
Підсумки приватизації державного майна у 2017 році 

Приватизація об’єктів групи А 

Регіональним відділенням ФДМУ по Закарпатській області приватизовано чотири 
державні об’єкти: 
- комплекс будівель і споруд разом із земельною ділянкою за 5 млн. 892,9 тис. грн. з ПДВ; 
- нежиле приміщення за 753,9 тис. грн. з ПДВ; 
- група інвентарних об’єктів разом із земельною ділянкою за 973,5 тис. грн. з ПДВ; 
- гідротехнічні споруди ставка за 130,9 тис. грн. з ПДВ. 

Приватизація об’єктів групи В 

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державне сільськогосподарське 
підприємство птахофабрика «Берегівська», (код ЄДРПОУ 02185156, адреса: Закарпатська 
область, Берегівський р-н, с.Кідьош, вул. Ференца Ракоці, 41) приватизовано шляхом 
перетворення в колективне сільськогосподарське підприємство. Відповідно до Плану 
приватизації ЄМК ДП «Державне сільськогосподарське підприємство птахофабрика 
«Берегівська», затвердженого наказом регіонального відділення від 10.10.2016р. №00511 
вартість єдиного майнового комплексу становить 1 млн. 653 тис. 89 гривень.  

Згідно договору купівлі-продажу № 417 від 16.03.2017р. майно підприємства вартістю 
541 тис. 39 гривень передано підприємству на виплату з розстроченням платежу протягом 5 
років. Відповідно до статей 6, 8 Закону України «Про особливості приватизації майна в 
агропромисловому комплексі» майно на суму 1 млн. 112 тис. 50 гривень передано КСП 
«Птахофабрика Берегівська» безоплатно для подальшого розподілу його серед працівників 
та прирівняних до них осіб.  

Відповідно до Відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань 02.02.2017р. здійснено запис про державну 
реєстрацію припинення юридичної особи - ДП «Державне сільськогосподарське 
підприємство птахофабрика «Берегівська», номер запису 13221120008000847. 

Рішення про завершення приватизації ДП «Державне сільськогосподарське 
підприємство птахофабрика «Берегівська» прийнято наказом регіонального відділення від 
21.03.2017р. № 00171. 

 

На етапі реалізації плану розміщення акцій у відділенні знаходиться 1 акціонерне 
товариства з наявною часткою державного майна у статутному капіталі більше 75%. 

Припинено аукціон з продажу пакета акцій ВАТ “Бескид” (код ЄДРПОУ 25437212) 
розміром 99,916% статутного капіталу, затвердженого до продажу на Українській 
міжбанківській валютній біржі у зв’язку з тим, що розпорядженням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 14 квітня 2016 року скасовано реєстрацію випуску 
акцій товариства. ВАТ «Бескид» перебуває в стані ліквідації. Призначено ліквідатора, який 
відповідно до наказу відділення виконує обов’язки голови правління ВАТ. Виготовлено 
правовстановлюючі документи на нерухоме майно товариства з метою його реалізації. 

 
Від приватизації об’єктів державної форми власності та інших процесів, пов’язаних із 

приватизацією надійшло і перераховано до державного бюджету України 6 млн. 460 тис. 
гривень.  

 


