:00

54 

для   
обслуговування 

адміністративно-
го приміщення  

Державна, Державний акт на право 
постійного користування земельною 

ділянкою, серія та номер: ІІ-ВЛ 
№000124, виданий 02.11.2001 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

