
Загальні характеристики

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 економічноїконкуренції.

Вінницька обл., 

смт Літин, 

вул. Сосонське шосе, 8б.

ЄМК ДП 

«Літинський автобусний парк»

• Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: 
пасажирські наземні перевезення міського та 
приміського сполучення.

• Дію ліцензії на перевезення пасажирів припинено
23.03.2011 року, підприємство не здійснює
виробничу діяльність.

Загальна площа земельних 
ділянок:

3,0515 га

Загальна площа будівельта
споруд:

2 906,8 кв. м.

Кількість працівників
(станом на 30.09.2020 р.)

1

ЄДРПОУ: 14349640

24.11.2020

Адреса
Площа 

(гектари)

Кадастр. 

номер
Форма власності

Вінницька обл., 

смт Літин, вул. 

Сосонське

шосе

1,9016

0522455100

:00:001:012

5

Комунальна,

Витяг з Держ. 

земельного кадастру 

про земельну ділянку, 

витяг №НВ-

0519648962020 від 

24.06.2020

Вінницька обл., 

смт Літин, вул. 

Сосонське

шосе

0,9870

0522455100

:00:001:012

6

Комунальна,

Витяг з Держ. 

земельного кадастру 

про земельну ділянку, 

витяг №НВ-

05196489422020 від 

24.06.2020

Вінницька обл., 

смт Літин, вул. 

Сосонське

шосе

0,1629

0522455100

:00:001:012

7

Комунальна,

Витяг з Держ. 

земельного кадастру 

про земельну ділянку, 

витяг №НВ-

0519648362020 від 

24.06.2020

Відомості про земельні ділянки



https://bit.ly/367kRLe

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.

Контакти Детальна інформація 
про об'єкт:

Основні показники господарської діяльності
підприємства за останні три роки:

Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua

Умови приватизації

• Припинення юридичної особи ДП “Літинський автобусний парк” та перехід 
прав власності пропонується здійснити протягом 6-ти місяців із дня підписання 
акту приймання-передачі.

• Договори оренди зберігають свою чинність.

• Покупець є правонаступником усіх майнових прав та обов’язків 
приватизованого підприємства, крім права постійного користування 
земельними ділянками.

• Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного 
періоду їх виконання, не перевищує 5 років.

• Право власності на об'єкт приватизації переходить до Покупця не раніше дати 
отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, 
якщо отримання такого дозволу вимагається законом, та надання його 
засвідченої копії Продавцю. 

№ 
п/п

Показники (тис. грн.) 2017 р. 2018 р. 2019 р.
9 міс. 

2020 р.

1.
Активи (форма №1, рядок 

1300)
2163.0 2089.8 2036.3

6688.3

1.1 Необоротні активи 1991.0 1921.8 1871.0 6426,8

1.2 Оборотні активи 172.0 168.0 165.3 261.5

2. Пасиви 2163.0 2089.8 2036.3 6688.3

3. Доходи всього, в тому числі: ----- 10.2 57.6 533,7

3.1
Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, 

послуг)
----- 10.2 57.6 -----

3.2 Інші операційні доходи ----- ----- ----- 488,1

3.3 Інші доходи ----- ----- ----- 45,6

4. Витрати всього, в тому числі: 92.6 154.2 326.3 694,8

4.1
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, 

послуг)
----- ----- ----- -----

4.2 Інші операційні витрати 92.6 154.2 326.3 649,2

4.3 Інші витрати ----- ----- ----- 45,6

Орендар Назва об’єкта оренди
Площа 

(кв. м)

Призначе

ння

№ 

догово

ру

1 кв. м 

за 

місяць 

без ПДВ 

(грн.)

ТОВ 

«МП-

Альфа»

Нежитлові вбудовані 

приміщення: - на 1-му поверсі 

2-пов.адмінбудівлі (літ. А) з 

прибудовами – част.№1 

(702,45 кв.м) в прим.№2; - в 1-

пов.буд складу (літ.Б) -

№1(542,1 кв.м) в прим.№1.

1244,55
Розміщен

ня складу

№1048-

НМ          

26.12.2

011     

діє до         

29.12.2

020   

13,36

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 30.09.2020 року:

https://bit.ly/367kRLe
mailto:privatization@spfu.gov.ua

