
№ 

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

№ 

з/п
2013 рік 2014 рік 2015 рік

1 3 4 5

1 78 120 104 055 138 650

2 68 149 91 721 124 329

3
114,6 113,4 111,5

4 -1 877 -54 465

5 10 657 10 168 10 599

6 42 269 49 414 15 501

7 0 7 916 0

8 0 0 0

9 52 926 59 582 26 100

10 20 110 20 056 20 521

11 21 42 195

12 22 134 22 134 0

13 10 661 17 350 5 384

14 0 0 0

15 52 926 59 582 26 100

№ 

з/п
Найменування показника

1 Найменування фондової біржі

2 Місцезнаходження фондової біржі

3 Телефон для довідок

4 Дата торговельного дня (дня проведення торгів)

5 Час початку торговельної сесії

6
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – 

аукціон зниження ціни / АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)

ІНФОРМАЦІЯ

про місце та строк проведення торгів

Поточні зобов’язання, тис. грн.

Доходи майбутніх періодів, тис. грн.

14:30

Справf про банкрутство Товариства не порушувалось

Відомості про екологічний стан відсутні

АПЦ

Перші торги

Українська фондова біржа

01034, м. Київ, пров. Рильський, 10

(044) 278-28-50, 279-41-58

28.02.2017

Довгострокові зобов’язання, тис. грн.

Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн.

Оборотні активи, тис. грн.

Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн.

Найменування показника

Необоротні активи, тис. грн.

2

Витрати майбутніх періодів, тис. грн.

ПАСИВ

Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн.

Відомості про депозитарну установу, у якої зберігаються акції, що належать державі

(код за ЄДРПОУ, найменування)

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

закріплення), % 

Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки 

та безпеки держави (так/ні)

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

Розмір статутного капіталу товариства, грн.

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

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

Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн.

Номінальна вартість однієї акції, грн.

Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

Площа земельної ділянки, га

Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)

138 650

Ні

0

21570492, ПАТ "Айбокс Банк"

30370711, ПАТ "Національний депозитарій 

України"

Відомості про депозитарій, який обслуговує депозитарну установу (код за ЄДРПОУ, 

найменування)

ПАТ "ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ"

Ні

0,0800

21050, м.Вінниця, Ленінський р-н, вул. Соборна, 

9

20 234 086,00

28 327 720

35,000

0,25

73

Ні

13 597 305,60

Бездокументарна

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ*
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства

ПАТ "ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ", що приватизується

ІНФОРМАЦІЯ

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

Значення показника

01974968

Найменування показника

Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ

Найменування товариства

Місцезнаходження товариства

Вартість власного капіталу, тис. грн.

Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн.

Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий 

рік, тис. грн.

ПОКАЗНИКИ

економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

АКТИВ

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн.

*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 України 21 березня 2002р. за №284/6572, з урахуванням відносин контролю, у тому числі за

кордоном

26 100

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

Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої 

продукції), %

Значення показника

Баланс пасивів, тис. грн.
ВІДОМОСТІ

про екологічний стан підприємства

ВІДОМОСТІ

про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства

Баланс активів, тис. грн.

* - Газета "Відомості приватизації" - додаток до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" №8 (1028) від 01  лютого 2017 року



   Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції» та 

постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2016 роках», 

відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, 

затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету 

України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у 

редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).

   Разом із заявою для участі в приватизації об'єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців об'єктів приватизації 

або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти,їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих бенефіціарних 

власників (контролерів); для потенційних покупців - фізичних осіб - довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і 

доходи (податкову декларацію), крім осіб, які реалізують право на першочергове придбання акцій товариства відповідно до вимог статті 25 

цього Закону; для потенційних покупців - юридичних осіб - інформація про фінансово-майновий стан.

   До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути 

покупцями, а також особи, яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року №549/2015, яким 

було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" та Закону України "Про санкції".                                                                                            

* - Газета "Відомості приватизації" - додаток до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" №8 (1028) від 01  лютого 2017 року


