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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного 

товариства 

ПРАТ "БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ 

 РОСЛИН", 
що приватизується 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у 

процесі приватизації 
№ 

з/п Найменування показника Значення показника 

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 4762586 

   2 Найменування товариства 

 

ПРАТ "БРАЇЛІВСЬКА БАЗА 
ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 
ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН" 

3 Місцезнаходження товариства 

 

 

23130, ВІННИЦЬКА 
ОБЛ.,ЖМЕРИНСЬКИЙ  
Р- Н,СМТ БРАЇЛІВ  

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 12230600 

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 23968776 

6 
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного 
капіталу, % 

48,993 

7 Номінальна вартість однієї акції, грн.  0,25 

8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 6950945,04 

9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через 
знерухомлення) 

Бездокументарна 

10 
Середньооблікова чисельність працівників, осіб 

1 

11 
Монопольне (домінуюче) становища товариства на товарних ринках 
(так/ні) ; 

Ні 

12 
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для 
економіки та безпеки держави (так/ні) 

Ні 

13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно  товариства 
(так/ні) 

Ні  _______________________  

14 Площа земельної ділянки, га 
 

15 
 

Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі 
закріплення), % 

 

16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі 
(код за ЄДРПОУ, найменування) 

 

 

32112, ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО- 

ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" 

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, 
найменування) 

30370711, ПАТ "Національний 
депозитарій України" 

18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) тозариства за останній 
фінансовий рік, 
1 тис. грн.* 

0 

 
 

19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис.грн.* 5042,6 

*Зазначений показник визначається відповідно до Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного 
комітету України про попереднє отримання дозволу  на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про 
концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002р. №33-р, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 21 березня 2002р. за № 284/6572, з урахуванням відносин контролю, у тому 
числі за кордоном 

 
 



                                                                                            ПОКАЗНИКИ 

                      економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується 

№ 

з/п 
Найменування показника  201Зрік 2014рік 2015рік 

1 2 3 4 5 

1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн. 15,7 0 0 

2 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг), тис. грн. 0 0 

232,3 

3 
1 

Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до 
собівартості реалізованої продукції-), % 
ї продукції 

0 0 
0 

4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. 
 

-267,6 -229,9 -765,2 

                                                                                               АКТИВ 

5 Необоротні активи, тис. грн. 5847,6 5576,6 4807,4 

6 Оборотні активи, тис. грн. 79,2 136,3 235,2 

7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0 
   8 Необоротні активи та групи вибуття, . тис. грн. 0 0 0 

 9 Баланс активів, тис. грн. 5926,8 5712,9 5042,6 

ПАСИВ 

10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 5926,7 5696,8 4931,6 

11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. 0 0 0 

12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 0 0 0 

13 Поточні зобов’язання, тис. грн. 0,1 16,1 111 

14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0 
15 Баланс пасивів, тис. грн.  5926,8 5712,9 5042,6 

 


