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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по  

Київській, Черкаській та Чернігівській  областях про продаж об’єкта малої 

приватизації – державного пакета акцій розміром 0,21 % статутного капіталу  

ПрАТ «Племзавод «Яненківський»  

 

 

1) Інформація про об’єкт приватизації: 

 

Повне найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій Приватного 

акціонерного товариства «Племзавод «Яненківський» (далі - ПрАТ «Племзавод 

«Яненківський», товариство) у кількості 12 000 штук акцій, що становить 0,21 % статутного 

капіталу товариства. 

Місцезнаходження товариства: 08470, Київська обл., Бориспільський (Переяслав-

Хмельницький) р-н, с. Пологи-Яненки. 

Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ – 20597543. 

Розмір статутного капіталу товариства: 1 428 820 грн. 

Середньооблікова чисельність працівників товариства – 2 особи (станом на 10.08.2022). 

Основний вид діяльності за КВЕД: 

01.11 - Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних 

культур. 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг): 

Період 
Загальний дохід,  

тис. грн 

Дохід за основним видом 

діяльності, тис. грн 

2019 рік 8 288 8 144 

2020 рік 9 242 8 960,6 

2021 рік 14604,1 14564,2 

І півріччя 2022 року 489,3 488,1 

Експортна продукція відсутня. 

 

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний 

період: 

№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
2019 2020 2021 

І півріччя 

2022 

1. 
Активи  

(форма №1, рядок 1300) 
тис. грн 7 642 9 278 2570,5 6860,1 

1.1 Необоротні активи тис. грн 784 784,4 718,4 685,3 

1.1.1 
Балансова вартість нематеріальних 

активів 
тис. грн - - - - 

1.1.2 
Балансова вартість незавершених 

капітальних інвестицій 
тис. грн - - - - 

1.1.3 
Балансова вартість основних 

засобів 
тис. грн 784 784,4 718,4 685,3 

1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн - - - - 

1.2 Оборотні активи тис. грн 6 858 8 493,6 1852,1 6174,8 

1.2.1 запаси тис. грн 5 465 3 576,1 1254,7 4981,4 

1.2.2 

сумарна дебіторська 

заборгованість  

(форма № 1, рядок 

1125+1130+1135+1140+1145+1155) 

тис. грн 1 347 3267,0 503,8 1061,8 

1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 9 15,1 4,0 33,6 
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2. Пасиви тис. грн 7 642 9 278 2570,5 6860,1 

2.1 
Власний капітал 

(форма № 1, рядок 1495) 
тис. грн -6 152 -4 331 1317 1399,0 

2.2 
Довгострокові зобов’язання 

(форма № 1, рядок 1595) 
тис. грн - - 11,8 358,3 

2.3 
Поточні зобов’язання, в тому 

числі: 
тис. грн 13 794 13 609 1241,7 5102,8 

2.3.1 

поточна кредиторська 

заборгованість сумарна  

(форма №1, рядок 1695 - 1660 - 

1665 - 1670) 

тис. грн 13 794 13 609 1241,7 5102,8 

3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 8 288 9 242 14604,1 489,3 

3.1 
Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 
тис. грн 8 144 8 960,6 14564,2 488,1 

3.2 Інші операційні доходи тис. грн 144 281,4 37,4 1,2 

3.3 Інші фінансові доходи тис. грн - - - - 

3.4 Інші доходи тис. грн - - 2,5 - 

4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 6 545 7 301,2 8955,9 407,3 

4.1 
Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг) 
тис. грн 4 514 6 037,9 8370,4 255,2 

4.2 Адміністративні витрати тис. грн 280 -  - 

4.3 Витрати на збут тис. грн 1633 -  - 

4.4 Інші операційні витрати тис. грн 118 1 263,3 585,5 152,1 

4.5 Фінансові витрати тис. грн - - - - 

4.5 Інші витрати тис. грн - - - - 

4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн - - - - 

5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн 1 743 1 940,8 5648,2 82 

6. Середня кількість всіх працівників осіб 2 2 2 2 

7. 
Фонд оплати праці усіх 

працівників 
тис. грн - 167 153 99,8 

8. Середньомісячна заробітна плата грн - 6900 6375 8316 

 

Станом на 30.06.2022  прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 

Станом на 30.06.2022 поточна кредиторська заборгованість - 4359 тис. грн, в тому числі: 

-за товари, роботи, послуги – 4292,121 тис. грн; 

- за розрахунками з бюджетом – 57,447 тис. грн; 

- за розрахунками  з оплати праці – 9,482 тис. грн. 
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Відомості про об’єкти нерухомого майна товариства*: 

Назва 
Адреса 

розташування 

З
а
га

л
ь

н
а
 

п
л

о
щ

а
 (

м
 

к
в

.)
 

Реєстраційний 

номер 
Примітки 

Автодорога 

Київська обл., 

Бориспільський 

(Переяслав-

Хмельницький) 

р-н, с. Пологи-

Яненки 

- 

Право 

власності на 

об’єкти нерухо-

мого майна не 

зареєстровано 

 

Ангар 150 
Не використовується.  

Не придатний до використання. 

Асфальтна площадка 

для зерна 
150 

Не використовується. 

Не придатний до використання. 

Бугаятник 910 
Не використовується. 

 Не придатний до використання. 

Зерновий склад 150 
Не використовується.  

Не придатний до використання. 

Корівник № 2 1554 
Не використовується.  

Не придатний до використання. 

Корівник № 6 1554 
Не використовується.  

Не придатний до використання. 

Корівник № 8 888 
Не використовується.  

Не придатний до використання. 

Корівник № 9 888 
Не використовується.  

Не придатний до використання. 

Літній табір 5000 
Не використовується.  

Не придатний до використання. 

Магазин 12 
Не використовується.  

Не придатний до використання. 

Навіс для сіна 360 
Не використовується.  

Не придатний до використання. 

Огорожа бугаятника -  

Огорожа складу ПММ -  

Огорожа тракторної 

бригади 
-  

Огорожа ферми -  

Пожежне ДЕПО 60 
Не використовується.  

Не придатний до використання. 

Санпропускник - 
Не використовується.  

Не придатний до використання. 

Свинарник - 
Не використовується.  

Не придатний до використання. 

Сепараторний пункт   

Силососховище 400 
Не використовується.  

Не придатний до використання. 

Силососховище 400 
Не використовується.  

Не придатний до використання. 

Силососховище 400 
Не використовується.  

Не придатний до використання. 

Силососховище 400 
Не використовується.  

Не придатний до використання. 

Силососховище 910 
Не використовується.  

Не придатний до використання. 

Склад ПММ - 
Не використовується.  

Не придатний до використання. 

Столярна майстерня 30 
Не використовується.  

Не придатний до використання. 

Телятник № 3 910 
Не використовується. 

 Не придатний до використання. 

Телятник № 4 910 
Не використовується.  

Не придатний до використання. 

Цистерна   

* -  відомості про об’єкти нерухомого майна наведено за інформацією товариства. 
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Також, на балансі ПрАТ «Племзавод «Яненківський» обліковуються об’єкти державної 

власності, які в процесі приватизації державного племінного заводу «Яненківський» не увійшли 

до статутного капіталу ВАТ «Племзавод «Яненківський» (правонаступник – ПрАТ «Племзавод 

«Яненківський»), але залишились у нього на балансі, та не підлягають приватизації, а саме: клуб, 

водопровід по селу, телефонізація, артскважина, які знаходяться за адресою: Київська обл., 

Бориспільський (Переяслав-Хмельницький) р-н, с. Пологи-Яненки. 

 

Відомості про земельні ділянки: 
 

№ 

з/п 
Адреса розташування  

Площа 

земельної 

ділянки  

(м кв.) 

Кадастров

ий номер 

земельної 

ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки 

Форма власності,  

підстава на право 

користування земельною 

ділянкою, 

інформація про обтяження 

1 

Київська обл., 

Переяслав-

Хмельницький 

(Бориспільський) р-н, 

Полого-Яненківська 

с/рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

В тому числі: 

1 805 000 

 

(180,5 га) 

- 

для ведення 

товарного 

сільсько-

господарського 

виробництва 

 Право постійного користування 

земельною ділянкою  

Державний акт на право 

постійного користування 

земельною ділянкою 

серія і номер:  

1-КВ № 002290 виданий 

01.03.2001 

відповідно до рішення Полого – 

Яненківської сільської ради 

народних депутатів 24.03.2000 

року  

663 971 

 

(66,3971 

га) 

3223385600:

09:008:0002 

для ведення 

товарного 

сільсько-

господарського 

виробництва 

Право постійного користування 

земельною ділянкою* 

2 

Київська обл., 

Переяслав-

Хмельницький 

(Бориспільський) р-н, 

Полого-Яненківська 

с/рада 

28 479 

 

(2,8479 га) 

3223385600:

09:001:0039 

для ведення 

товарного 

сільсько-

господарського 

виробництва 

Право оренди земельної ділянки, 

договір оренди землі** від 

19.11.2016, 

строк дії договору: 31.12.2023 

Орендодавці: фізичні особи 

Пічка В.С., 

Глоба С.В. 

3 

Київська обл., 

Переяслав-

Хмельницький 

(Бориспільський) р-н, 

Полого-Яненківська 

с/рада 

28 480 

 

(2,848 га) 

3223385600:

09:005:0043 

для ведення 

товарного 

сільсько-

господарського 

виробництва 

Право оренди земельної ділянки, 

договір оренди землі** від 

19.11.2016, 

строк дії договору: 31.12.2023, 

Орендодавець: фізична особа 

Тухла Г.Ю.  

4 

Київська обл., 

Переяслав-

Хмельницький 

(Бориспільський) р-н, 

Полого-Яненківська 

с/рада 

28 196 

 

(2,8196 га) 

3223385600:

09:005:0009 

для ведення 

товарного 

сільсько-

господарського 

виробництва 

Право оренди земельної ділянки, 

договір оренди землі** від 

29.07.2016,  

строк дії договору: 31.12.2023, 

Орендодавець: фізична особа 

Руденко М.Я. 

5 

Київська обл., 

Переяслав-

Хмельницький 

(Бориспільський) р-н, 

Полого-Яненківська 

с/рада 

28 478 

 

(2,8478 га) 

3223385600:

09:005:0045 

для ведення 

товарного 

сільсько-

господарського 

виробництва 

Право оренди земельної ділянки, 

договір оренди землі** від 

06.07.2017, 

строк дії договору: 7років, 

Орендодавець: фізична особа 

Дубок Ю.М. 
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6 

Київська обл., 

Переяслав-

Хмельницький 

(Бориспільський) р-н, 

Полого-Яненківська 

с/рада 

29 080 

 

(2,908 га) 

3223385600:

08:004:0008 

 

для ведення 

товарного 

сільсько-

господарського 

виробництва 

Право оренди земельної ділянки, 

договір оренди землі** від 

07.03.2017, 

строк дії договору: 7 років 

Орендодавець: фізична особа 

Михайловська М.І. 

7 

Київська обл., 

Переяслав-

Хмельницький 

(Бориспільський) р-н, 

Полого-Яненківська 

с/рада 

28 628 

 

(2,8628 га) 

3223385600:

08:004:0007 

для ведення 

товарного 

сільсько-

господарського 

виробництва 

Право оренди земельної ділянки, 

договір оренди землі** від 

07.03.2017, 

строк дії договору: 7 років 

Орендодавець: фізична особа 

Зражевська Л.В. 

8 

Київська обл., 

Переяслав-

Хмельницький 

(Бориспільський) р-н, 

Полого-Яненківська 

с/рада 

28 422 

 

(2,8422 га) 

3223385600:

09:001:0013 

для ведення 

товарного 

сільсько-

господарського 

виробництва 

Право оренди земельної ділянки, 

договір оренди землі** від 

07.03.2017, 

строк дії договору: 7 років 

Орендодавець: фізична особа 

Зражевський В.І. 

9 

Київська обл., 

Переяслав-

Хмельницький 

(Бориспільський) р-н, 

Полого-Яненківська 

с/рада 

28 477 

 

(2,8477 га) 

3223385600:

09:005:0015 

для ведення 

товарного 

сільсько-

господарського 

виробництва 

Право оренди земельної ділянки, 

договір оренди землі** від 

01.08.2016, 

строк дії договору: 

31.12.2022, 

Орендодавець: фізична особа 

Ткаченко М.А. 

10 

Київська обл., 

Переяслав-

Хмельницький 

(Бориспільський) р-н, 

Полого-Яненківська 

с/рада 

28 421 

 

(2,8421 га) 

3223385600:

09:001:0022 

для ведення 

товарного 

сільсько-

господарського 

виробництва 

Право оренди земельної ділянки, 

договір оренди землі** від 

19.11.2016, 

строк дії договору: 31.12.2023, 

Орендодавець: фізична особа 

Зражевський В.І. 

11 

Київська обл., 

Переяслав-

Хмельницький 

(Бориспільський) р-н, 

Полого-Яненківська 

с/рада 

28 641 

 

(2,8641га) 

3223385600:

09:003:0024 

для ведення 

товарного 

сільсько-

господарського 

виробництва 

Право оренди земельної ділянки, 

договір оренди землі** від 

19.11.2016, 

строк дії договору: 31.12.2023, 

Орендодавець: фізична особа  

Кузьменко І.М. 

12 

Київська обл., 

Переяслав-

Хмельницький 

(Бориспільський) р-н, 

Полого-Яненківська 

с/рада 

27 003 

 

(2,7003 га) 

3223385600:

08:004:0011 

для ведення 

товарного 

сільсько-

господарського 

виробництва 

Право оренди земельної ділянки, 

договір оренди землі** від 

20.08.2016 

строк дії договору: 31.12.2022, 

Орендодавець: фізична особа 

Коржик В.М. 

13 

Київська обл., 

Переяслав-

Хмельницький 

(Бориспільський) р-н, 

Полого-Яненківська 

с/рада 

27 986 

 

(2,7986 га) 

3223385600:

09:005:0076 

для ведення 

товарного 

сільсько-

господарського 

виробництва 

Право оренди земельної ділянки, 

договір оренди землі** від 

29.07.2016 

строк дії договору: 31.12.2023, 

Орендодавець: фізична особа 

Святенко В.Г. 

14 

Київська обл., 

Переяслав-

Хмельницький 

(Бориспільський) р-н, 

Полого-Яненківська 

с/рада 

28 478 

 

(2,8478 га) 

3223385600:

09:005:0034 

для ведення 

товарного 

сільсько-

господарського 

виробництва 

Право оренди земельної ділянки, 

договір оренди землі** від  

19.11.2016 

строк дії договору: 31.12.2023, 

Орендодавець: фізична особа 

Іщенко Г.Д. 
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15 

Київська обл., 

Переяслав-

Хмельницький 

(Бориспільський) р-н, 

Полого-Яненківська 

с/рада 

28 422 

 

(2,8422 га) 

3223385600:

09:001:0038 

для ведення 

товарного 

сільсько-

господарського 

виробництва 

Право оренди земельної ділянки, 

договір оренди землі** від 

25.11.2016, 

строк дії договору: 31.12.2023, 

Орендодавець: фізична особа 

Пічка С.В. 

16 

Київська обл., 

Переяслав-

Хмельницький 

(Бориспільський) р-н, 

Полого-Яненківська 

с/рада 

28 637 

 

(2,8637 га) 

3223385600:

09:002:0044 

 

 

для ведення 

товарного 

сільсько-

господарського 

виробництва 

Право оренди земельної ділянки, 

договір оренди землі** від 

25.11.2016, 

строк дії договору: 31.12.2023, 

Орендодавець: фізична особа 

Ємець М.С. 

17 

Київська обл., 

Переяслав-

Хмельницький 

(Бориспільський) р-н, 

Полого-Яненківська 

с/рада 

28 478 

 

(2,8478 га) 

3223385600:

09:005:0041 

для ведення 

товарного 

сільсько-

господарського 

виробництва 

Право оренди земельної ділянки, 

договір оренди землі** від 

25.11.2016, 

строк дії договору: 31.12.2023, 

Орендодавець: фізична особа 

Косьмина Ю.М. 

18 

Київська обл., 

Переяслав-

Хмельницький 

(Бориспільський) р-н, 

Полого-Яненківська 

с/рада 

28 461 

 

(2,8461 га) 

3223385600:

09:007:0031 

для ведення 

товарного 

сільсько-

господарського 

виробництва 

Право оренди земельної ділянки, 

договір оренди землі** від 

19.11.2016, 

строк дії договору: 31.12.2023, 

Орендодавець: фізична особа 

Бицюра М.Н. 

19 

Київська обл., 

Переяслав-

Хмельницький 

(Бориспільський) р-н, 

Полого-Яненківська 

с/рада 

28 478 

 

(2,8478 га) 

3223385600:

09:005:0043 

для ведення 

товарного 

сільсько-

господарського 

виробництва 

Право оренди земельної ділянки, 

договір оренди землі** від 

19.11.2016, 

строк дії договору: 31.12.2023, 

Орендодавець: фізична особа 

Тухла Г.Ю. 

20 

Київська обл., 

Переяслав-

Хмельницький 

(Бориспільський) р-н, 

Полого-Яненківська 

с/рада 

28 637 

 

(2,8637 га) 

3223385600:

09:002:0002 

для ведення 

товарного 

сільсько-

господарського 

виробництва 

Право оренди земельної ділянки, 

договір оренди землі** від 

19.11.2016, 

строк дії договору: 31.12.2023, 

Орендодавець: фізична особа 

Блишня О.В. 

21 

Київська обл., 

Переяслав-

Хмельницький 

(Бориспільський) р-н, 

Полого-Яненківська 

с/рада 

56 944 

 

(5,6944 га) 

3223385600:

08:004:0003 

для ведення 

товарного 

сільсько-

господарського 

виробництва 

Право оренди земельної ділянки, 

договір оренди землі** 

від19.11.2016, 

строк дії договору: 31.12.2023,  

Орендодавець: фізична особа 

Кролевець І.О. 

22 

Київська обл., 

Переяслав-

Хмельницький 

(Бориспільський) р-н, 

Полого-Яненківська 

с/рада 

28 686 

 

(2,8686 га) 

3223385600:

09:004:0030 

для ведення 

товарного 

сільсько-

господарського 

виробництва 

Право оренди земельної ділянки, 

договір оренди землі** від 

19.11.2016, 

строк дії договору: 31.12.2023, 

Орендодавець: фізична особа 

Третяк В.Б. 

23 

Київська обл., 

Переяслав-

Хмельницький 

(Бориспільський) р-н, 

Полого-Яненківська 

с/рада 

28 637 

 

(2,8637 га) 

3223385600:

09:002:0003 

для ведення 

товарного 

сільсько-

господарського 

виробництва 

Право оренди земельної ділянки, 

договір оренди землі** від 

19.11.2016,  

строк дії договору: 31.12.2028, 

Орендодавець: фізична особа 

Блишня І.І. 

24 

Київська обл., 

Переяслав-

Хмельницький 

(Бориспільський) р-н, 

Полого-Яненківська 

с/рада 

28 637 

 

(2,8637 га) 

3223385600:

09:002:0022 

для ведення 

товарного 

сільсько-

господарського 

виробництва 

 

Право оренди земельної ділянки, 

договір оренди землі** від 

19.11.2016, 

строк дії договору: 31.12.2033, 

Орендодавець: фізична особа 

Лисенко О.А. 
 

** - згідно із інформаційною довідкою від 19.09.2022 № 310209696 з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного 

реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна 
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Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, 

утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів 

тощо: у товариства відходи та скиди забруднюючих речовин відсутні, екологічні збори та 

платежі  товариство не сплачує.  

2) Інформація про аукціон:  

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

Дата та час проведення аукціону: 20 жовтня 2022 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, аукціоні із 

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 

електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 

хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення 

електронного аукціону. 

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта: 

Приватизація державного пакета акцій у розмірі 12 000 штук простих іменних акцій, 

що складає 0,21 % статутного капіталу ПрАТ «Племзавод «Яненківський», здійснюється 

відповідно до вимог законів України «Про приватизацію державного і комунального майна», 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам 

релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави»  та 

Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 

визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 

Покупець державного пакета акцій ПрАТ «Племзавод «Яненківський» повинен 

відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна». 

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 акцій (часток) у розмірі, що 

забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі 

управління відповідного суб’єкта господарювання (далі - дозвіл на концентрацію). Порядок 

подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється 

законодавством про захист економічної конкуренції. 

Отримання дозволу на концентрацію не вимагається, якщо вартість активів суб’єкта 

господарювання, пакет акцій (часток) або єдиний майновий комплекс якого є об’єктом 

приватизації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, обсяг реалізації 

товарів в Україні суб’єкта господарювання, пакет акцій (часток) або єдиний майновий 

комплекс якого є об’єктом приватизації, з урахуванням відносин контролю, за останній 

фінансовий рік, а також ціна продажу об’єкта приватизації не перевищує суму, еквівалентну 

4 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним 

банком України, що діяв в останній день фінансового року. 

Об’єкт приватизації, що є пакетом цінних паперів, може бути придбаний професійним 

учасником ринків капіталу, який діє в інтересах свого клієнта. У такому разі покупець 

повинен також подати інформацію про клієнта, в інтересах якого він діє, в обсязі, 

передбаченому цим Законом для покупця, а також копію договору із клієнтом. 

Право власності на придбаний пакет акцій переходить до покупця після укладення 

договору купівлі-продажу об’єкта приватизації та з моменту зарахування пакета акцій на 

рахунок у цінних паперах покупця у депозитарній установі.  
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Стартова ціна об’єкта для: 

аукціону без умов – 14 406,28 гривень;  

аукціону із зниженням стартової ціни – 7 203,14 гривень; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 7 203,14 гривень. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 2 881,26 гривень; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 440,63 гривень; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 440,63 гривень. 

Розмір реєстраційного внеску: 1300 гривень. 

 

4) Додаткова інформація: 

Найменування  та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери 

банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній 

валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків 

(їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об'єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати 

за участь в електронному аукціоні)  та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими 

реквізитами: 

 в національній валюті: 

 Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, 

Черкаській та Чернігівській областях  

 Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування реєстраційного 

внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону 

розрахунків за придбаний державний пакет акцій ПрАТ «Племзавод «Яненківський» у 

кількості 12 000 штук акцій, що становить 0,21 % статутного капіталу товариства). 

 Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування гарантійного внеску 

(за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО: 820172 

 Код за ЄДРПОУ 43173325 

 

 в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, 

Черкаській та Чернігівській областях  

Адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50  

Рахунок: № UA363052990000025307046200356 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

  МФО: 300711 

  Код за ЄДРПОУ: 14360570 

Призначення платежу: (обовязково вказати за що) 

 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 

 

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його 

розташування: 08470, Київська обл., Бориспільський (Переяслав-Хмельницький) р-н, 

с. Пологи-Яненки, з 9.00 до 17.00. 

Контактна особа: директор підприємства Петренко Микола Васильович, телефон -

(050) 356 87 80, адреса електронної пошти: petrenko@eridon.ua. 
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Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, 

проспект Голосіївський, 50, адреса електронної пошти: kyiv_region@spfu.gov.ua,  

адреса веб-сайту:   http://www.spfu.gov.ua. 

Телефон для довідок: +38 044 200 25 31.  

Відповідальна особа: Бріка Тетяна Михайлівна - начальник відділу управління 

корпоративними правами держави Управління з питань управління державним майном та 

корпоративними правами держави. 

 

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:  

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях від 29.09.2022 № 492-вс 

. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-11-25-000004-3. 

Період між: 

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) 

календарних днів від дати оголошення аукціону; 

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 20 (двадцять) календарних днів 

від дати оголошення аукціону; 

Крок (мінімальний крок) аукціону для: 

аукціону без умов – 144,06 гривень; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 72,03 гривень; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 72,03 гривень. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб- 

сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 

електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:  

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.  

 

mailto:kyiv_region@spfu.gov.ua
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

