01.02.2022

ЄМК ДП «Кіровоградський
експертно-технічний центр
Держпраці»
ЄДРПОУ: 20635031

Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький, вул. Дворцова, 24

Кількість працівників
(станом на 30.09.2021р.):

Нежитлове
приміщення, а саме:
гараж – літ. Г

30 осіб

23/100 адміністративної
будівлі

478,4 кв. м.

Адреса
розташування

Загальна плаща
(кв. м)

457,0
(В 23/100 частки
входять:
приміщення підвалу загальною
площею 130,2 кв.м;
приміщення І-го
поверху загальною
площею 133,9 кв.м;
приміщення ІІ-го
поверху загальною
площею 192,9 кв.м)
21,4

Реєстраційний
номер

24062635101

Назва

1102126835103

Загальна площа будівель
та споруд:

м. Кропивницький,
вул. Дворцова, 24

0,0843 га

Кіровоградська обл.,
м. Олександрія,
просп. Соборний, 51

Загальна площа земельних
ділянок:

Загальні характеристики
Єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Кіровоградський експертно-технічний центр Держпраці».
Основний вид діяльності відповідно до Статуту: технічні випробування
та дослідження (за КВЕД – 71.20).
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 – 9 місяців
2021: 33 623,0 тис.грн.
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

експертне обстеження (технічне діагностування), в т.ч. об’єктів
котлонагляду, технологічного транспорту, підіймальних споруд,
трансформаторів, гірничого обладнання;

техогляд, в т.ч. об’єктів котлонагляду, технологічного транспорту,
підіймальних споруд, трансформаторів, атракціонів;

обстеження виробничих будівель, споруд та інженерних мереж;

експертиза проектів;

експертні висновки для отримання дозволу;

оцінка санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища для
атестації робочих місць за умовами праці;

проведення навчань з охорони праці, ПФЕ;

інше, в т.ч. експертиза ПЛАСу, декларації безпеки ОПН, електричні
вимірювання, складання дублікатів паспорта, випробування
монтажних поясів.
Відомості про об'єкт (нерухоме майно)
Підстава
виникнення права
власності
Витяг з
Державного реєстру
речових
прав на
нерухоме
майно від
15.11.2021
№
284724013

Форма
власності
та власник
Державна,
Фонд
державного
майна
України

Витяг з
Державного реєстру
речових
прав на
нерухоме
майно від
01.12.2016
№74523458

Державна,
ДП «Кіровоградський експертнотехнічний
центр
Держпраці»

Функціональне використання:

адміністративне приміщення

гараж
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта:
договори оренди відсутні.
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.

Основні показники господарської діяльності:
№
п/п
1.
1.1
1.2
2.
3.
3.1
4.
4.1
4.2
4.4
4.6
5.

Показники (тис. грн.)

2018

2019

2020

Активи (форма №1, рядок 1300)
Необоротні активи
Оборотні активи
Пасиви
Доходи всього, в тому числі:
Чистий дохід від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)
Витрати всього, в тому числі:
Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг)
Адміністративні витрати
Інші операційні витрати
Витрати з податку на прибуток
Чистий прибуток (збиток) +,-

4536
2092
2444
4536
10433

4754
2505
2249
4754
9806

3795
2548
1247
3795
6947

9 місяців
2021
10891
8406
2485
10891
6437

10060

9565

6849

6398

9398

8844

6260

5802

7353

6790

4595

4315

1760
50
227
1035

1765
76
211
962

1479
34
151
687

1322
38
0
635

Станом на 30.09.2021:
Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.
Поточна кредиторська заборгованість за:

товари, роботи, послуги - 2,0 тис.грн.;

розрахунками з бюджетом - 232,0 тис.грн.;

розрахунками зі страхування - 73,0 тис.грн.;

розрахунками з оплати праці - 278,0 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 890,0 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками - 273,0 тис.грн.

Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг):
Період
2018 р.
2019 р.
2020 р.
9 місяців 2021р.

Загальний дохід,
тис. грн
10433,0
9806,0
6947,0
6437,0

Дохід за основним видом
діяльності, тис. грн
8703,0
8249,0
5649,0
5552,0

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Кропивницький,
вул. Дворцова, 24:
Площа
земельної
ділянки, га
0,0843
знаходиться
у спільному
користуванні

Кадастровий номер
3510100000:
29:233:0018

Цільове призначення
Для будівництва та
обслуговування інших
будівель громадської
забудови

Форма власності, підстава на право
користування , інформація про
обтяження
Державна власність, державний акт
на право постійного користування
земельною ділянкою від 27.01.1997
ІІ-КР №000847. Обтяження відсутні.

Відомості про рухоме майно: на балансі підприємства обліковується 4 транспортні засоби ВАЗ 217030 110 01, ГАЗ- 32213-418 (спец. призначення ЕТЛ), Fiat Doblo Combi VIN
ZFA26300006L98144, ГАЗ-31105.
На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.
Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди
забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні, утворення і
розміщення відходів не здійснюється.

Умови продажу:





збереження основних видів діяльності підприємства протягом 1 року;
погашення протягом 3 місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом,
простроченої кредиторської заборгованості підприємства у розмірі, що складеться на
день переходу права власності на об’єкт приватизації (у разі наявності такої
заборгованості);
недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи
нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців.

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

Детальна інформація
про об'єкт:
https://bit.ly/3wUI27a

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.

