
м. Вінниця,                                             
пров. Цегельний, 12 

ЄМК ДП “Вінницький 
експертно-технічний центр 
Держпраці” 
 

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Вінницький 
експертно-технічний центр Держпраці». 
 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021р.:  
23 особи. 
 

Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: 71.20 Технічні 
випробування та дослідження. 
 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг)  за період  2018 – 9 місяців 
2021: 32783,0 тис. грн. 
 

Основна номенклатура продукції: 
- За КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження 
 Проведення обстеження стану безпеки промислового виробництва 
для отримання дозволу згідно з постановою Кабінеті Міністрів України 
від 26.10.2011 №1107; 
 Експертиза декларації безпеки, робочого проекту; 
 Експертне обстеження та технічний огляд котлів, посудин, 
вантажопідіймальних кранів, підйомників, атракціонної техніки 
технологічних транспортних засобів, ліфтів, трубопроводів пари та 
гарячої води; 
 Оцінка відповідності НПАОП механізмів; 
 Експертне обстеження та електричні вимірювання 
електроустаткування; 
 Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища 
та трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці; 
 - За КВЕД 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. 
 Навчання нормативно-правових актів з питань охорони праці. 
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): нерухоме майно відсутнє. 
 

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка відсутня. 
 

 ДП «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці» розташоване 
в орендованому приміщенні площею 389,92 кв.м. на четвертому 
поверсі чотириповерхової будівлі поштамту у м. Вінниця, вул. Соборна 
№ 8, згідно з договором оренди № 05Е000-554/19 від 28.10.2019.  
Строк дії договору до 31.08.2022. 
  

Відомості про транспортні засоби:  
1. Автомобіль Chevrolet Evanda, 2005 року випуску, АВ0182СМ;  
2. Автомобіль Chevrolet Lacetti, 2007 року випуску, АВ0227СМ;  
3. Автомобіль Renault Megane, 2008 року випуску, АВ0183СМ;  
4. Автомобіль Renault Koleos, 2011 року випуску, АВ0225СМ;  
5. Автомобіль Fiat Scudo, 2004 року випуску, АВ0184СМ. 
 

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.  

Загальна площа земельних 

ділянок: 

відсутня 
Загальна площа будівель             

та  споруд: 

відсутні 
Кількість працівників  

(на  30.09.2021 р.) 

23 

ЄДРПОУ: 21727350 

25.11.2021 

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 



https://bit.ly/3wAPDGw 

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. 
 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 17-00 за місцем 
розташування об’єкта. Телефон: (0432) 55-28-31, 067-963-89-63,   
E-mail: dpvinetc@ukr.net. 
 

Відповідальна особа: Янковий Леонід Петрович, виконуючий обов’язки директора ДП 
«Вінницький експертно-технічний центр Держпраці». 
 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-
сайту –  /http://www.spfu.gov.ua/. Телефон для довідок тел. (0432) 67-27-46. 

Основні показники господарської діяльності: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Станом на 30.09.2021р.: 
Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 
Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі: 
 заборгованість по заробітній платі - 171,0 тис.грн; 
 розрахунки з бюджетом - 130,0 тис. грн; 
 розрахунки зі страхуванням - 52,0 тис. грн. 
Поточна кредиторська заборгованість 
 за одержаними авансами - 791,0 тис.грн; 
 інша кредиторська заборгованість - 87,0 тис.грн. 

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

грн. 
2018 р. 10438,0 9920,0 
2019 р. 10798,0 10228,0 
2020 р. 7077,0 6504,0 

9 місяців 2021 р. 4470,0 4132,0 

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) 4344 6194 3141 3348 

1.1 Необоротні активи 784 486 415 325 

1.2 Оборотні активи 3560 5708 2726 3023 

2. Пасиви 4344 6194 3141 3348 

3. Доходи всього, в тому числі: 10576 10990 7158 4470 

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

10438 10798 7077 4470 

4. Витрати всього, в тому числі: 10046 10254 7372 4875 

4.1 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

6974 7147 5120 3993 

4.2 Адміністративні витрати 2692 2434 2062 812 

4.4 Інші операційні витрати 167 375 188 68 

4.6 Витрати з податку на прибуток 116 161 - - 

5. Чистий прибуток (збиток) +,- 530 736 -214 -405 

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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