
08470, Київська обл., Бориспільський 
(Переяслав-Хмельницький) р-н, 
с. Пологи-Яненки 

Державний пакет акцій 
розміром 0,21 % статутного 
капіталу ПрАТ «Племзавод 
«Яненківський» 

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне 
товариство «Племзавод «Яненківський».  
Розмір статутного капіталу товариства: 1 428 820 грн. 
Пропонується до продажу: державний пакет акцій ПрАТ 
«Племзавод «Яненківський» у кількості 12 000 штук акцій, 
що становить 0,21 % статутного капіталу товариства. 
Основний вид діяльності за КВЕД: 01.11 - Вирощування 
зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння 
олiйних культур. 
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) в період 2018 – 
2020рр.: 19101 тис. грн. Експортна продукція відсутня. 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): на балансі ПрАТ 
«Племзавод «Яненківський» обліковуються такі об’єкти 
нерухомого майна, розташовані за адресою: Київська обл., 
Бориспільський (Переяслав-Хмельницький) р-н, Полого-
Яненківська с/рада, а саме: автодорога; ангар; асфальтна 
площадка для зерна; бугаятник; зерновий склад; корівник 
№ 2; корівник № 6; корівник № 8; корівник № 9; літній 
табір; магазин; навіс для сіна; огорожа бугаятника; огорожа 
складу ПММ; огорожа тракторної бригади; огорожа ферми; 
пожежне ДЕПО; санпропускник; свинарник; сепараторний 
пункт; силососховище (5 шт.); склад ПММ; станок; столярна 
майстерня; телятник № 3; телятник № 4; цистерна. Право 
власності на об’єкти нерухомого майна не зареєстровано. 
Відомості про земельні ділянки: 25 зареєстрованих 
земельних ділянок загальною площею 315,1757 га, 
частина з яких, а саме: 23 земельні ділянки загальною 
площею 68,2786 га  орендовані товариством. Граничний 
строк дії договорів оренди землі товариства – до  
07.03.2024.  
Цільове призначення земельних ділянок: для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. 
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.  

Загальна площа земельних ділянок: 

315,1757 га 
Загальна площа будівель     та  споруд: 

не визначена 
Кількість працівників  

(станом на 01.10.2021р.): 

2 особи 

ЄДРПОУ: 20597543 

26.01.2022 

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 економічної 
конкуренції. 



https://bit.ly/3r1CMgH 

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: Контакт-центр: 0-800-50-56-46 

Investor Relations Office: +38 044 200 34 38  
ir@spfu.gov.ua  
privatization@spfu.gov.ua 

 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 
 
 
 
 
 
 

Умови продажу: без умов. 
 
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні за місцем його 
розташування, звернувшись до Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях за адресою: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50; телефон 
для довідок: +38 044 200-25-31; час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), 
у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.30 до 13.15. 
 
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за 
забезпечення можливості огляду об’єкта:  
 заступник начальника відділу управління державним майном та 

корпоративними правами Бріка Тетяна Михайлівна;  
 тел. (044) 200-25-31;  
 адреса електронної пошти: mіla_32@spfu.gov.ua. 
 
  
 
 
 

Основні показники господарської діяльності: 

№ п/п Показники (тис. грн.) 2018 2019 2020 
1. Активи (форма №1, рядок 1300) 6 052 7 642 9 278 

1.1 Необоротні активи 784 784 784,4 

1.2 Оборотні активи 5 268 6 858 8 493,6 

2. Пасиви 6 052 7 642 9 278 

3. Доходи всього, в тому числі: 1571 8 288 9 242 

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

1 427 8 144 8 960,6 

4. Витрати всього, в тому числі: 2 379 6 545 7 301,2 

4.1 
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

1 553 4 514 6 037,9 

4.2 Адміністративні витрати 359 280 - 
4.4 Інші операційні витрати 102 118 1 263,3 

4.6 Витрати з податку на прибуток - - - 
5. Чистий прибуток (збиток) +,- -808 1 743 1 940,8 

Період Загальний дохід,  
тис. грн. 

Дохід за основним видом 
діяльності, тис. грн. 

2018р. 1 571 1 427 
2019р. 8 288 8 144 
2020р. 9 242 8 960,6 
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