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засновано у вересні 1993 року

Продаж об’єктів групи А
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Вінницька область
Будівля будинку побуту з прибудовами літ. А, А1, А2; ґанками літ. а, а1, а2 загальною площею 131,1 м2;
паркан (разом із земельною ділянкою) за адресою: 23056, Вінницька обл., Барський р-н, с. Шипинки,
вул. Миру, 25, що не увійшли до статутного капіталу СВАТ «Вінниччина» та перебувають на балансі ПрАТ
«Вінниччина», площа земельної ділянки – 0,0223 га, кадастровий номер 0520255300:04:003:0002, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. Приватизовано фізичною особою, яка єдина
подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 131 168,40 грн, у т. ч. ПДВ – 21 861,40 грн
(вартість будівлі – 119 794,80 грн, вартість земельної ділянки – 11 373,60 грн).

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
Закарпатська область
Група інвентарних об’єктів у складі: трансформаторна підстанція загальною площею приміщень
120,7 м2, інв. № 04 (держ. реєстр. номер № 5467613.1 ААББГБ085); залізнична колія з мостом розгорнутою довжиною 2 701 м, інв. № 18 (держ. реєстр. номер № 5467613.4 ААББГБ088); гірничий об’єкт
(кар’єр «Центральний») інв. № 47, (держ. реєстр. номер № 5467613.6 ААББГБ090); відкрита підстанція, інв. № 05 (держ. реєстр. номер № 5467613.2 ААББГБ086); зелені насадження, інв. № 33 (держ. реєстр. номер № 5467613.13 ААББГБ097); зовнішні каналізаційні мережі, інв. № 35 (держ. реєстр. номер
№ 5467613.5 ААББГБ089); карти намиву загальною площею приміщень 68,8 м2, інв. № 37 (держ. реєстр.
номер № 5467613.14 ААББГБ098) за адресою: 90410, Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Рокосово,
вул. Промзона, 1, що перебуває на балансі ПрАТ «Хустський кар’єр». Приватизовано юридичною особою за 7 521 600,00 грн, у т. ч. ПДВ – 1 253 600,00 грн.

Оголошення про вивчення попиту
Дніпропетровська область
Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт
державної власності групи А разом із земельною ділянкою – одноповерхова будівля (колишня
лазня) за літ. «Б», яка має приміщення з «№ 1» до «№ 87», загальною площею 761,6 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Молодіжна (Комсомольська), 12, балансоутримувач – відсутній.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля колишньої лазні за літ. «Б», яка має приміщення з
«№ 1» до «№ 87», загальною площею 761,6 м2 з прибудовою до лазні літ. «б», ґанками № 2, 3, 4, огорожею № 1, вимощенням І, ІІ, газоном ІІІ.
Об’єкт перебуває у незадовільному стані: частково відсутні вікна та двері, вирізані металеві труби,
наявні ознаки пожежі в одному із приміщень, пошкоджена покрівля (наскрізний проріз). Приміщення
можливо використовувати після проведення ремонтних робіт.
Орієнтовна площа земельної ділянки – 971,7 м2.
Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна отримати за телефоном (056) 744-11-41.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з дня публікації оголошення за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

Донецька область
Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт державної власності групи А разом із земельною ділянкою – будівля лазні-сауни з прибудовою за адресою:
87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Зелена, 33, що обліковувалася на балансі КСП «Зірка» (ліквідовано
ухвалою господарського суду Донецької області від 10.04.2007 по справі № 12/58Б).
Об’єкт розміщується в промисловій зоні на околиці міста Маріуполь. Орієнтовна площа земельної
ділянки під об’єктом – 175,0 м2. Точний розмір та кадастровий номер земельної ділянки буде визначатись при проведенні робіт із землеустрою.
Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з дня публікації оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: склад зберігання спецмашин загальною площею 868,6 м2, літ. Ф, інв.
№ 1-0021; запасні частини до автомобілів у кількості 241 од.; інше майно у кількості
1927 од., у складі: касета для каністр – 100 шт., костюм б/п – 20 шт., ложки алюмінієві – 100 шт.,
набір інструментів – 1 шт., набір ключів – 2 шт., пилка – 16 шт., прилад ДК4 – 10 шт., протигаз –
20 шт., респіратор – 800 шт., СМУ – 50 шт., сумка дерматинова – 9 шт., сокира з ручкою –
5 шт., електромегафон – 1 шт., замок начіпний – 2 шт., касета – 40 шт., аптечка – 35 шт., цебро
брезентове – 100 шт., цебро гумове – 65 шт., каністра велика – 28 шт., каністра мала – 75 шт.,
касета для каністр – 30 шт., клапан на розпилювач – 280 шт., лопата – 82 шт., вогнегасник –
44 шт., ланцюг ковзання – 12 шт.
Місцезнаходження: 69084, м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, 60.
Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство № 12355», адреса: 69035, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 63, код за ЄДРПОУ 03116849.
Відомості про об’єкт: рік побудови об’єкта – 1963. Будівля цегляна одноповерхова. Фундамент
будівлі – з/б стакани, стіни 40% цегляні, 60% – з/б панелі, покриття рулонне, перегородки цегляні, перекриття – металевий каркас без підшивки, підлога – асфальт. У приміщення будівлі наявні декілька
входів у вигляді металевих воріт.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 544 393,00 грн. ПДВ – 108 878,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 653 271,60 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта: питання землекористування покупець визначає самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства; сплата ціни
продажу за об’єкт здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової
ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Грошові кошти у розмірі 65 327,16 грн, що становить 10 % початкової ціни об’єкта, вносяться на
р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба України в м. Київ, МФО 820172, одержувач –
РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви на участь в аукціоні та грошові
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37189005004385, Головне управління
Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168,
МФО 813015, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 26.02.2018 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 02.03.2018,
час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі
продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.
com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу Запорізької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна,
40, оф. 120, з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840,
зі змінами.

офіційне видання фдму
Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-42-34

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на
подальшу участь у цьому аукціоні.
Після закінчення аукціону внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта
повертаються усім учасникам аукціону. Покупцеві, який придбав об’єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому порядку при остаточному розрахунку за придбаний об’єкт
приватизації.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40 з 8.00 до 16.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва
з 12.00 до 12.45, тел.: (061) 226-07-75, 226-07-76.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ марки ММЗ 4502, номерний знак 74-73 ІВА.
Місцезнаходження об’єкта: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Дудаєва, 31.
Балансоутримувач: господарський підрозділ господарського управління Івано-Франківської облдерж
адміністрації, адреса: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21. Код за ЄДРПОУ 33427126.
Відомості про об’єкт приватизації: автомобіль ЗІЛ марки ММЗ 4502, тип ТЗ – самоскид-С, рік випуску –
1992, реєстраційний № 74-73 ІВА, шасі № 3266707, колір – зелений. Перебуває в задовільному стані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 60 080,00 грн, ПДВ – 12 016,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 72 096,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: забезпечення проведення перереєстрації транспортного
засобу відповідно до чинного законодавства України; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом приватизації із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (код установи
за ЄДРПОУ 13660726):
в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014 – за реєстрацію заяви 17,00 грн та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації на рахунок № 37180500900001;
в банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 кошти в сумі 7 209,60 грн – гарантійний внесок (грошові кошти в
розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації) на рахунок № 37311072006415.
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною
біржею 02.03.2018, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час
закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній
формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються
в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі (веб-сайт: http://putb.if.ua) на
електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені
копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін подання заяв на участь в аукціоні – 26.02.2018 включно до 17.15.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання
та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової
ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна
товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та (0342) 55-31-40, 75-23-67 (РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх).

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: комплекс будівель споруд та обладнання (разом із земельною ділянкою)
у складі: штаб-прохідна (літ. АА1) – 182,7 м2; склад-сховище (літ. Н) – 839,1 м2; сховище (літ.
П) – 878,7 м2; сховище (літ. С) – 873,2 м2; трансформаторна підстанція (літ. Б); навіс (літ. В);
убиральня (літ. Г); погріб (літ. Дд); склад (літ. Е); гараж (літ. Ж); підсобне (літ. З); прибудова (літ.
з); прибудова (літ. з1); вхід до підвалу (літ. К); вхід до підвалу (літ. Л); підсобне (літ. М); котельня
(літ. О); підсобне (літ. Т); підсобне (літ. У); естакада, 1; підвал (літ. К1); підвал (літ. Л1); ґанок, кр;
ґанок, кр1; ґанок, кр2; ґанок, кр.3; ґанок, кр. 4; ґанок, кр. 5; ґанок, кр.6; ворота, №; ворота, № 1;
ворота, № 2; ворота, № 3; огорожа, № 4.
Адреса об’єкта: 27632, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Грузьке, вул. Маловисківське
шосе, 2.
Балансоутримувач: Кіровоградська районна державна адміністрація, 25014, м. Кропивницький,
вул. Дарвіна, 25, код за ЄДРПОУ 04055067.
Відомості про об’єкт: об’єкт перебуває в незадовільному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа – 9,8391 га; кадастровий номер 3522582800:02:000:2872.
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 3 072 789,00 грн, у т. ч. комплексу будівель
споруд та обладнання – 299 189,00 грн, земельної ділянки – 2 773 600,00 грн. ПДВ – 614 557,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 687 346,80 грн, у т. ч. комплексу будівель споруд та обладнання – 359 026,80 грн, земельної ділянки – 3 328 320,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 368 734,68 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової
ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462, ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО
823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок № 37319062002681,
Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 12 березня 2018 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://www.nmac.net.
ua) 16 березня 2018 року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
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Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://www.nmac.
net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр» Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа
аукціонних центрів» (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, офіс 308) оригінали заяв
на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Прийняття та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009,
м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входами
у підвал, яке складається з: приміщення 1 загальною площею 155,3 м2,
приміщення 2 загальною площею 156,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Федоренка, 10.
Балансоутримувач: ВАТ «Сєвєродонецький приладобудівний завод», код
за ЄДРПОУ 05744350.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входами у
підвал, яке складається з: приміщення 1 загальною площею 155,3 м2, приміщення
2 загальною площею 156,5 м2, розташоване в чотириповерховій адміністративнопобутовій будівлі. Висота приміщень – 2,9 м. Рік будівництва – 1963. Підлога – бетон,
стіни – бетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити. Наявне електропостачання.
Стан об’єкта задовільний.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 150 798,00 грн (сто п’ятдесят тисяч
сімсот дев’яносто вісім гривень 00 коп.).
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 180 957,60 грн (сто вісімдесят тисяч
дев’ятсот п’ятдесят сім гривень 60 коп.), у т. ч. ПДВ – 30 159,60 (тридцять тисяч
сто п’ятдесят дев’ять гривень 40 коп.).
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта приватизації покупець
визначає самостійно; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середо
вища, забезпечувати дотримування санітарних, екологічних норм та техніки безпеки
під час експлуатації об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно
відповідно до чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу, оренду об’єкта приватизації до моменту зняття
з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної сплати за об’єкт
приватизації та за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації;
надавати РВ ФДМУ по Луганській області необхідні матеріали, відомості, документи
стосовно виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні
контролю за виконанням договору купівлі-продажу. Сплатити ціну продажу за об’єкт
приватизації протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі – продажу та після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації прийняти його у триденний термін за актом приймання-передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка)
від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189506700001
в ГУ ДКСУ у Луганській області, МФО 804013, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Грошові кошти у розмірі 18 095,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, вносяться на р/р № 37319070002543 в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 13398493, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26 лютого 2018 року до
17.30 включно.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 02 березня 2018 року. Час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 2015 року № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, м. Cєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, кімн. 313, телефон для
довідок (06452) 4-23-68. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Інформацію
щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).
Необхідна інформація розміщується на сторінці РВ ФДМУ по Луганській області:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/luhansk.html.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 384,2 м2. Місцезнаходження об’єкта: 93400, Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 2.
Балансоутримувач: ПАТ «Механізатор», код за ЄДРПОУ 01240769.
Відомості про об’єкт: розташований на другому поверсі триповерхової нежитлової
будівлі, на окраїні міста. Складається з двох приміщень. Не використовується понад
10 років. Інженерні комунікації в наявності. На теперішній час відключені. Стан об’єкта
задовільний. Висота 1-го приміщення – 3,95 м, 2-го приміщення – 6,2 м. Рік будівництва – 1990. Підлога – дерево, стіни – цегла, перекриття – дерево.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 123 830,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 148 596,00 грн, у т. ч. ПДВ – 24 766,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта приватизації покупець
визначає самостійно; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середо
вища, забезпечувати дотримування санітарних, екологічних норм та техніки безпеки
під час експлуатації об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно
відповідно до чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу, оренду об’єкта приватизації до моменту зняття
з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної сплати за об’єкт
приватизації та за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації;
надавати РВ ФДМУ по Луганській області необхідні матеріали, відомості, документи
стосовно виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні
контролю за виконанням договору купівлі-продажу. Сплатити ціну продажу за об’єкт
приватизації протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі – продажу та після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації прийняти його у триденний термін за актом приймання-передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка)
від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189506700001
в ГУ ДКСУ у Луганській області, МФО 804013, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Грошові кошти у розмірі 14 859,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, вносяться на р/р № 37319070002543 в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 13398493, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26 лютого 2018 року до
17.30 включно.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 02 березня 2018 року. Час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 2015 року № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.

5 лютого 2018 року

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, м. Cєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, кімн. 313, телефон для
довідок (06452) 4-23-68. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Інформацію
щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).
Необхідна інформація розміщена на сторінці РВ ФДМУ по Луганській області:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/luhansk.html.

що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, м. Cєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, кімн. 313, телефон для
довідок (06452) 4-23-68. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Інформацію
щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).
Необхідна інформація розміщена на сторінці РВ ФДМУ по Луганській області:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/luhansk.html.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

hh Назва об’єкта: нежитлові будівлі у складі: склад (літ. 3-2Н, з) загальною
площею 14,7 м2; зварочна (літ. Е-1Н, е) загальною площею 33,4 м2; склад (літ.
Д-1Н) загальною площею 56,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 5-д 9/1.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: розташований на закритій території з обмеженим доступом,
в периферійній, промисловій зоні населеного пункту з помірно розвиненою соціальнопобутовою інфраструктурою. Не використовується більше 10 років. Будівлі, що входять
до складу об’єкта, по своєму функціональному призначенню є виробниче-складськими
будівлями. Стан об’єкта задовільний та придатний до експлуатації. Електропостачання та водопостачання відсутнє. Вхід до будівель, що входять до складу об’єкта приватизації, окремий. Інформація щодо року будівництва відсутня. Група капітальності
будівель – ІІ. Висота будівель – 2,95 – 6,08 м.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 36 351,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 43 621,20 грн, у т. ч. ПДВ – 7 270,20 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта приватизації покупець
визначає самостійно; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середо
вища, забезпечувати дотримування санітарних, екологічних норм та техніки безпеки
під час експлуатації об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно
відповідно до чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу, оренду об’єкта приватизації до моменту зняття
з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної сплати за об’єкт
приватизації та за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації;
надавати РВ ФДМУ по Луганській області необхідні матеріали, відомості, документи
стосовно виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні
контролю за виконанням договору купівлі-продажу. Сплатити ціну продажу за об’єкт
приватизації протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі – продажу та після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації прийняти його у триденний термін за актом приймання-передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка)
від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189506700001
в ГУ ДКСУ у Луганській області, МФО 804013, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Грошові кошти у розмірі 4 362,12 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, вносяться на р/р № 37319070002543 в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 13398493, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26 лютого 2018 року до
17.30 включно.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 02 березня 2018 року. Час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 2015 року
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, м. Cєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, кімн. 313, телефон для
довідок (06452) 4-23-68. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Інформацію
щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).
Необхідна інформація розміщена на сторінці РВ ФДМУ по Луганській області:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/luhansk.html.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлові будівлі у складі: склад готової продукції (літ. Б-БІV,
б, бІ) загальною площею 362,1 м2; склад метанолу (літ. В, в-вII) загальною
площею 6,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 5-д 9/2.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: розташований на закритій території з обмеженим доступом,
в периферійній, промисловій зоні населеного пункту з помірно розвиненою соціальнопобутовою інфраструктурою. Не використовується більше 10 років. Будівлі одноповерхові, за своїм функціональним призначенням виробничо-складські. Стан об’єкта
задовільний та придатний до експлуатації. Електропостачання та водопостачання
відсутнє. Вхід до будівель, що входять до складу об’єкта приватизації, окремий. Інформація щодо року будівництва відсутня. Група капітальності будівель – ІІ. Висота
приміщень будівель – 2,4 – 6,0 м.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 127 834,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 153 400,80 грн, у т. ч. ПДВ – 25 566,80 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта приватизації покупець
визначає самостійно; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середо
вища, забезпечувати дотримування санітарних, екологічних норм та техніки безпеки
під час експлуатації об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно
відповідно до чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу, оренду об’єкта приватизації до моменту зняття
з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної сплати за об’єкт
приватизації та за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації;
надавати РВ ФДМУ по Луганській області необхідні матеріали, відомості, документи
стосовно виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні
контролю за виконанням договору купівлі-продажу. Сплатити ціну продажу за об’єкт
приватизації протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі – продажу та після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації прийняти його у триденний термін за актом приймання-передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка)
від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189506700001
в ГУ ДКСУ у Луганській області, МФО 804013, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Грошові кошти у розмірі 15 340,08 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319070002543 в ДКСУ, м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26 лютого 2018 року до
17.30 включно.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 02 березня 2018 року. Час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 2015 року
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 20123, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля, в якій знаходиться дев’ять
кімнат загальною площею 182,3 м2. Рік побудови – 1977. Фундамент бутовий; стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття – з/б плити; покрівля – шифер по дерев’яному
каркасу; підлога бетонна; опоряджувальні роботи – водяне та масляне пофарбування,
облицювання керамічною плиткою. Інженерні мережі: електропостачання (зруйновано). Приміщення не використовуються. Загальний фізичний знос – 59 %, санітарнотехнічний стан будівлі незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 33 600,00 грн, ПДВ – 6 720,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 40 320,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта: подальше призначення та використання
об’єкта покупець визначає самостійно; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання протипожежних та санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; питання користування земельною ділянкою під об’єктом приватизації
покупець вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства; сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007 в
ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ
по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 4 032,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319071002036 в ДКСУ, МФО 820172, код
21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26 лютого 2018 року до
17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною
біржею 02 березня 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі: https://
centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36014, м. Полтава,
вул. Пушкіна, будинок 88) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00
до 18.00, крім вихідних.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: приміщення адміністративної будівлі (літ. А-2) загальною
площею 495,5 м2; убиральня (літ. Б) разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: 19801, Черкаська обл., смт Драбів, вул. Центральна, 83а.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Черкаській області.
Адреса балансоутримувача: 18001, м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 39.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна адміністративна будівля загальною
площею 495,5 м2, розташована в центральній частині смт Драбів.
Фундаменти – залізобетонні блоки; стіни, перегородки цегляні; перекриття залізобетонні; покрівля – азбестоцементні листи; підлога – лінолеум; вікна, двері дерев’яні;
внутрішнє опорядження – штукатурка, водоемульсійне пофарбування, шпалери. Будівля забезпечена мережами електропостачання, водопостачання, каналізації, опалення та телефонізована.
Фізичний знос об’єкта – 28 %. Загальний фізичний стан – задовільний.
Убиральня: фундамент залізобетонний; стіни, перегородки цегляні; перекриття
залізобетонні; двері дерев’яні; вікна відсутні; внутрішнє опорядження – штукатурка.
Фізичний знос об’єкта – 30 %. Загальний фізичний стан – задовільний.
Частина приміщення загальною площею 369,80 м2 перебуває в оренді. Строк
дії договору оренди закінчується 31.12.2019 (чинність договору припиняється у разі
приватизації будівлі).
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка загальною площею 0,1074 га,
кадастровий номер 7120655100:01:001:0881, цільове призначення: для будівництва
та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 820 800,00 грн, у т. ч.:
будівель – 799 200,00 грн, земельної ділянки – 21 600,00 грн, ПДВ – 164 160,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 984 960,00 грн,
у т. ч.: будівель – 959 040,00 грн, земельної ділянки – 25 920,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше призначення та використання
об’єкта покупець визначає самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо
збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та
екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; використовувати земельну ділянку
відповідно до цільового призначення, сплата ціни продажу за об’єкт приватизації
здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію
заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 98 496,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта
приватизації без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26 лютого 2018 року до
17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною
біржею 02 березня 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в
аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному
вигляді на сайт Центральної універсальної біржі: https://centrex.сom.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36014, м. Полтава,
вул. Пушкіна, 88) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, телефон (0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.
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Управління продажу об’єктів
малої приватизації, т. 200-42-49

Продаж об’єктів групи Д
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єктів державної власності
hh Назва об’єкта № 1: об’єкт незавершеного будівництва – житловий
будинок № 11.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 94.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1467 га,
кадастровий номер 2321583600:03:001:0340. Виконано підвал під будинком, підвал
частково перекрито залізобетонними плитами. По сараю виконані фундаменти.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ  –
47 539,00 грн, ПДВ – 9 507,80 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням ПДВ –
57 046,80 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 5 704,68 грн.
hh Назва об’єкта № 2: об’єкт незавершеного будівництва – житловий
будинок № 12.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 92.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт розташований на земельній ділянці
площею 0,1465 га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0339. Виконано підвал
під будинком.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ  –
37 050,00 грн, ПДВ – 7 410,00 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням ПДВ –
44 460,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 4 446,00 грн.
hh Назва об’єкта № 3: об’єкт незавершеного будівництва – житловий
будинок № 13.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 90.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1450 га,
кадастровий номер 2321583600:03:001:0338. Виконано підвал під будинком.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ  –
83 307,00 грн, ПДВ – 16 661,40 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням ПДВ –
99 968,40 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 9 996,84 грн.
hh Назва об’єкта № 4: об’єкт незавершеного будівництва – житловий
будинок № 14.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 88.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1460 га,
кадастровий номер 2321583600:03:001:0336. Виконано підвал під будинком та перекриття залізобетонними плитами. По сараю виконані фундаменти, стіни, перекриття
та підлога.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ  –
65 984,00 грн, ПДВ – 13 196,80 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням ПДВ –
79 180,80 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 7 918,08 грн.
hh Назва об’єкта № 5: об’єкт незавершеного будівництва – житловий
будинок № 15.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 86.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташовано на земельній ділянці площею 0,1459 га,
кадастровий номер 2321583600:03:001:0335. Виконано підвал під будинком та перекриття залізобетонними плитами, розпочата кладка стін. По сараю виконані фундаменти, стіни, перекриття та підлога.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ  –
140 515,00 грн, ПДВ – 28 103,00 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням ПДВ –
168 618,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 16 861,80 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єктів приватизації:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію, без зміни цільового призначення протягом п’яти років з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охоро-

ни навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в
експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва; сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору
купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства; подальше відчуження
об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного
будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Сума грошових коштів, яка має вноситися учасниками аукціону (потенційними покупцями) у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації, перераховується на р/р
№ 37311049000444 в Державній казначейській службі України в м. Київ, МФО 820172,
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37189005004385 в Головному управлінні Державної казначейської служби
України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015,
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 12.03.2018 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 16.03.2018, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу:
auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Запорізької філії Української універсальної
біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00 до 17.00, обідня
перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем їх розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Після закінчення аукціону внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта повертаються усім учасникам аукціону. Покупцеві, який придбав
об’єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому порядку
при остаточному розрахунку за придбаний об’єкт приватизації.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40 з 8.00 до 16.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061) 226-07-75,
226-07-76.

ЧЕРHІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
під розбирання об’єкта незавершеного будівництва
державної власності – будівель та споруд,
що перебували на балансі СП «Новоселицький
м’ясокомбінат», разом із земельною ділянкою
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
будівлі та споруди, що перебували на балансі СП «Новоселицький
м’ясокомбінат», разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Кобилянська, 2а, с. Строїнці Новоселицького
р-ну Чернівецької обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівлі та споруди, що перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат», разом
із земельною ділянкою знаходиться на околиці с. Строїнці, на відстані близько 800 м
від дороги місцевого значення. Поруч з об’єктом оцінки розташовані аграрні поля, кладовище. У 30 хвилинах ходу від об’єкта розташовані будівлі старого м’ясокомбінату,
споруди Новоселицького РЕС, газорозподільча та газозаправна станції, інші виробничі
та допоміжні промислові об’єкти.

На будівельному майданчику розпочаті будівництвом у 1985 – 1991 рр., пере
бувають у стані покинутого будівництва з 1991 року без консервації такі будівлі
та споруди згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 24 будівлі і споруди
(22 найменування), а саме:
1. Вагова-прохідна. 2. Розподільчий пристрій 10 кВ. 3. Водонапірна насосна станція. 4.Пункт мийки та дезінфекції машин. 5. Дезінфектор. 6. Пожежні резервуари ємністю 250 м3 (2 шт.). 7. Резервуари 1400 м3 (2 шт.). 8. Димохідна труба. 9. Внутрішньомайданчикові мережі каналізації. 10. Водонапірна башта 300 м3. 11. М’ясопереробний
корпус. 12. М’ясожировий корпус. 13. Холодильник з компресорною. 14. Корпус передзабійного утримання худоби. 15. Матеріальний склад. 16. Адміністративно-побутовий
корпус. 17. Хлораторна. 18. Санбійня. 19. Склад аміаку та масел. 20. Жирозбірник
(жижезбірник). 21. Канижна. 22. Установка мазутопостачання.
Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, навколо
всього будівельного майданчика є огорожа із залізобетонних плит.
Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки (кадастровий номер 7323087900:02:005:0235): для розміщення основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Площа земельної ділянки, усього – 11,0706 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ  – 1 921 322,00 грн,
у т. ч.: вартість об’єктів незавершеного будівництва – 342 654,00 грн; земельна ділян
ка – 1 578 668,00 грн.
ПДВ – 384 264,40 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 305 586,40 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва та привести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, в належний стан (провести рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3 років з моменту
підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва.
2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
3. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розбирання
та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
4. Земельна ділянка придбавається покупцем тільки під забудову.
5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює конт
роль за їх виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 230 558,64 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 02.03.2018 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@
uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 26.02.2018 до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою:
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час роботи
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Управління конкурсного продажу,
т. 280-35-29

Продаж об’єктів групи Е
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області інформує про завершення приватизації державного пакета акцій
приватного акціонерного товариства «Об’єднана інжинірингова компанія» у кількості 1 875 штук, що становить 0,99 % статутного капіталу товариства, код 20272048,
яке зареєстроване за адресою: 49000, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького (Карла
Маркса), 67а, приватизовано шляхом продажу на аукціоні.
Ціна продажу об’єкта – 52 458,00 грн (п’ятдесят дві тисячі чотириста
п’ятдесят вісім гривень 00 копійок).
Переможець аукціону – фізична особа.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж державного пакета акцій приватного
акціонерного товариства «Іста-Центр» на аукціоні
hh Найменування: державний пакет акцій приватного акціонерного
товариства «Іста-Центр» у кількості 552 478 (п’ятсот п’ятдесят дві тисячі
чотириста сімдесят вісім) штук, що становить 21,552 % статутного
капіталу товариства.
Місцезнаходження: вул. Курсантська, 30, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49051,
тел. (056) 790-75-26.
Код за ЄДРПОУ 23073489.
Розмір статутного капіталу: 128 171 000 (сто двадцять вісім мільйонів сто сімдесят одна тисяча) гривень.
Основні види діяльності (за КВЕД): 27.20 Виробництво батарей і акумуляторів.
Номінальна вартість пакета акцій: 27 623 900 (двадцять сім мільйонів шістсот
двадцять три тисячі дев’ятсот) гривень.
Початкова ціна продажу пакета акцій: 38 947 000 (тридцять вісім мільйонів
дев’ятсот сорок сім тисяч) гривень.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство: 4,5726 га.
Місце розташування земельної ділянки: вул. Курсантська, 30, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49051.
Цільове призначення земельної ділянки: фактичне розміщення заводу стартерних
акумуляторних батарей і проїзду.
Правовий режим земельної ділянки: постійне користування.
Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 57 618 674,15 грн.
Обсяги викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище:
1,22 т (вуглецю двооксид 184, 672 т).
Утворення і розміщення відходів: 122,055 т.
Стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд: задовільний.
Інформація про сплату екологічних зборів та платежів: 1386,90 грн.
Засоби платежу: грошові кошти.
Показники економічної діяльності приватного акціонерного товариства
за останні три роки та останній звітний період
Показник
Баланс активів і пасивів, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість власного капіталу, тис. грн
Чистий прибуток, тис. грн
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн

2014 р.
389 978
-6626,7%
192 263
-89 659
135 299

2015 р.
366 765
-1804,8%
143 021
-49 225
272 741

2016 р.
364 926
-337,5%
132 202
-7 620
225 776

9 місяців 2017 р.
376 049
-1416,7%
108 389
-23 813
168 086

Показники господарської діяльності приватного
акціонерного товариства станом на 01.10.2017
Показник
Значення показника
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
151
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
239 190
Знос основних фондів, тис. грн
306 365
Дебіторська заборгованість, тис. грн
90 446
Кредиторська заборгованість, тис. грн
47 956
Умови аукціону.
Аукціон з продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» у кількості 552 478 (п’ятсот п’ятдесят дві тисячі чотириста
сімдесят вісім) штук, що становить 21,552 % статутного капіталу товариства,
(далі – аукціон) буде проведено у Фонді державного майна України 28 лютого
2018 року о 14.00 за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 303
(3-й поверх).
Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення аукціону з
13.00 до 13.50 за місцем проведення аукціону.
В аукціоні мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів
приватизації згідно із статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна».

№ 11 (1135)

До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в час
тині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є держава Україна;
юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим
бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою
України державою-агресором;
органи державної влади;
працівники державних органів приватизації;
державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері
протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим
бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або є
пов’язаними особами таких осіб;
юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції
відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017,
яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня
2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обме
жувальних заходів (санкцій), та Закону України «Про санкції».
Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на
базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або
за її межами, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 22 травня
2012 року № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2012 року
за № 937/21249 (далі – Порядок).
Заява на участь в аукціоні (три примірники) за встановленою формою (додаток до
Порядку) та документи, що додаються до заяви, подаються до Фонду державного майна
України за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (поштою або у скриньку
для вхідної кореспонденції на першому поверсі Фонду державного майна України).
Кінцевий строк приймання заяв на участь в аукціоні – 22 лютого 2018 року до
18.00.
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності пода
ються:
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), відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
для потенційних покупців – фізичних осіб – довідку органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);
для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий
стан.
Відповідальність за достовірність, повноту поданих документів та обов’язок довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на покупця.
Згідно з ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» особа (особи, що діють
спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй
та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства, зобов’язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання
відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та
оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство
пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.
Відповідно до ст. 186 Закону України «Про приватизацію державного майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець
зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету України
на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність в інший спосіб
чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі, що забезпечує досягнення
чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного
суб’єкта господарювання. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на
концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державного пакета
акцій приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 (сімнадцять) гривень, який

вноситься на рахунок № 37183500900028 в Державній казначейській службі України
м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945;
призначення платежу: реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»,
одержувач – Фонд державного майна України;
грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державного пакета акцій
приватного акціонерного товариства «Іста-Центр», що становить відповідно 3 894 700
(три мільйони вісімсот дев’яносто чотири тисячі сімсот) гривень, які вносяться на рахунок № 37316021000058 в Державній казначейській службі України м. Києва, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 00032945;
призначення платежу: внесок грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни
продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»,
одержувач – Фонд державного майна України.
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в іноземній валюті
Реєстраційний
внесок у сумі
17,00 грн
(за курсом
Національ
ного банку
України на
день сплати
реєстрацій
ного внеску)

Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9,
м. Київ, 01133, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний
експортно-імпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО: 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: реєстраційний внесок для прийняття участі у аукціоні з продажу
державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»

Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 Generala Almazova Street,
Kyiv, 01133, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State
Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO: 322313
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: the registration
payment for the participation in the
competition on a sale of the state block of
shares Privat Join-Stock company «Ista-Centr»

Реквізити для сплати грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни
продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства
«Іста-Центр» в іноземній валюті
Грошові кошти у розмірі
10 % від початкової
ціни продажу держав
ного пакета акцій
приватного акціонер
ного товариства «ІстаЦентр», що становить
відповідно 3 894 700
(три мільйони вісімсот
дев’яносто чотири тисячі
сімсот) гривень (за
курсом Національного
банку України на день
сплати)

Одержувач: Фонд державного майна
України
Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9,
м. Київ, 01133, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний
експортно-імпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ,
Україна
МФО: 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: внесок грошових
коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу державного пакета акцій приватного
акціонерного товариства «Іста-Центр»

Receiver: The State Property Fund
of Ukraine
Address: 18/9 Generala Almazova
Street, Kyiv, 01133, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company
«State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street,
Kyiv, Ukraine
MFO: 322313
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: the deposit of funds
in the amount of 10% of the initial price of
a sale of the state block of shares Privat
Join-Stock company «Ista-Centr»»

Порядок проведення аукціону.
Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу будь-хто з
учасників аукціону не висловив бажання придбати державний пакет акцій приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» за оголошеною початковою ціною особа, уповноважена
на проведення аукціону, припиняє торги. Аукціон вважається таким, що не відбувся.
Якщо більше одного учасника аукціону одночасно погодилися придбати пакет
акцій приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» за запропонованою ціною,
особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує наступну ціну згідно з кроком торгів.
Крок торгів – 10 % початкової ціни продажу пакета акцій приватного акціонерного
товариства «Іста-Центр».
У разі якщо ніхто із учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин на запропоновану особою, уповноваженою на проведення аукціону, наступну ціну за пакет
акцій у статутному капіталі товариства особа, уповноважена на проведення аукціону,
оголошує переможцем аукціону того учасника аукціону, заява на участь в аукціоні якого
була зареєстрована Фондом державного майна України раніше.
Особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує кожне наступне збільшення ціни згідно з кроком торгів. Учасники аукціону можуть запропонувати більшу,
ніж оголошена Особою, уповноваженою на проведення аукціону, ціну шляхом підняття
номеру квитка учасника аукціону та оголошення своєї пропозиції ціни з голосу.
Особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує наступну ціну за пакет
акцій, збільшивши її на крок торгів від запропонованої учасником аукціону з голосу.
У разі якщо ніхто із учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин на
запропоновану ціну, переможцем аукціону вважається той учасник аукціону, який
запропонував найвищу ціну.

5 лютого 2018 року

4

відомості
приватизації

У разі якщо для участі в аукціоні з продажу державного пакета акцій приватного
акціонерного товариства «Іста-Центр» подано заяву від одного покупця, зазначений
пакет акцій може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою
ним ціною, але не нижче початкової ціни.
Ознайомитися з приватним акціонерним товариством «Іста-Центр» можна у робочі дні за його місцезнаходженням: вул. Курсантська, 30, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49051.
З питань реєстрації учасників аукціону звертатись до Фонду державного майна
України, Управління конкурентного продажу та біржової діяльності Департаменту
підготовки та продажу об’єктів приватизації за телефонами: (+38044) 200-36-56,
200-35-29, 200-33-67 у робочі дні з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні –
з 9.00 до 16.45).

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж державної частки у статутному капіталі
Спільного українсько-швейцарського підприємства
у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕМА»
на аукціоні
hh Найменування: державна частка у статутному капіталі спільного
українсько-швейцарського підприємства у формі товариства з
обмеженою відповідальністю «ТЕМА», що становить 40 % статутного
капіталу товариства.
Місцезнаходження: 02660, м. Київ, вул. Колекторна, буд. 30, тел. (044) 564-63-96.
Код за ЄДРПОУ 19358098.
Розмір статутного капіталу: 750,00 (сімсот п’ятдесят) гривень.
Основні види діяльності (за КВЕД): 15.20 Виробництво взуття (основний); 25.99
Виробництво інших готових металевих виробів.
Номінальна вартість частки: 300 (триста) гривень.
Початкова ціна продажу частки: 413 375,00 (чотириста тринадцять тисяч
триста сімдесят п’ять) гривень.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство: немає.
Обсяги викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище:
немає.
Засоби платежу: грошові кошти.
Показники економічної діяльності за останні три роки
9 місяців 2017 р.
2014 р.
2015 р.
2016 р.
(останній звітний період)
Баланс активів і пасивів, тис. грн
1068,7
1073,4
1323
1063
Рентабельність, %
0
0
0
0
Вартість власного капіталу, тис. грн
1062
1062
1062
1062
Чистий прибуток, тис. грн
–
–
–
–
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
2,1
7,7
272,4
339
Показник

Показники господарської діяльності станом на 01.10.2017
Показник
Значення показника
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
2
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
396
Знос основних фондів, тис. грн
114
Дебіторська заборгованість, тис. грн
165
Кредиторська заборгованість, тис. грн
2
Умови аукціону.
Аукціон з продажу державної частки у статутному капіталі спільного
українсько-швейцарського підприємства у формі товариства з обмеженою
відповідальністю «ТЕМА», що становить 40 % статутного капіталу товариства,
(далі – аукціон) буде проведено у Фонді державного майна України 01 березня
2018 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 303
(3-й поверх).
Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення аукціону з
10.00 до 10.50 за місцем проведення аукціону.
В аукціоні мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно із статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визна
чені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»,
а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є держава Україна;
юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим
бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою
України державою-агресором;
органи державної влади;
працівники державних органів приватизації;
державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері
протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим
бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або є
пов’язаними особами таких осіб;
юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції
відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017,
яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня
2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обме
жувальних заходів (санкцій), та Закону України «Про санкції».
Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на
базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України
або за її межами, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 22
травня 2012 року № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня
2012 року за № 937/21249 (далі – Порядок).
Заява на участь в аукціоні (три примірники) за встановленою формою (додаток
до Порядку) та документи, що додаються до заяви, подаються до Фонду державного майна України за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (поштою
або у скриньку для вхідної кореспонденції на першому поверсі Фонду державного
майна України).
Кінцевий строк приймання заяв на участь в аукціоні – 23 лютого 2018 року до 16.45.
Разом із заявою на участь в аукціоні 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) відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Відповідальність за достовірність, повноту поданих документів та обов’язок
довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на
покупця.
Згідно зі ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» особа (особи, що діють
спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать
їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства, зобов’язана не пізніше ніж за 30 днів до дати
придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про
свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом
надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі,
на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.
Відповідно до ст. 186 Закону України «Про приватизацію державного майна»
у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції,
покупець зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного
комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі
управління відповідного суб’єкта господарювання. Порядок подання та розгляду
заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про
захист економічної конкуренції.
Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державної частки
у статутному капіталі спільного українсько-швейцарського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕМА» у розмірі одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 (сімнадцять) гривен, який вноситься
на рахунок № 37183500900028 в Державній казначейській службі України м. Києва,
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945;
призначення платежу: реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з
продажу державної частки у статутному капіталі спільного українсько-швейцарського
підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕМА», одержувач –
Фонд державного майна України;
грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державної частки у
статутному капіталі спільного українсько-швейцарського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕМА», що становить відповідно 41 337,5
гривень (сорок одна тисяча триста тридцять сім гривень 50 копійок), які вносяться на
рахунок № 37316021000058 в Державній казначейській службі України м. Києва, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 00032945;
призначення платежу: внесок грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни
продажу державної частки у статутному капіталі спільного українсько-швейцарського
підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕМА», одержувач –
Фонд державного майна України.

Реквізити для сплати реєстраційного внеску в іноземній валюті
РеєстраційОдержувач: Фонд державного майна України Receiver: The State Property Fund of Ukraine
ний внесок у
Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9,
Address: 18/9 Generala Almazova Street,
сумі 17,00 грн м. Київ, 01133, Україна
Kyiv, 01133, Ukraine
(за курсом
Рахунок: 25206010023277
Account: 25206010023277
Національного Банк одержувача: ПАТ «Державний
Bank of receiver: Joint-Stock company
банку України експортно-імпортний банк України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
на день спла Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ,
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv,
ти реєстрацій Україна
Ukraine
ного внеску) МФО: 322313
MFO: 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Code YeDRPOU: 00032945
Призначення платежу: реєстраційний
Purpose of payment: the registration
внесок для прийняття участі у аукціоні з про- payment for the participation
дажу державної частки у статутному капіталі in the competition on a sale of the state block
спільного українсько-швейцарського підof shares in the authorized capital of the
приємства у формі товариства з обмеженою joint Ukrainian-Swiss enterprise in the form
відповідальністю «ТЕМА»
of a limited liability company «TEMA»
Реквізити для сплати грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни
продажу державної частки у статутному капіталі спільного українськошвейцарського підприємства у формі товариства з обмеженою
відповідальністю «ТЕМА» в іноземній валюті
Грошові кошти
Одержувач: Фонд державного майна
Receiver: The State Property Fund
у розмірі 10 %
України
of Ukraine
від початкової ціни
Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9,
Address: 18/9 Generala Almazova Street,
продажу державної м. Київ, 01133, Україна
Kyiv, 01133, Ukraine
частки у статутному Рахунок: 25206010023277
Account: 25206010023277
капіталі «Спільного Банк одержувача: ПАТ «Державний
Bank of receiver: Joint-Stock company
українсько-швейцар експортно-імпортний банк України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street,
ського підприємства Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ,
Kyiv, Ukraine
у формі товариства Україна
MFO: 322313
з обмеженою відпо- МФО: 322313
Code YeDRPOU: 00032945
відальністю «ТЕМА», Код за ЄДРПОУ: 00032945
що становить відпо- Призначення платежу: внесок грошових Purpose of payment: the deposit
коштів у розмірі 10 % початкової ціни про- of funds in the amount of 10% of the
відно 41 337,5 грн
(за курсом Націо
дажу державної частки у статутному капі- initial price of a sale of the state block of
нального банку
талі спільного українсько-швейцарського shares in the authorized capital of the joint
України на день
підприємства у формі товариства з обме- Ukrainian-Swiss enterprise in the form
сплати)
женою відповідальністю «ТЕМА»
of a limited liability company «TEMA»
Умови проведення аукціону.
Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу будь-хто з
учасників аукціону не висловив бажання придбати державну частку у статутному капіталі спільного українсько-швейцарського підприємства у формі товариства з обмеженою
відповідальністю «ТЕМА» за оголошеною початковою ціною особа, уповноважена на
проведення аукціону, припиняє торги. Аукціон вважається таким, що не відбувся.
Якщо більше одного учасника аукціону одночасно погодилися придбати державну частку у статутному капіталі спільного українсько-швейцарського підприємства у
формі товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕМА» за запропонованою ціною
(вищою за початкову) особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує наступну ціну згідно з кроком торгів.
Крок торгів – 10 % початкової ціни продажу державної частки у статутному капіталі спільного українсько-швейцарського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕМА». У разі якщо ніхто із учасників аукціону не погодився
протягом трьох хвилин на запропоновану особою, уповноваженою на проведення
аукціону, наступну ціну за пакет акцій у статутному капіталі товариства особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує переможцем аукціону того учасника
аукціону, заява на участь в аукціоні якого була зареєстрована Фондом державного
майна України раніше.
Особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує кожне наступне збільшення ціни згідно з кроком торгів. Учасники аукціону можуть запропонувати більшу,
ніж оголошена особою, уповноваженою на проведення аукціону, ціну шляхом підняття
номеру квитка учасника аукціону та оголошення своєї пропозиції ціни з голосу.
Особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує наступну ціну за державну
частку у статутному капіталі товариства збільшивши її на крок торгів від запропонованої учасником аукціону з голосу.
У разі якщо ніхто із учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин на
запропоновану ціну, переможцем аукціону вважається той учасник аукціону, який
запропонував найвищу ціну.
У разі якщо для участі в аукціоні з продажу державної частки у статутному капіталі
спільного українсько-швейцарського підприємства у формі товариства з обмеженою
відповідальністю «ТЕМА» подано заяву від одного покупця, зазначена державна частка
може бути продана безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною,
але не нижче початкової ціни.
Ознайомитися із спільним українсько-швейцарським підприємством у формі
товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕМА» можна у робочі дні за його місце
знаходженням: 02660, м. Київ, вул. Колекторна, буд. 30.
З питань реєстрації учасників аукціону звертатись до Фонду державного майна
України, Управління конкурентного продажу та біржової діяльності Департаменту
підготовки та продажу об’єктів приватизації за телефонами: (+38044) 200-36-56,
200-33-67, 200-35-29 у робочі дні з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні –
з 9.00 до 16.45).

Управління продажу об’єктів
малої приватизації, т. 280-42-32

Продаж об’єктів групи Ж
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
за методом зниження ціни об’єкта приватизації
державної власності – їдальні на 330 місць, що перебуває
на позабалансовому рахунку ТОВ «Машзавод»
hh Назва об’єкта: їдальня на 330 місць.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Прутська, 16б, м. Чернівці, 58023.
Зберігач: перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Машзавод».
Відомості про об’єкт: будівля їдальні – двоповерхова цегляна будівля з підвалом.
Загальна площа будівлі їдальні – 1 836,8 м2, у т. ч.: загальна площа підвалу – 212,3 м2,
загальна площа 1-го поверху – 830,5 м2, 2-го – 794,0 м2. Приміщення першого поверху
їдальні загальною площею 830,5 м2 передані в оренду, використовуються за призначенням та перебувають в задовільному стані. Приміщення другого поверху та підвалу не
використовуються та опечатані. У приміщеннях другого поверху наявні сліди протікання
покрівлі. Об’єкт розташований в серединній зоні міста, в промисловій зоні.
Їдальня розташована на земельній ділянці, яка перебуває у постійному користуванні ТОВ «Машзавод». Окремо під об’єкт приватизації земельна ділянка не виділена.
Територія підприємства огорожена, знаходиться під охороною, вхід (в’їзд) на яку здійснюється через прохідну заводу під наглядом охорони за перепустками.
Під’їзні дороги до об’єкта з твердим покриттям, навколишня територія опоряджена, охороняється.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена. Будівля
розташована на земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває у постійному користуванні ТОВ «Машзавод».
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 423 434,00 грн. ПДВ – 284 686,80 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 708 120,80 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний зберігати профіль діяльності об’єкта протягом 5 років.
2. Покупець зобов’язаний дотримуватись санітарно-екологічних норм утримання
об’єкта приватизації.
3. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця після сплати
в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації та після державної реєстрації в
установленому законодавством порядку права власності.
4. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт.
5. Забороняється подальше відчуження об’єкта приватизації протягом 3 років
з моменту його придбання покупцем. Після спливу вказаного терміну, відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що
затверджується ФДМУ.
6. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю
за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так
і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання
акта підсумкової перевірки.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 170 812,08 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
02.03.2018 Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на
аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015
року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної
біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви,
а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 26.02.2018 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою:
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час роботи
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

1 Міністерство освіти 35725833, Вінницький коледж Національного університету харчових технологій,
і науки України
21100, м.Вінниця, вул. Привокзальна, 38, тел. (0432) 27-37-76

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення гаража (літ. Л)

–

21100, м. Вінниця,
вул. Привокзальна, 38

загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
127,3

263 256,00

2 роки 364 дні

мета використання
Здійснення виробничої діяльності
(виготовлення металовиробів)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

1 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово комунального господаврства України
3 Державне космічне агентство
України
4 Міністерство освіти і науки
України
5 Міністерство освіти і науки
України

05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», м. Дніпро, вул. Європейська, 15, тел. (0562) 756-82-09
02497789, Державне підприємство «Дніпроцивільпроект», м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29, тел. (056) 745-01-12

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Нежитлове вбудоване 05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпро, вул. Європей36,74
331 983,00
10 років
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для
приміщення
ська, 15
провадження підприємницької діяльності
Нежитлові вбудовані
–
м. Дніпро, вул. Січеслав157,5
1 339 924,00
10 років
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для
приміщення
ська Набережна, 29
провадження підприємницької діяльності

14308368, Державне підприємство «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова», м. Дніпро, вул. Криворізька, 1, тел. (0562) 39-95-00
02066747, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 72, тел. (056) 374-98-01
40787802, ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», м. Кривий
Ріг, просп. Гагаріна, 54, тел. (0564) 71-57-34

Нежитлове вбудоване
приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення

6 Міністерство освіти і науки
України

01116130, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту Нежитлове вбудоване
Інформація відсутня
м. Дніпро, вул. Лазаім. ак. В. Лазаряна, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, тел. (056) 776-59-47
приміщення, частиряна, 2
на даху
05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», Дніпропетровська обл.,
Нежитлові вбудовані 05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпро, вул. Європейм. Дніпропетровськ, вул. Європейська, 15, тел. (056) 756-82-09
приміщення
ська, 15

№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

7 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

РМЙЙМД048

м. Дніпро, вул. Ударників, 42к
м. Дніпро, вул. Казакова, 2
м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 79а

Інформація відсутня
Інформація відсутня

1229,4

1 373 486,00

2 роки 11 місяців

144,0

433 584,00

1 рік

13,09

43 750,00

2 роки 11 місяців

40,0

485 674,00

2 роки 11 місяців

93,07;
7,6

872 708,00

2 роки 11 місяців

Інше використання державного майна (переробка металургійних шлаків)
Інше використання державного майна (розміщення твердопаливної котельної
на альтернативних видах палива)
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг з
ксерокопіювання документів – 5,3 м2, розміщення буфету, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи, – 5,29 м2
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів
телекомунікацій
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні, проектно-вишу
кувальні, проектно-конструкторькі роботи; розміщення офісних приміщень

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

5 лютого 2018 року

№ 11 (1135)

5

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
1 Державне агентство
01033832, Новоград-Волинське міжрайонне управління водного господарства, Гідротехнічні споруди
водних ресурсів України вул. Гетьмана Сагайдачного, 236, м. Новоград-Волинський, тел./факс 3-77-35 ставка площею 54,5 га

реєстровий номер майна
місцезнаходження
01033832.13.АААБВК866 За межами с. Смолдирів Баранівського р-ну Житомирської області

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн
–
452 000,00

максимально можливий строк оренди
мета використання
2 роки 364 дні
Для рибогосподарських
потреб

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

1 Міністерство інфраструктури України
2 Міністерство інфраструктури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300, м. Бориспіль -7, тел. (044) 281-74-96
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300, м. Бориспіль -7, тел. (044) 281-74-96

найменування
Приміщення № 7 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D»

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалежмісцезнаходження
площа, м2 ною оцінкоюбез ПДВ, грн
Київська обл., Міжнародний аеро3,6
328 600,00
порт «Бориспіль», м. Бориспіль -7
Київська обл., Міжнародний аеро10,0;
918 995,00;
порт «Бориспіль», м. Бориспіль -7
6,0
13 200,00

реєстровий номер
майна
–

Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирського термі–
нала «D» (інв. № 47578); частина твердого покриття біля пасажирського термінала «D», зона 10 під віадуком Т «D», (інв. № 47834)
3 Державне агентство
1033987, Бортницьке міжрайонне управління водного господарства
Нежитлове приміщення у будівлі складу матеріалів
01033987.1.АААБГВ313 Київська обл., м. Бориспіль,
водних ресурсів України ім. Гаркуші М. А., 02088, м. Київ, вул. Є. Харченка, 34, тел. (044) 563-12-37
вул. Запорізька, 18

103,2

268 900,00

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 11 місяців
Розміщення пункту для організації автобусних пасажирських перевезень
2 роки 11 місяців
Розміщення туристично-інформаційного
центру; розміщення об’ємно-просторової
конструкції «KYIV»
2 роки 11 місяців
Виробництво бетонних виробів будівельного призначення

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

1 Міністерство інфраструктури України
2 Державне агентство лісових ресурсів України

33252672, 1 об’єднаний загін Державної спеціальної служби транспорту, м. Львів, вул. Листопадового Чину, 10, тел. (032) 255-43-53
00992421, ДП «Старосамбірське лісомисливське господарство»,
82000, Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Дрогобицька, 2,
тел. (238) 21-1-41

найменування

реєстровий номер майна місцезнаходження

Нежитлові приміщення № 5, 6, 11 в одноповерховій будівлі складу літ. «Р-1»

Інформація відсутня

м. Львів, вул. Курмановича, 1а
Нежитлові приміщення будівлі цеху переробки деревини, а саме: приміщення на 1-го та 2-го поверхів в 00992421.37.АААДДД274 Львівська обл.,
2-поверховій буд. (інд. № 1-9, 24-28) – 121,4 м2, прим. в одноповерховій прибудові до 2-поверхового
м. Старий Самбір,
вул.Дрогобицька, 3
буд. (інд.№ 10, 11) – 93,7 м2 та прим. на 1-му поверсі в одноповерховій буд. (інд. № 18) – 244,8 м2

загальна вартість майна за незаплоща, м2 лежною оцінкою, грн
81,0
244 662,00
станом на 30.11.2017
459,9
507 100,00
станом на 31.10.2017

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 11 місяців Виробництво дверей (інше використаннянерухомого майна)
2 роки 364 дні
Виробництво деревообробної
продукції (інше використання)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Одеса, вул. Хімічна, 35
1 269,7
4 747 479,00
2 роки 11 місяців Розміщення деревообробного виробництва (інше використання нерухомого майна)
38727770.6.РАЯИЮК0721 Одеська обл., м. Чорноморськ,
34,8
462 351,00
2 роки 11 місяців Розміщення благодійної організації на площі, що не використовується для
вул. Сухолиманська, 76а
провадження підприємницької діяльності і становить не більш як 50 м2
01127799.1.ТЦАТШО005 м. Одеса, вул. Маловсько5,0
65 075,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім
го, 10
товарів підакцизної групи

Назва органу управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

1 Міністерство оборони
України
2 Міністерство інфраструктури України
3 Міністерство інфраструктури України

08336521, Державне підприємство «Одеський завод будівельних
матеріалів», 65039, м. Одеса, 4-й Басейний провулок
38727770, Державне підприємство «Адміністрація морських портів
України», 01135, м. Київ, просп. Перемоги, 14
01127799, Національний університет «Одеська морська академія»,
65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8

4 Міністерство охорони
здоров’я України

01982005, Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний) санаторій Танцювальний майданчик
01982005.1.ААААКК994 Одеська обл., Білгород-Дніст
«Приморський» Міністерства охорони здоров’я України, 67793, Одеська
ровський р-н, с. Курортне,
обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Курортне, вул. Чорноморська, 11а
вул. Чорноморська, 11а
38727770, Державне підприємство «Адміністрація морських портів
Нежитлові приміщення 1-го поверху адміністративного
38727770.10.АААИГА549 м. Одеса, вул. АндрієвУкраїни», 01135, м. Київ, просп. Перемоги, 14
корпусу «А» на території транзитно-вантажного термінала
ського, 2

5 Міністерство інфраструктури України

найменування
Нежитлові приміщення в адміністративному корпусі
(літ. «Г»)
Нежитлове приміщення 2-го поверху в службовій
будівлі з вбудованою ТП-4021
Частина нежитлового приміщення холу на 1-му поверсі будівлі екіпажу № 5

реєстровий номер
майна
–

місцезнаходження

660,0

445 833,00

2 роки 11 місяців

Розміщення кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

32,8

456 472,00

2 роки 11 місяців

Розміщення офіса

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 01132369, Кременчуцький коледж НАУ, вул. Перемоги, 17/6, м. Кременчук, Полтавська Нежитлове приміщення на 2-му поверсі будівлі 01132330.4.КАТГНП091 вул. Гоголя, 5, м. Кременчук, Полтав18,3
137 900,00
2 роки 11 місяців
і науки України
обл., тел. (05366) 3-10-28
гуртожитку на 84 місць та МСЧ
ська обл.
2 Міністерство охорони 05480803, ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України», Частина нежитлового приміщення
–
вул. Остроградського, 40а, смт Козельщина,
83,7
125 300,0
2 роки 11 місяців
здоров’я України
вул. Ярославська, 41, м. Київ, 04071, тел. (044) 425-43-54
Полтавська обл.
3 Державна казначей- 37735068, УДК СУ у Чорнухинському районі Полтавської області, вул. Центральна, 35,
Частина нежитлового приміщення на 1-му
23809514.27.АААГБГ941 вул. Центральна, 35, смт Чорнухи, Полтав47,1
91 600,0
2 роки 11 місяців
ська служи України
смт Чорнухи Полтавської області, 37100, тел. 5-14-57
поверсі
ської обл.

№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення виробництва медичних і
стоматологічних інструментів
Офіс
Офіс

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти і науки
України
2 Державне агентство водних ресурсів України
3 Міністерство освіти і науки
України
4 Державне агентство водних ресурсів України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

02736515, ДП «Рівненський державний центр науки, інновацій та інформатизації», 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Замкова, 22а, тел. (0362) 23-63-90
21085535, Рівненське обласне управління водних ресурсів, 33013, Рівненська обл., м. Рівне,
вул. Кавказька, 7, тел. (0362) 26-94-89
02547104, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Рівненській області,
33014, Рівненська обл., м. Рівне, вул. С. Бандери, 39, тел. (0362) 23-63-90
21983555, Рівненське обласне управління водних ресурсів, 33013, Рівненська обл., м. Рівне,
вул. Кавказька, 7, тел. (0362) 26-94-89

Окремий гаражний бокс;
окремий гаражний бокс
Нежитлове приміщення 4-го поверху
адміністративного будинку
Частина приміщення будівлі навчальнометодичного центру
Нежитлове приміщення 4-го поверху
адміністративного будинку

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
Рівненська обл., м. Рів49,1;
152 850,00
2 роки
не, вул. Замкова, 22а
21,3
21085555.111.АААБВЖ936 Рівненська обл., м. Рів13,8
89 160,00
1 рік
не, вул. Кавказька, 7
–
Рівненська обл., м. Рів41,3
267 900,00
2 роки
не, вул.С. Бандери, 39
21085555.111.АААБВЖ936 Рівненська обл., м. Рів36,3
235 120,00
2 роки 11 місяців
не, вул. Кавказька, 7
реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення складів
Розміщення офіса
Розміщення навчального закладу, що фінансується з місцевого бюджету
Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1 Державне агентство водних ресурсів України
2 Державна служба статистики України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса контактний телефон)

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
03562307.1.АААБЕЕ532 вул. Князя Володимира Великого,
Для стоянки автомобілів
96,6
131 120,00
2 роки 11 місяців
12, м. Чортків, Тернопільська обл.

реєстровий номер майна

03562307, Чортківське міжрайонне управління водного господарства, 48500, вул. Кня- Частина гаража під літ. Є, поз. 1-5
зя Володимира Великого, 12, м. Чортків, Тернопільська обл., тел. (03552) 3-17-76
02362374, Головне управління статистики у Тернопільській області, 46001, вул. Над
Нежитлове приміщення поз. 1-2’ – 8,6 м2 та частки площ приміСтавом, 10, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-50-31, 52-72-86
щень спільного користування – 3,4 м2 1-го поверху будівлі літ. А

02362374.1.АААДЕЖ256

вул. Степана Бандери, 19а,
м. Борщів, Тернопільська обл.

12,0

32 740,00

2 роки 11 місяців

Розміщення магазину з продажу комп’ютерної техніки

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса контактний телефон)

найменування

1

Міністерство освіти і науки України
05395380, Вище художнє професійне училище № 19, вул. Миру, 3, смт Гриців, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., 30455, тел. (03840) 3-43-54
2 Міністерство регіонального розвитку будів- 14167844, Хмельницька філія Державного підприємства «Державний науково-дослідний
ництва та житлово-комунального господар- та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», вул. Свободи, 37,
ства України
м. Хмельницький, 29000, тел. (0382) 79-58-42

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
–
вул. Миру, 3, смт Гриців, Шепе108,5
84 287,00
2 роки 11 місяців Розміщення швейного цеху
тівський р-н, Хмельницька обл.
04653199.16.ХВЮЯШЖ325 вул. Свободи, 37, м. Хмель37,3
158 258,00
2 роки 11 місяців Проведення занять з навчання мовам
ницький, 29000
та навичкам спілкування
реєстровий номер майна

Приміщення швейної майстерні у будівлі виробничих майстерень № 2
Приміщення на 1-му поверсі адміністративного будинку

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти 34639115, Кіцманський коледж Подільського державного аграрно-технічного
Майданчик для обслуговування
Чернівецька обл., м. Кіц110,0
36 101,00
На 2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (розміщення, встановлення, експлуатація та
і науки України
університету, 59300, Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Миколайчика, 3, тел.:
котельні
мань, вул. Миколайчука, 3
станом на 31.10.2017
обслуговування твердопаливного котельного обладнання для подальшого виробни(03736) 2-36-77, 2-32-23
цтва теплової енергії з альтернативних видів палива)
2 Міністерство освіти 02071240, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 58012, Вбудоване приміщення (1-39) на 1-му 02071240.1.АААККЖ191 м. Чернівці, вул. Небесної
13,7
151 288,00
На 2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної власності і провадить
і науки України
м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2, тел.: (0372) 58-48-10, 58-48-11
поверсі будівлі гуртожитку № 2 (літ. А)
Сотні, 2а
станом на 31.10.2017
господарську діяльність з медичної практики (розміщення стоматологічного кабінету)

№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

реєстровий номер
майна
–

найменування

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство оборони України
2 Міністерство оборони України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
38716088, Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, тел.: (04646) 4-62-96, 4-68-53
38716088, Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, тел.: (04646) 4-62-96, 4-68-53

найменування

реєстровий номер майна

Бокс споруди гара- 33689922.36.ААААЕВ310
жа №709
Павільйон «Ово33689922.36.ААААЕВ296
чевий»

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Чернігівська обл., Козелецький р-н,
162,0
83 926,78
2 роки 364 дні
Розміщення техніки
с-ще Десна, вул. Ювілейна, 7
Чернігівська обл., Чернігівський р-н,
146,5
141 431,11
2 роки 364 дні
111,5 м2 – для торгівлі продовольчими товарами; 35,0 м2 – для торгівлі
смт Гончарівське, вул. Танкістів, 11
непродовольчими товарами, алкогольними та тютюновими виробами
місце знаходження

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області.
Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
1 Міністерство охорони 00012925, Міністерство охорони здоров’я України, 01601, м. Київ,
здоров’я України
вул. М. Грушевського, 7, тел. (044) 253-61-94

найменування
Нерухоме майно – частина нежитлового
приміщення 1-го поверху

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
00012925.1.ААААКЛ662 м. Київ, вул. М. Грушевського,
2,0
48 000,00
7, літ. Б
станом на 30.11.2017

максимально можливий строк оренди
1 рік

мета використання
Розміщення банкомата

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із
зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна».

№ 11 (1135)

5 лютого 2018 року
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відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОвЕдЕННЯ ÊОНÊуРÑів На ПРавО ОРЕНди майНа
інформація реГіоналЬниХ віДДіленЬ фДму

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
рв фдму по київській області про проведення конкурсів
на право оренди неруХомого державного майна

 1. назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина конференцкомплексу цппк з харчоблоком площею 82,62 м2 за адресою: київська обл.,
м. ірпінь, вул. Університетська, 31.
балансоутримувач: Університет державної фіскальної служби України.
орган управління: державна фіскальна служба України.
вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про оцінку майна на 31.10.2017 становить
657 100,00 грн (без урахування пдв).
цільове використання об’єкта оренди: розміщення їдалень, буфетів, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах.
орендна ставка: згідно з пунктом 22 додатка 2 до методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою кабінету міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 4 %.
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – жовтень
2017 року становить 2 190,33 грн без урахування пДВ.
розмір гарантійного внеску становить 13 142,00 грн без урахування пдв.
реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску):
одержувач: рв фдмУ по київській області; код за ЄдрпоУ одержувача 19028107;
р/р № 37315077016365; мфо 820172; банк: дкСУ у м. київ; призначення платежу:
«гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого
майна площею 82,62 м2».
Строк оренди: 2 роки 11місяців.
конкурс буде проведено о 13.00 на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. київ, вул. симона петлюри,
15, рВ ФДМУ по київській області, реєстрація учасників проходитиме з 12.00
в кімн. 606. реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку
проведення конкурсу.
кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 рабочих дні до дати
проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику оцінки
(за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку
та його оплату).
5. для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до
державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному
законодавством.
6. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному
чинним законодавством
7. Сплата гарантійного внеску.
гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії. при цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного
банківського акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом
інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія) і має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. під
«інвестиційним рівнем» для цілей цього порядку розуміють оцінку кредитного ризику
банку або акціонера, що володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська
компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні «ввв» або вище згідно з міжнародною рейтинговою шкалою,
визнаною міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають на дату проведення
конкурсу судових процесів з державним органом приватизації або будь-яким іншим
органом державної влади України.
У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою кабінету міністрів України від 04.10.1995 № 786; особам,
які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню
протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди; у разі якщо претендента не допущено до участі у конкурсі гарантійний внесок підлягає поверненню
протягом 10 календарних днів з дня затвердження списків учасників, допущених до
участі у конкурсі. якщо матеріали відкликанні претендентом після останнього дня
строку для їх подання сплачений гарантійний внесок не повертається; у разі непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії
за участю учасників конкурсу з передачі в оренду державного нерухомого майна гарантійний внесок поверненню не підлягає та зараховується до державного бюджету
України; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору
оренди протягом 5 робочих днів повертає особисто орендодавцю підписаний договір оренди. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору
оренди сплачений ним гарантійний внесок поверненню не підлягає та зараховується
до державного бюджету України.
звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі
орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
 2. назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина юридичного корпусу (1-й поверх) площею 98,64 м2 за адресою: київська обл., м. ірпінь,
вул. Університетська, 31.
балансоутримувач: Університет державної фіскальної служби України.
орган управління: державна фіскальна служба України.
вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про оцінку майна на 30.09.2017 становить
770 800,00 грн (без урахування пдв).
цільове використання об’єкта оренди: розміщення їдалень, буфетів, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах
орендна ставка: згідно з пунктом 22 додатка 2 до методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою кабінету міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 4 %.
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – вересень
2017 року становить 2 569,33 грн без урахування пДВ.
розмір гарантійного внеску становить 15 416,00 грн без урахування пдв.
реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску):
одержувач: рв фдмУ по київській області; код за ЄдрпоУ одержувача 19028107;
р/р № 37315077016365; мфо 820172; банк: дкСУ у м. київ; призначення платежу:
«гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого
майна площею 98,64 м2».
Строк оренди: 2 роки 11місяців.
конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. київ, вул. симона петлюри,
15, рВ ФДМУ по київській області, реєстрація учасників проходитиме з 9.00
в кімн. 606. реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку
проведення конкурсу.
кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 рабочих дні до дати
проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику оцінки
(за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку
та його оплату).
5. для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до
державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному
законодавством.
6. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному
чинним законодавством
7. Сплата гарантійного внеску.
гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії. при цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного
банківського акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом
інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія) і має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. під
«інвестиційним рівнем» для цілей цього порядку розуміють оцінку кредитного ризику
банку або акціонера, що володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська
компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні «ввв» або вище згідно з міжнародною рейтинговою шкалою,
визнаною міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають на дату проведення
конкурсу судових процесів з державним органом приватизації або будь-яким іншим
органом державної влади України.
У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою кабінету міністрів України від 04.10.1995 № 786; особам,
які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню
протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди; у разі якщо претендента не допущено до участі у конкурсі гарантійний внесок підлягає поверненню
протягом 10 календарних днів з дня затвердження списків учасників, допущених
до участі у конкурсі. якщо матеріали відкликанні претендентом після останнього дня
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строку для їх подання сплачений гарантійний внесок не повертається; у разі непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії
за участю учасників конкурсу з передачі в оренду державного нерухомого майна гарантійний внесок поверненню не підлягає та зараховується до державного бюджету
України; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору
оренди протягом 5 робочих днів повертає особисто орендодавцю підписаний договір оренди. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору
оренди сплачений ним гарантійний внесок поверненню не підлягає та зараховується
до державного бюджету України.
звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі
орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
 3. назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина надбудови 2
5-поверхових навчальних корпусів площею 134,5 м2 за адресою: київська обл.,
м. ірпінь, вул. Університетська, 31.
балансоутримувач: Університет державної фіскальної служби України.
орган управління: державна фіскальна служба України.
вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про оцінку майна на 30.09.2017 становить
1 071 000,00 грн (без урахування пдв).
цільове використання об’єкта оренди: розміщення їдалень, буфетів, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах.
орендна ставка: згідно з пунктом 22 додатка 2 до методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою кабінету міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 4 %.
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – вересень
2017 року становить 3 570,00 грн без урахування пДВ.
розмір гарантійного внеску становить 21 420,00 грн без урахування пдв.
реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску):
одержувач: рв фдмУ по київській області; код за ЄдрпоУ одержувача 19028107;
р/р № 37315077016365; мфо 820172; банк: дкСУ у м. київ; призначення платежу:
«гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого
майна площею 134,5 м2».
Строк оренди: 2 роки 11місяців.
конкурс буде проведено о 16.00 на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. київ, вул. симона петлюри,
15, рВ ФДМУ по київській області, реєстрація учасників проходитиме з 15.00
в кімн. 606. реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку
проведення конкурсу.
кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 рабочих дні до дати
проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику оцінки
(за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку
та його оплату).
5. для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до
державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному
законодавством.
6. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному
чинним законодавством.
7. Сплата гарантійного внеску.
гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії. при цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного
банківського акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом
інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія) і має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. під
«інвестиційним рівнем» для цілей цього порядку розуміють оцінку кредитного ризику
банку або акціонера, що володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська
компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні «ввв» або вище згідно з міжнародною рейтинговою шкалою,
визнаною міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають на дату проведення
конкурсу судових процесів з державним органом приватизації або будь-яким іншим
органом державної влади України.
У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених методикою
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу, затвердженою постановою кабінету міністрів України від 04.10.1995 № 786; особам, які не стали
переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню протягом семи
робочих днів з дня укладення договору оренди; у разі якщо претендента не допущено
до участі у конкурсі гарантійний внесок підлягає поверненню протягом 10 календарних
днів з дня затвердження списків учасників, допущених до участі у конкурсі. якщо матеріали відкликанні претендентом після останнього дня строку для їх подання сплачений
гарантійний внесок не повертається; у разі непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу з передачі в
оренду державного нерухомого майна гарантійний внесок поверненню не підлягає та
зараховується до державного бюджету України; переможець конкурсу після отримання
від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає особисто орендодавцю підписаний договір оренди. У разі порушення переможцем конкурсу
строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок поверненню
не підлягає та зараховується до державного бюджету України.
звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі
орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали (для об’єктів 1 – 3):
заяву про участь у конкурсі; документи, що підтверджують сплату гарантійного
внеску; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством
умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса, телефон, e-mail);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті
з надписом «на конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). при цьому
на конверті зазначається: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди. приймання документів рв фдмУ по київській області здійснюється за адресою: 01032,
м. київ, вул. Симона петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00
до 16.45), крім вихідних днів.
додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі орендних відносин рв фдмУ по київській області за телефоном (044) 200-25-28.

інформація про оренДу війСЬковоГо майна
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація
національної академії національної гвардії україни
про проведення конкурсу на право оренди
неруХомого військового майна

 1. назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: державне нерухоме майно – частина нежитлових приміщень № 1-23, 1-25 на 1-му поверсі
2-поверхової будівлі «санчастина» площею 33,9 м2 за адресою: м. Харків, мкр-н
захисників України 3 (пл. повстання 3); балансоутримувач – національна академія
національної гвардії України; орган управління – головне Управління національної
гвардії України.
ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом з незалежної оцінки на 12.07.2017
становить 153 700,00 грн (сто п’ятдесят три тисячі сімсот грн) без урахування пдв.
стартова орендна плата за базовий місяць оренди – грудень 2017 року
становить 809,23 грн без урахування пДВ. У подальшому орендна плата підлягає
коригуванню на щомісячні індекси інфляції (відповідно до чинного законодавства).
 2. назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: державне нерухоме
майно – частина нежитлових приміщень № 1-7, 1-11, 1-22, 1-24 будівлі «санчастина» площею 187,2 м2 за адресою: м. Харків, мкр-н захисників України, 3 (пл.
повстання 3); балансоутримувач – національна академія національної гвардії України;
орган управління – головне Управління національної гвардії України.
ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом з незалежної оцінки на 12.07.2017
становить 885 300,00 грн (вісімсот вісімдесят п’ять тисяч триста грн) без урахування пдв.
стартова орендна плата за базовий місяць оренди – грудень 2017 року
становить 4661,08 грн без урахування пДВ. У подальшому орендна плата підлягає
коригуванню на щомісячні індекси інфляції (відповідно до чинного законодавства).
 3. назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: державне нерухоме майно – частина нежитлового приміщення № 5-29 на 5-му поверсі 7-поверхової
будівлі «Учбово-адміністративного корпусу» площею 10,0 м2 за адресою: м. Харків, мкр-н захисників України, 3 (пл. повстання 3); балансоутримувач – національна
академія національної гвардії України; орган управління – головне Управління національної гвардії України.

ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом з незалежної оцінки на 12.07.2017
становить 53 500,00 грн (п’ятдесят три тисячі п’ятсот грн) без урахування пдв.
стартова орендна плата за базовий місяць оренди – грудень 2017 року
становить 281,68 грн без урахування пДВ. У подальшому орендна плата підлягає
коригуванню на щомісячні індекси інфляції (відповідно до чинного законодавства).
Умови конкурсу:
1. до участі у конкурсі не допускаються:
1.1. особи щодо яких застосовуються санкції відповідно до рішення рнбо України
від 28 квітня 2017 року «про застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом президента України
від 15 травня 2017 року № 133/2017.
1.2. юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної верховною радою України державою-агресором, чи держава, визнана верховною
радою України державою-агресором.
1.3. юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній верховною радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства.
1.4. фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави,
визнаної верховною радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
2. найбільший розмір орендної плати, запропонований учасником в конкурсній
пропозиції у день проведення торгів, є початковою орендною платою (за базовий
місяць).
3. мета використання: розміщення їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж
товарів підакцизної групи, загальною площею 33,9 м2 (орендна ставка 6%), загальною площею 187,2 м2 (орендна ставка 6%), загальною площею 10,0 м2 (орендна
ставка 6%).
4. зобов’язання орендаря щодо попередньої сплати орендної плати за 6 місяців
наперед протягом 15 календарних днів з моменту підписання договору оренди.
5. на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток у розмірі запропонованої ним суми місячної
орендної плати. завдаток стягується до державного бюджету і балансоутримувачу у
співвідношенні, визначеному у договорі оренди, який вноситься в рахунок плати за
останній місяць оренди.
6. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, з
урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу.
7. Строк оренди: 2 роки 11 місяців, за умови сплати протягом 15 календарних днів
орендної плати за 6 місяців наперед, визначених п. 4 умов конкурсу.
8. належне утримання та ефективне використання об’єкта оренди за цільовим
призначенням, визначеним у договорі оренди.
9. забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки.
10. Страхування об’єкта оренди протягом одного місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість, на
користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством, і надання орендодавцю та балансоутримувачу копій договору страхування і платіжних
документів щодо здійснення страхових внесків, завірених банківською установою.
постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди
майно було застраховано.
11. зобов’язання орендаря проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних
платежах і оформляти відповідні акти звіряння на вимогу орендодавця та балансоутримувача.
12. зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути
об’єкт оренди у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду,
з урахуванням нормального фізичного зносу та (або) відновити майно та (або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини орендаря.
13. проведення орендарем своєчасно за власний рахунок капітальних, поточних
та інших видів ремонту орендованого майна.
14. нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж,
пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.
15. право орендодавця, балансоутримувача та уповноваженого органу управління
здійснювати контроль наявності, стану, напрямів та ефективності використання орендованого майна та виконання орендарем інших умов договору оренди.
16. У разі припинення або розірвання договору оренди поліпшення орендованого
майна, здійснені за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого
майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю орендаря, а невід’ємне поліпшення –
власністю орендодавця. вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем за згодою орендодавця, не підлягає компенсації.
17. орендоване майно може бути об’єктом оренди без права приватизації.
18. дострокове припинення дії договору оренди на вимогу орендодавця у разі,
якщо орендар: користується майном, порушуючи умови договору; навмисно або з
необережності погіршує стан орендованого майна; систематично порушує терміни
здійснення будь-яких платежів за договором; не здійснює ремонт орендованого майна згідно з умовами договору; перешкоджає співробітниками орендодавця, балансоутримувача та органу управління державним майном здійснювати перевірку стану
орендованого майна; не переглядає розмір орендної плати у разі внесення відповідних змін до методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного
майна, затвердженої постановою кабінету міністрів України від 04.10.1998 № 786; не
виконав зобов’язання щодо страхування державного майна; не надав орендодавцю
та балансоутримувачу договір страхування і платіжні документи щодо здійснення
страхових внесків.
претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який становить шість стартових
орендних плат, а саме: по об’єкту № 1 – у розмірі 4 845,66 грн (чотири тисячі вісімсот сорок п’ять гривень 66 коп.), по об’єкту № 2 – у розмірі 27 910,68 грн (двадцять
сім тисяч дев’ятсот десять гривень 68 коп.), по об’єкту № 3 – у розмірі 1 686,66 грн
(одна тисяча шістсот вісімдесят шість гривень 66 коп.). гарантійні внески мають
бути перераховані на рахунок національної академії національної гвардії України,
код за ЄдрпоУ 08610502, р/р № 37318026015295, банк: державна казначейська
служба України, м. київ, мфо 820172, призначення платежу: «гарантійний внесок
(назва претендента) за участь у конкурсі на право оренди». гарантійний внесок
може бути здійснений шляхом надання банківської гарантії. при цьому банківська
гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського акредитива
(гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або
банком, акціонер якого володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська
компанія) і має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. під «інвестиційним рівнем»
для цілей цього порядку розуміють оцінку кредитного ризику банку або акціонера,
що володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають достатній рівень кредитоспроможності на
рівні «ввв» бо вище згідно з міжнародною рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають на дату проведення конкурсу
судових процесів з державним органом приватизації або будь-яким іншим органом
державної влади України.
Сплачений гарантійний внесок не повертається у разі:
якщо претендентом відкликані матеріали після останнього дня строку для їх подання; непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу щодо передачі в оренду державного нерухомого майна; порушення строку підписання та надання договору оренди нерухомого
державного майна.
здійснення нотаріального посвідчення договору оренди за рахунок коштів орендаря.
інші умови договору оренди, який буде укладено з переможцем конкурсу, відповідатимуть умовам типового договору оренди, затвердженого наказом фдмУ від
23.08.2000 № 1774 (у редакції наказів фдмУ від 09 серпня 2007 р. № 1329, від 05 березня 2013 року № 276) та зареєстрованого в міністерстві юстиції України 27 серпня
2007 року за № 980/142476.
конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. збільшення розміру орендної плати
здійснюється учасниками з кроком 2 % від початкової орендної плати.
основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку у разі обов’язкового забезпечення виконання інших
умов конкурсу.
Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі із зазначенням в ній ідентифікаційного коду за ЄдрпоУ для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків
для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку у
паспорті) та документи, зазначені в інформації про конкурс; проект договору оренди
з пропозиціями щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу), підписаний претендентом і завірений печаткою (за наявності); документи, які підтверджують
гарантійний внесок; інформацію про засоби зв’язку з учасником конкурсу; відомості
про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою кабінету міністрів України
від 31.08.2011 № 906, а саме:
а) якщо учасник є юридичною особою: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені у встановленому порядку копії установчих
документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
копію балансу за останній звітний період;
б) якщо учасник є фізичною особою: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації
про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку.
документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті
з написом «на конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) за адресою:
національна академія національної гвардії України, мкр-н захисників України, 3,
м. Харків, 61001 з 9.00 до 17.30, обідня перерва 12.30 – 14.00.
допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конверти з конкурсними пропозиціями щодо розміру орендної
плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.
реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується
за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
конкурс буде проведено об 11.00 через 5 днів після публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Харків, мкр-н Захисників
України, 3, методичний кабінет в приміщенні національної академії національної гвардії України.

№ 11 (1135)

7

відомості
приватизації

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи Ж – їдальня загальною площею 312,6 м2 з обладнанням, що не увійшла до статутного фонду ВАТ «Жмеринське АТП 10570» та перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Альба – Трікс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Асмолова, 50.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-26-08. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: приміщення будівлі літ. Б, а саме: підвал 1-1 площею 33,0 м2, підвал 1-2 площею 33,0 м2, тамбур 2-1 площею 3,6 м2, обідня зала 2-2 площею 112,8 м2, коридор 2-3
площею 13,9 м2, кухня 2-4 площею 22,8 м2, роздягальня 2-5 площею 12,0 м2, кладова
2-6 площею 11,4 м2, тамбур 2-7 площею 1,8 м2, тамбур 2-8 загальною площею 3,0 м2,
умивальник 2-9 площею 2,1 м2, туалет 2-10 площею 2,5 м2, кладова 2-11 площею 8,0 м2,
овочевий цех 2-12 площею 15,8 м2, м’ясний цех 2-13 площею 16,3 м2, мийка 2-14 площею
8,0 м2, мийка 2-15 площею 8,1 м2, трансформаторна 4-1 площею 4,5 м2 та обладнання (94 од.). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
станом на 31.12.2007: первісна – 72,850 тис. грн; залишкова – 48,630 тис. грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 15 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до прий
мальні регіонального відділення до 17.00 14.02.2018 (м. Вінниця, вул. Гоголя, 10).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяль
ності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 20.02.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок
67-26-08.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для надання послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки: цілісний майновий комплекс державного підприємства «Попаснянський вагоноремонтний завод». Місцезнаходження об’єкта:
Луганська обл., м. Попасна, вул. Залізнична, 1. Балансоутримувач: ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод». Мета оцінки: визначення ринкової вартості майна
державного підприємства для продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (06452) 4-23-48. Електронна адреса замовника конкурсу: lugansk@spfu.gov.
ua. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017. Платник: ТДВ
«Попаснянський вагоноремонтний завод». Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: 33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів; 30.20
Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу; 24.33 Холодне штампування
та гнуття; 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.; 77.39 Надання в оренду інших
машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
основні засоби: група 03 Будівлі, споруди, передавальні пристрої – 205 од., група 04
Машини та обладнання – 2 343 од., група 05 Транспортні засоби – 73 од., група 06
Інструменти, прилади, інвентар – 430 од., група 08 Багаторічні насадження – 426 од.,
Малоцінні необоротні матеріальні активи – 17 013 од., Нематеріальні активи – 55 од.,
Незавершені капітальні інвестиції – 13 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: 3 722,00 тис. грн. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами):
група 03 Будівлі, споруди, передавальні пристрої – 33 017,1 тис. грн, група 04 Машини
та обладнання – 13 154,5 тис. грн, група 05 Транспортні засоби – 2 165,5 тис. грн, група
06 Інструменти, прилади, інвентар – 11,7 тис. грн, група 08 Багаторічні насадження –
216,0 тис. грн, Малоцінні необоротні матеріальні активи – 2 685,2 тис. грн, Нематеріальні активи – 1 210,0 тис. грн, Незавершені капітальні інвестиції – 486,3 тис. грн
станом на 31.12.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв):. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 68,5 га Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): м. Попасна. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): для розміщення та експлуатації заводського комплексу будівель та споруд.
Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): договори оренди. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): річна сума податку – 2 700,4 тис. грн.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну доку
ментацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких зазначено
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть
роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти,
які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних
майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів,
у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» за спеціалізацією 2.1 «Оцінка
цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних
активів, крім прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів
ЦМК – не більше 15 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації
про оголошення конкурсу о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою:
93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта

 Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій розміром 100,0 % статутного капіталу приватного акціонерного товариства (ПрАТ) «Новороздільське
гірничо-хімічне підприємство «Сірка», що становить 712 838 828 шт. акцій.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ «Новороздільське гірничохімічне підприємство «Сірка» (код за ЄДРПОУ 32940082). Телефон замовника конкурсу
(032) 261-66-02 (відділ приватизації об’єктів груп В, Г, Е та управління корпоративними правами). Місцезнаходження ПрАТ: 81652, Львівська обл., м. Новий Розділ,
вул. Гірнича, 2, тел. (03-241) 4-20-10, e-mail: nrsirka@gmail.com. Мета проведення
оцінки: продаж пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Види економічної діяльності (коди КВЕД) ПрАТ «Новороздільське
гірничо-хімічне підприємство «Сірка»: 08.12 «Добування піску, гравію, глин і каоліну
(основний)»; 33.14 «Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування»;
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35.13 «Розподілення електроенергії»; 35.22 «Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи»; 36.00 «Забір, очищення та постачання води»;
49.20 «Вантажний залізничний транспорт»; 49.41 «Вантажний автомобільний транспорт». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком ПрАТ «Новороздільське гірничо-хімічне підприємство «Сірка»: основні засоби – 910 од.; нематеріальні активи – 9 од.; об’єкти незавершених капітальних
інвестицій – немає; довгострокові фінансові інвестиції – немає. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) 178 209,707 тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2017, тис. грн: основні засоби – 138 698,953 тис. грн; нематеріальні активи – 29 140,263 тис. грн; незавершені
капітальні інвестицій – немає; довгострокові фінансові інвестиції – немає. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 53 од. Розмір земельних ділянок, усього: 67,356 га. Місцерозташування земельних ділянок: на
території Новороздільської міської ради – 61,1 га; на території Роздільської селищної
ради – 0,5 га; на території Зарічанської сільської ради – 3,3640 га; на території Березинської сілької ради – 1,1165 га; на території Берездівецької сільської ради – 1,2755 га.
Цільове призначення земельних ділянок: для розміщення та експлуатації основних та
допоміжних будівель та споруд підприємства. Правовий режим земельних ділянок: договір сервітуту на користування земельними ділянками з Роздільським ДГХП «Сірка»,
документи на встановлення права користування земельними ділянками перебувають
на стадії виготовлення. Присвоєно кадастрові номери земельним ділянкам, які знаходяться на територіях Роздільської селищної ради, Березинської та Берездівецької
сільських рад. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: –. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.03.2018.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до нього
(лист ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206) рекомендована максимальна ціна надання
послуг з оцінки майна, що склалася у IIІ кварталі 2017 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 35,00 тис. грн для пакета акцій.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі
прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму
2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та 2.2 «Оцінка
прав на об’єкти інтелектуальної власності». Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної
документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення
та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів
з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-66-02.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – вбудовані
нежитлові приміщення № 9’, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27 загальною
площею 89,4 м2 на 1-му поверсі будівлі А-2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Городоцька районна державна адміністрація Львівської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Городок, майдан Гайдамаків, 25-26
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018. Платник робіт з оцінки:
регіональне відділення ФДМУ по Львівській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – очисні споруди. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Роздільське ДГХП «Сірка».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Гірнича, 2.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні під розбирання. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018. Платник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до нього
(лист ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІI кварталі 2017 року та буде розглядати
ся конкурсною комісією під час обрання переможця для нежитлових приміщень, –
2,4 тис. грн, а для об’єкта незавершеного будівництва – 4,4 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січо
вих Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацях в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з
документами для службового користування за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів
з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефон для довідок (032) 261-62-14.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
Найменування об’єкта оцінки, площа,
№
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
з/п
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
1 Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі компресорної, інв. № 793, загальною площею 75,0 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки,
вул. Макаренка, 1, що перебувають на балансі Дер
жавної установи «Курязька виховна колонія імені
А. С. Макаренка», 08564570, тел. 783-79-46
2 Частина приміщення читального залу на другому
поверсі будівлі Харківського житлово-комунального
технікуму загальною площею 3,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Шевченка, 233а, що перебуває на
балансі Харківського національного університету
міського господарства ім. О. М. Бекетова, 02071151,
тел. 706-15-37
3 Частина нежитлового приміщення – частина холу на
4-му поверсі південно-східного навчального корпусу з
правої сторони від центральних сходів загальною площею 6,0 м2 за адресою: м. Харків, узвіз Куликівський,
12, що перебуває на балансі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М.
Бекетова, 02071151, тел. 706-15-37

Дата
оцінки
На дату,
визначену
орендодавцем

Мета проведення
оцінки

Визначення вартості
об’єкта оренди для
погодження розрахунку орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)
02.03.18 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

Інформація
про замовника/платника
Державна
установа
«Курязька виховна колонія
імені А. С.
Макаренка»
ФОП Курінний В. М.

02.03.18 Визначення вартості ФОП Куріноб’єкта з метою про- ний В. М.
довження договору
оренди

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження таблиці

Найменування об’єкта оцінки, площа,
№
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
з/п
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
4 Нежитлове приміщення – зал на 3-му поверсі
4-поверхової будівлі учбового корпусу (літ. за техпаспортом «А-4») загальною площею 198,4 м2 за адресою:
м. Харків, майдан Конституції, 13, що перебуває на балансі Харківського національного університету мистецтв
ім. І. П. Котляревського 24665164, тел. 731-10-95
5 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3 одноповерхової будівлі складу, літ. за техпаспортом «М-1»
загальною площею 618,2 м2 за адресою: Харківська
обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул. Макаренка,
1, що перебувають на балансі Державної установи
«Курязька виховна колонія імені А.С. Макаренка»,
08564570, тел. 057-783-79-46
6 Нежитлове приміщення – частина холу переходу між
учбово-лабораторним «МЕТ» корпусом та учбовим
корпусом 2-го поверху 3-поверхової будівлі загальною
площею 9,6 м2 за адресою: м. Харків, узв. Куликівський
(вул. Революції), 12, що перебуває на балансі Харківської національної академії міського господарства
ім. О. М. Бекетова, 02071151, тел. (057) 706-15-54
7 Група інвентарних об’єктів (рухоме та нерухоме майно) у кількості 38 од., у тому числі нерухоме майно
будівлі загальною площею 1 717,1 м2 за адресою:
Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка,
просп. Піщаний, 8. Балансоутримувач відсутній
8 Нежитлове приміщення – кімн. № 13 розташоване на
1-му поверсі 6-поверхової будівлі учбового корпусу
И, літ. И-6, інв. № 70994, загальною площею 5,1 м2
за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16

Інформація
про замовника/платника
14.12.17 Визначення вартості Релігійна
об’єкта з метою про- громада –
довження договору Християноренди
ська церква
«Любов і
спасіння»
На дату Визначення вартості ТОВ «Гофер
укладення об’єкта оренди з
Індастрі»
договору метою передачі в
на прове- оренду
дення незалежної
оцінки
02.02.18 Визначення вартості ФОП Клюшніоб’єкта з метою про- ков М. В.
довження договору
оренди
Дата
оцінки

Мета проведення
оцінки

18.04.18 Визначення вартості ФОП Жураоб’єкта з метою про- вель В. К.
довження договору
оренди

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки
9 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 5, 6 на третьому по- 10.03.18
версі триповерхового стендового корпусу (інв. № 35801)
загальною площею 110,6 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Весніна, 7, що перебувають на балансі Державного
підприємства «Український державний науково-дослідний
вуглехімічний інститут», 190443, тел. 704-13-18

Визначення вартості ФОП Юрченоб’єкта оренди з
ко І. Д.
метою передачі в
оренду

Визначення вартості ТОВ «РАДІАН»
об’єкта з метою продовження договору
оренди

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до
РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті,
яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних
в окремому конверті; документів (копії договорів на виконання робіт з оцінки та копії
актів приймання-передавання робіт з оцінки) щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією відносно досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників
середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у III кварталі 2017 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуг з оцінки, що перевищують: для оцінки
об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним
об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2,4 тис. грн; комплексу
будівель та споруд – 10,0 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 7,3 тис. грн;
цілісного майнового комплексу – 45, 2 тис. грн; необоротних активів – 31,5 тис. грн;
об’єкта аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці
площею до 10 000,0 м2 (1 га) – 9,2 тис. грн; окремо розташованої будівлі – 5,1 тис. грн;
земельної ділянки площею до 10 000,0 м2 (1 га) – 2,9 тис. грн; визначення розміру
збитків, завданих державі, – 5, 0 тис. грн; гідротехнічних споруд – 8, 8 тис. грн; пакета акцій – 35,0 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ від
08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 днів
для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної
документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату
конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення площею 23,9 м2 на цокольному
поверсі в переході між гуртожитками. Балансоутримувач – Подільський державний аграрно-технічний університет. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 12б,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки –
укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу :
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.01.2018. Строк виконання
робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Атаманюк Вероніка Ігорівна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість
комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення площею 17,0 м2 на першому поверсі будівлі учбово-методичного центру по підготовці співробітників УВС.
Балансоутримувач – Управління МВСУ в Хмельницькій області. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Зарічанська, 9, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки –
продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.01.2018. Строк виконання
робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Томусяк Оксана Дзюнівна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість
комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення коридору площею 2,0 м2
на першому поверсі навчального корпусу № 3. Балансоутримувач – Подільський
державний аграрно-технічний університет. Місцезнаходження об’єкта: просп. Грушевського 2/8, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника
конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.01.2018. Строк
виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Харкавлюк Дмитро Васильович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: частини приміщень (для розміщення
банкоматів, терміналів, торгових точок та іншого подібного майна).
 Назва об’єкта оцінки № 4: необоротні активи цілісного майнового комплексу ДП «Славутський комбінат «Будфарфор», які повертаються після припинення договору оренди. Балансоутримувач – ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор». Місцезнаходження об’єкта: вул. Козацька, 122, м. Славута, Хмельницька
обл. Мета проведення незалежної оцінки – відображення результатів незалежної
оцінки в бухгалтерському обліку при поверненні орендованого майна після припинення договору оренди з подальшим складенням передавального балансу. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи якого оцінюються – 23.42 Виробництво керамічних санітарнотехнічних виробів. Кількість земельних ділянок – 6. Розмір земельних ділянок –
188 254 м2, у тому числі під залізничними коліями – 16 215 м2, під об’єктами нерухомого майна – 172 039 м2. Цільове призначення земельних ділянок – для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Правовий режим земельних
ділянок – право оренди. Дата оцінки – 31.01.2018. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ПАТ «Славутський
комбінат «Будфарфор».
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: необоротні активи та цілісні майнові
комплекси.
Конкурсною комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки майна: для об’єктів № 1-3 – що не перевищують 2,4 тис. грн; для
об’єкта № 4 – що не перевищують 31,5 тис. грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у за
печатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на ви-
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конання робіт з оцінки (об’єкти № 1-3 – спеціалізація 1.1; об’єкт № 4 – спеціалізації
1.1; 1.2; 1.3; 1.7; 2.1; 2.2); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11
розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3) конкурсна пропозиція
претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня),
79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, органі
заційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ
по Хмельницькій області (каб. 1) за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу
(включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00
в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29000.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для надання послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі (літ. А) загальною площею
126,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Львівський відокремлений підрозділ Державної установи «Лабораторний центр на залізничному транспорті Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки:

58000, м. Чернівці, вул. Гагаріна, 36а. Мета проведення оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372)
55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 0,0 грн станом на 31.12.2017.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0409 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Гагаріна, 36а. Цільове призначення земельної ділянки: для
охорони здоров’я і соціальних послуг (для обслуговування будівлі СЕС). Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки вищевказаного майна виступатиме юридична особа – Виробничо-комерційна колективна фірма «Вокзал – Експрес» ЛТД.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта, яка буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2,0 тис. грн.

До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових
прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного
реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013
за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та
додатках до нього. Заяви про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є приміщення, частини будівель, які за
своїм функціональним призначенням належать до офісної, торговельно-офісної, торговельної нерухомості, до нерухомості під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м.Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до каб.
№ 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області
за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372)
55-44-84.

Управління конкурентного продажу
та біржової діяльності, т. 200-29-10

ПРОДАЖ ПАКЕТІВ АКЦІЙ НА ФОНДОВІЙ БІРЖІ

Продовження таблиці

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРУМОК», що приватизується

1

Значення показника

05390842
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРУМОК»
27013, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬ
КИЙ Р-Н, с. ТИШКІВКА, вул. КООПЕРАТИВНА, 9
Розмір статутного капіталу товариства, грн
31700,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
25 132
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
19,82
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,250
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
1 425 570,00
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
12
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
1,3
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про депозитарну установу, в якій зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ,
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
найменування)
Відомості про депозитарій, який обслуговує депозитарну установу (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
948
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
233

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
660
410
160,98
-17

4
822
497
165,39
-7

5
948
594
159,6
-2

92
138
0
0
230

95
146
0
0
241

85
148
0
0
233

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн

5
6
7
8
9

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЛІБОЗАВОД «ЗАЛІЗНИЧНИК», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства

Значення показника

23050348
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЛІБОЗАВОД
«ЗАЛІЗНИЧНИК»
Місцезнаходження товариства
42600, СУМСЬКА ОБЛ., м. ТРОСТЯНЕЦЬ, ПРОВ. ГАЇВСЬКИЙ, 2б
Розмір статутного капіталу товариства, грн
3 208 000,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
6162080
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
48,021
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
554 587,20
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
2
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
2,4
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про депозитарну установу, в якій зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ,
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
найменування)
Відомості про депозитарій, який обслуговує депозитарну установу (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
227,5
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
1172,6

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
195,3
241
81,04
-322,4

4
384,9
211,1
182,33
-184,3

5
227,5
206,2
110,3
-303,8

1192
461,1
0
0
1653,1

998
385,3
0
0
1383,3

939
233,6
0
0
1172,6

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн

5
6
7
8
9

3

4

5

121
0
0
109
0
230

114
0
0
127
0
241

112
0
0
121
0
233

ПАСИВ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3 Місцезнаходження товариства

2

10
11
12
13
14
15

Вартість власного капіталу, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Товариством не здійснюються викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище; утворення і розміщення відходів немає, природоохоронне обладнання та споруди у товаристві відсутні
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Справа про банкрутство товариства не порушувалась
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Місцезнаходження фондової біржі
Телефон для довідок
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
Час початку торговельної сесії
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)

Українська біржа
01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44
495-74-74
27.02.2018
10.00
АПЦ
Перші торги

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та 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).
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, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня
2017 року № 133/2017, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
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); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про
фінансово-майновий стан.
Продовження таблиці

1

2

3

4

5

-105,4
0
0
1758,5
0
1653,1

-289,7
0
0
1673
0
1383,3

-593,5
0
0
1766,1
0
1172,6

ПАСИВ
10
11
12
13
14
15

Вартість власного капіталу, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Товариство має низький рівень ризику, оскільки не здійснює виробничої та промислової діяльності. Екологічний вплив є несуттєвим
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відсутнє провадження справи про банкрутство
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Місцезнаходження фондової біржі
Телефон для довідок
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
Час початку торговельної сесії
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)

Українська міжбанківська валютна біржа
04070, м. Київ-23, вул. Межигірська, 1
461-54-34
28.02.2018
11.00
АПЦ
Перші торги

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та 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).
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, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня
2017 року № 133/2017, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
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); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

Фонд державного майна України повідомляє
На виконання п. 10.1 Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого спільним наказом ФДМУ, ДКЦПФР, АМКУ від 16.11.1998 № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 17.12.1998 за № 798/3238 (із змінами) надається інформація про результати продажу пакетів акцій АТ на фондовій біржі:
№
п/п

Код за ЄДРПОУ та
назва підприємства

Назва біржі, через яку відбувався продаж

Дата укладання біржового контракту

Кількість придбаних акцій, шт.

Загальна вартість придбаних акцій, грн.

1

22858679, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРХУДОЖПРОМ»

Фізична особа

УМВБ, м. Київ

17.01.2018

4500618

3015414.06

2

00152448, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ»

ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ»

Фондова біржа ПФТС, м. Київ

19.01.2018

64126587

1282531.74
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