
Єдиний майновий комплекс  державного 
підприємства “Львівське конструкторське бюро“. 
Основний вид діяльності: дослідження й 
експериментальні розробки у сфері інших природничих 
і технічних наук (72.19). 
Основна номенклатура продукції: 
 науково-технічна документація (НТД): галузеві 

стандарти (ГКД, СОУ), технологічні документи (технічні 
умови, технологічні процеси, інструкції, керівництва), 
конструкторська документація (проекти модернізації, 
реконструкції, заміни, проекти виконання робіт) на 
ремонт та технічне обслуговування енергетичного 
обладнання; 

 нормативна документація (НД): норми часу, довідники 
цін на ремонт та технічне обслуговування 
енергетичного обладнання; 

 обстеження технічного стану енергетичного 
обладнання, будівель та споруд; 

  консультаційні послуги.  
Обсяг реалізації (робіт, послуг)за період 2018 – 9 місяців 
2021 року: 13852,0 тис. грн, в тому числі експортної - 0 грн. 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташоване за 
адресою: м. Львів,  вул. Наукова, 5: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Функціональне використання: використовується за 
призначенням. 
Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка 
перебуває в користуванні Фізико-механічного інституту 
ім..Г.В.Карпенка Національної академії наук України. 
Окремо земельна ділянка не виділена. 
Майна, яке передане в оренду, станом на 30.09.2021 
року, немає. 

Загальна площа земельних 
ділянок: 

не виділена 
Загальна площа будівель             

та  споруд: 

800,9 кв. м.  
Кількість працівників  

(на  30.09.2021 р.) 

20 осіб 

05.01.2022 

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. 

м. Львів, вул. Наукова, 5 

ЄМК ДП “Львівське 
конструкторське бюро” 

ЄДРПОУ: 00130044 

Загальні характеристики 
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Свідоцтво про право 
власності серія САА 
№352782, 27.10.2004, 
видане Франківською 
райадміністрацією 
Львівської міської ради 
згідно розпорядження  
№ 1593. 

Державна,  
ДП "Львівське 
конструктор- 
ське бюро" 



https://bit.ly/335yrjt 

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: 

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

Умови продажу: 

 збереження основного виду діяльності підприємства протягом 1 року 
з дати переходу права власності на Об’єкт приватизації;  

 погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати та перед 
бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що 
складеться на дату переходу права власності на ЄМК ( 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 6 місяців з дати переходу права 
власності. 

Основні показники господарської діяльності: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Станом на 30.09.2021: 
Поточна кредиторська заборгованість – 2165,0 тис.грн., в тому числі: 
 заборгованість по заробітній платі – 1118,0 тис.грн.; 
 розрахунки з бюджетом – 266,0 тис.грн.;  
 розрахунки зі страхування – 10,0 тис.грн.; 
 інші поточні зобов’язання – 721,0 тис.грн.; 
 прострочена кредиторська заборгованість                                 

(довгострокові зобов’язання) – 50,0 тис.грн. 
 

Період Загальний дохід,                
тис. грн. 

Дохід за основним видом 
діяльності, тис. грн. 

2018 р. 2456,0 2398,0 

2019 р. 3493,0 3458,0 

2020 р. 5042,0 5006,0 

9 місяців 2021 р. 3 016,0 2990,0 

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) 2252,0 2260,0 2768,0 3217,0 

1.1 Необоротні активи 499,0 497,0 487,0 477,0 

1.2 Оборотні активи 1753,0 1763,0 2281,0 2740,0 

2. Пасиви 2252,0 2260,0 2768,0 3516,0 

3. Доходи всього, в тому числі: 2456,0 3493,0 5042,0 3016,0 

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

2398,0 3458,0 5006,0 2990,0 

4. Витрати всього, в тому числі: 2335,0 3322,0 4866,0 3048,0 

4.1 
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

1842,0 2681,0 4302,0 2665,0 

4.2 Адміністративні витрати -        - - - 

4.4 Інші операційні витрати 473,0 629,0 550,0 383,0 

4.6 Витрати з податку на прибуток 22,0 31,0 32,0 - 

5. Чистий прибуток (збиток) +,- 99,0 140,0 144,0 -32,0 
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