Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 40 (1060)
Засновано у вересні 1993 року
ФДМУ ПОВІДОМЛЯЄ
Наказом Фонду державного майна України від 19 травня 2017 року № 786 «Про
прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій ПрАТ «Іста-центр»
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що належить Фонду державного майна України у статутному капіталі 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.
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Фонд державного майна України
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Продаж пакетів акцій
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-36-16
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення конкурсу з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій
приватного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт»
1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ 00018201.
Повне найменування товариства: приватне акціонерне товариство «Укрнафтопродукт».
Місцезнаходження товариства: бульв. Верховної Ради, 34, м. Київ, 02094.
Телефон/факс (044) 573-30-16, (044) 500-76-18.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності, %: 0.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості
61 088 246 шт., що становить 50 % статутного капіталу плюс одна акція.
Статутний капітал товариства становить 36 652 947,00 гривень.
Номінальна ціна акції – 0,3 гривні.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 28 415 000,00 гривень.
Крок торгів – 285 000,00 гривень.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД: 68.20 – надання послуг оренди і експлуатації
власного чи орендованого нерухомого майна.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.04.2017 – 12 осіб.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках – не займає.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство, умови їх використання:
майновий комплекс (5440,7 м2) за адресою: бульв. Верховної Ради, 34, м. Київ
(свідоцтво про право власності МК010002522);
квартира (32,7 м2) за адресою: просп. П. Григоренка, 41, кв. 70, м. Київ (свідоцтво про право власності КВ60017);
земельна ділянка (6,0934 га) за адресою: м. Горлівка, Донецька обл. Умови
використання земельної ділянки – державний акт на право постійного користування землею;
земельна ділянка (0,116903 га) за адресою: с. Чернобаївка, Херсонська обл.,
Микитівський р-н. Умови використання земельної ділянки – державний акт на право
постійного користування землею;
земельна ділянка (0,379324 га) за адресою: бульв. Верховної Ради, 34, м. Київ.
Умови використання земельної ділянки – право постійного користування землею.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та
платежів (у разі їх наявності) – відсутні.
Рішенням загальних зборів акціонерів від 7 квітня 2017 року (протокол № 20)
змінено тип публічного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт» на приватне
та змінено повне найменування Публічного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт» на Приватне акціонерне товариство «Укрнафтопродукт», скорочене най
менування з ПАТ «Укрнафтопродукт» на ПрАТ «Укрнафтопродукт».
ДОВІДКА
про фінансово-господарський стан ПрАТ «Укрнафтопродукт»
Значення показника
№
Назва показника
з/п
за 2014 р. за 2015 р. за 2016 р. І кв. 2017 р.
1 Середньооблікова чисельність працівників, осіб
11
8
11
12
2 Первісна вартість основних фондів, тис. грн
2984
3002
1100
1100
3 Залишкова вартість основних фондів, тис. грн
788
756
73
71
4 Знос основних фондів, %
74
75
93
93
5 Чистий прибуток, тис. грн
-14
-274
-417
110
6 Прострочена заборгованість з виплати заробітної
–
–
–
–
плати, тис. грн
7 Прострочена заборгованість перед бюджетом, тис. грн
–
–
–
–
8 Прострочена заборгованість із страхування, тис. грн
–
–
–
–
Основні показники господарської діяльності ПрАТ «Укрнафтопродукт»
За 2014 р.
За 2015 р.
За 2016 р.
І квартал 2017 р.
Обсяг реалізації продукції, тис. грн
978
1028
2502
811
Балансовий прибуток, тис. грн
-14
-274
-417
110
Дебіторська заборгованість, тис. грн
1913
2083
2389
2535
Кредиторська, тис. грн
2239
2263
2188
2203
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн
27187
27156
62312
62310
Вартість власного капіталу, тис. грн
26565
26291
61260
61370
Величина чистого прибутку, тис. грн
-14
-274
-417
110
5. Фіксовані умови конкурсу:
Покупець пакета акцій зобов’язаний забезпечити:
1) в економічній діяльності товариства:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату проведення
облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна України в депозитарній установі;
врегулювання питання щодо забезпечення погашення простроченої заборгованості товариства перед Державним бюджетом України за Угодою про умови,
порядок та забезпечення розрахунків за акредитивом від 12 серпня 1996 року
№ 7 із додатком від 20 листопада 1997 року № 1, що були укладені між Державним експортно-імпортним банком України та АХК «Укрнафтопродукт» та штрафних
санкцій нарахованих на вказану заборгованість;
повну своєчасну сплату до бюджету податків і зборів, митних та інших платежів,
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також
недопущення виникнення податкового боргу;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
2) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
підвищення якості наявних видів послуг;
впровадження прогресивних технологій, комп’ютеризацію робочих місць;
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності
товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем;
3) у соціальній діяльності товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати
заробітної плати його працівникам;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої
статті 40 Кодексу законів України про працю України або вчинення працівником дій,
за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті
40 та статті 41 Кодексу законів України про працю України) протягом шести місяців
від дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на
рахунку Фонду державного майна України в депозитарній установі;
здійснення товариством витрат на охорону праці відповідно до Закону України
«Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого
травматизму і професійних захворювань;
виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно
до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та
надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством;
4) у природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;
виконання заходів товариством щодо охорони навколишнього природного
середовища;
проведення в повному обсязі заходів із землеустрою відповідно до вимог Закону України «Про землеустрій»;
5) У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування
на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші

господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду
державного майна України. У разі неотримання такої згоди на день проведення
загальних зборів акціонерів товариства покупець зобов’язаний голосувати проти
збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості
акцій, перетворення на інші господарські товариства;
недопущення до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій вчинення без попередньої згоди Фонду державного майна України правочину
з відчуження майна товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом
такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів щодо відчуження майна товариства, яке здійснюється в межах
звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як
купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутного
(складеного) капіталу інших господарських товариств;
спрямування у законодавчо встановлений строк дивідендів, нарахованих на
придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу
держава в особі Фонду державного майна України, до державного бюджету відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за
результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році, а також
дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за час
перебування у державній власності пакета акцій у 2017 році.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного
періоду їх виконання, становить п’ять років з дати проведення облікової операції
(списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна Украї
ни в депозитарній установі.
6. Інформація про наявність або відсутність радника: конкурс проводиться
без залучення радника.
7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію
державного майна», Закону України «Про санкції», на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної
приватизації у 2015 – 2017 роках» (зі змінами), відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом ФДМУ від 10.05.2012 № 639, розпорядженням Антимонопольного
комітету України від 10.05.2012 № 282-р, рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 10.05.2012 № 674, зареєстрованими Міністерством
юстиції України 12.06.2012 за № 940/21252 (зі змінами) (далі – Положення).
У конкурсі з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Укр
нафтопродукт» мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями
об’єктів приватизації згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені 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 державоюагресором, 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 конкурсі особи, щодо 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».
8. Для участі в конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує конкурсну гарантію у сумі 5 683 000,00 гривень та реєстраційний внесок у сумі 340,00 гривень.
Реквізити для сплати конкурсної гарантії
та реєстраційного внеску в національній валюті:
Конкурсна гарантія
Одержувач коштів – Фонд державного майна України
у сумі 5 683 000,00
Рахунок № 37316021000058
гривень
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172;
Код за ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі в конкурсі з продажу
пакета акцій приватного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт»
Реєстраційний внесок Одержувач коштів – Фонд державного майна України
у сумі 340,00 гривень
Рахунок № 37183500900028
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172;
Код за ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: як реєстраційний внесок для участі в конкурсі з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт»
Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску
в іноземній валюті (долари США та євро):
Конкурсна гаОдержувач: Фонд державного майна
Receiver: The State Property Fund of
рантія у сумі
України
Ukraine
5 683 000,00
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
Address: 18/9 General Almazov Street,
гривень (за кур- м. Київ, 01133, Україна
Kyiv, 01133, Ukraine
сом Національного Рахунок 25206010023277
Account 2520601003277
банку України на Банк одержувача: ПАТ «Державний
Bank of receiver: Joint-Stock company
день сплати кон- експортно-імпортний банк України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
курсної гарантії) Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ,
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv,
Україна
Ukraine
МФО 322313
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Код за ЄДРПОУ 00032945
Code YeDRPOU 00032945
Призначення платежу: як конкурсна гаPurpose of payment: tender guarantee
рантія для участі в конкурсі з продажу пакета for participation in the auction for the sale
акцій приватного акціонерного товариства
of the stake of Private Joint Stock Company
«Укрнафтопродукт»
«Ukrnaftoprodukt»
Реєстраційний Одержувач: Фонд державного майна
Receiver: The State Property Fund of
внесок у сумі
України
Ukraine
340,00 гривень Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
Address: 18/9 General Almazov Street,
(за курсом Націо м. Київ, 01133, Україна
Kyiv, 01133, Ukraine
нального банку
Рахунок 25206010023277
Account 2520601003277
України на день
Банк одержувача: ПАТ «Державний
Bank of receiver: Joint-Stock company
сплати реєстрацій- експортно-імпортний банк України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
ного внеску)
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ,
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv,
Україна
Ukraine
МФО 322313
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Код за ЄДРПОУ 00032945
Code YeDRPOU 00032945
Призначення платежу: як реєстраційний Purpose of payment: registry fee for
внесок для участі у конкурсі з продажу пакета participation in the auction for the sale of
акцій приватного акціонерного товариства
the stake of Private Joint Stock Company
«Укрнафтопродукт»
«Ukrnaftoprodukt»
Продовження на стор. 2

2
Продовження. Початок рубрики на стор. 1

Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового
внеску як конкурсної гарантії для участі в конкурсі надати банківську гарантію на суму
конкурсної гарантії – 5 683 000,00 гривень, визначеної згідно з умовами конкурсу (умови надання банківської гарантії передбачені абз. 2 пункту 1.3 розд. 1 Положення);
подає конкурсну документацію, остаточний проект договору купівлі-продажу
пакета акцій та конкурсну пропозицію.
Конкурсна документація (складена відповідно до переліку документів, зазначених у розділі V Положення) складається та запечатується в окремий непрозорий пакет з написом «Конкурсна документація» із зазначенням на ньому тільки
адреси державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не повинна
міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.
Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий
пакет з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому зазначаються найменування та місцезнаходження державного органу приватизації, назва конкурсу і потенційний покупець.
Конкурсна пропозиція (оформлена відповідно до додатка 2 до Положення)
та документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала конкурсну
пропозицію, подаються у запечатаному непрозорому пакеті з написом «Конкурсна пропозиція», на якому зазначаються тільки найменування, адреса державного
органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація,
за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.
9. Дата, початок та час завершення приймання конкурсної документації та
остаточного проекту договору купівлі-продажу:
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівліпродажу починається з дня опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.
Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу потенційні покупці письмово звертаються до Фонду державного майна України,
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення конкурсу
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства
«Івано-Франківський локомотиворемонтний завод»
1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ 13655435.
Повне найменування товариства: приватне акціонерне товариство «ІваноФранківський локомотиворемонтний завод».
Місцезнаходження товариства: вул. Залізнична, 22, м. Івано-Франківськ, ІваноФранківська обл., 76017.
Телефон (0342) 53-23-70.
Тел./факс (0342) 53-23-73.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності, %: 0.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості
77 859 520 шт., що становить 99,5 % статутного капіталу товариства.
Статутний капітал товариства становить 19 562 800,00 гривень.
Номінальна ціна акції – 0,25 гривні.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 33 920 000,00 гривень.
Крок торгів – 340 000,00 гривень.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД-33.17. – ремонт і технічне обслуговування
інших транспортних засобів.
Інформація про обсяг виробництва
та реалізації основних видів продукції станом на 01.04.2017
Найменування продукції/послуг
Колодка локомотивна
Ремонт тепловоза ТГМ 4Б-0150

Кількість, шт.
266
1

Сума, грн
71 162,602
446 695,00

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.04.2017 – 270 осіб.
Розмір простроченої заборгованості товариства станом на 01.04.2017:
перед бюджетом за податками та зборами – 151,5 тис. грн;
із заробітної плати та соціальних виплат – 2 479,0 тис. грн.
Монопольне (домінуюче) становище – не займає.
Наявність мобілізованих завдань та державної таємниці – відсутні.
Об’єкти соціально-побутового призначення ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» – відсутні.
Наявність на підприємстві виконання державних оборонних замовлень – відсутні.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство, умови їх використання:
у користуванні ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» перебуває 34 споруди;
площа земельної ділянки – 9,96 га.
Земельна ділянка використовується на підставі державного акта на право постійного користування землею від 17.01.1995 № 15/4-000070.
Обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря
Найменування забруднюючої речовини Обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря, тонн
2014 р.
2015 р.
2016 р.
І кв. 2017 р.
Азоту оксиди
1,082
0,893
0,547
0,11805
Ангідрид сірчистий
0,274
–
0,270
0,000108
Тверді речовини
–
0,7126
0,35576
0,153012
Марганець та його сполуки
0,00212
0,000769
0,000698
0,000038
Свинець та його сполуки
0,000239
0,00001
0,00001
0,000002
ІІ клас небезпечності
0,048
0,0215
0,0085
0,0045
ІІІ клас небезпечності
0,741
0,0434
0,029
0,002894
ІV клас небезпечності
0,004
0,1914
2,260
0,21415
Діоксид вуглецю
41,42
0,6411
–
–

Суми сплаченого екологічного податку
Найменування забруднюючої речовини
За викиди в атмосферне повітря забруднюючих
речовин стаціонарними джерелами
Всього

Суми сплаченого екологічного податку, грн.
2014 р.
2015 р.
2016 р.
І кв. 2017 р.
1 668 710,6 1907005,35 2235372,61 956653,42
3091,54

3152,68

2028,40

340,39

Основні показники господарської діяльності товариства
Найменування
Обсяг реалізації продукції
Балансовий прибуток/збиток
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
Рентабельність діяльності
Вартість активів
Вартість власного капіталу
Чистий прибуток/збиток

Од. вим.
тис. грн
тис. грн
тис. грн
%
тис. грн
тис. грн
тис. грн

2014 р.
40651,0
6559,0
15236,0
7085,0
16,1
40924,0
24994,0
689,0

2015 р.
49961,0
4425,0
12002,0
8902,0
8,9
40311,0
25091,0
776,0

2016 р.
4882,0
93760,0
18936,0
10676,0
19,2
46103,0
24997,0
681,0

За І кв. 2017 р.
892,0
94,0
3874,0
16214,0
10,2
39160,0
24997,0
-2051,0

5. Фіксовані умови конкурсу:
1) в економічній діяльності товариства:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату проведення
облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна України в депозитарній установі;
повна своєчасна сплата до бюджету податків і зборів, митних та інших платежів,
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також
недопущення виникнення податкового боргу;
утримання в належному стані та у готовності до використання за призначенням
об’єктів і засобів цивільного захисту;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
2) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
оновлення основних засобів виробництва, а саме: модернізація ливарного
виробництва, верстатного парку для обробки металу, ковальсько-пресового обладнання та обладнання для виготовлення шестерень на підставі програми, розробленої та затвердженої покупцем. Така програма повинна бути затверджена
не пізніше ніж протягом шести місяців з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна України
в депозитарній установі;
оновлення інформаційно-програмного забезпечення товариства;
освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та послуг;
зростання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
щороку протягом п’яти років;
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності
товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем;
3) у соціальній діяльності товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати
заробітної плати його працівникам;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за
які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40
та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати
проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку
Фонду державного майна України в депозитарній установі;
виконання в повному обсязі колективного договору протягом строку його дії, а
після його завершення укладення нового або внесення змін до зазначеного договору в установленому законодавством порядку з урахуванням положень Генеральної
угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної
політики і трудових відносин в Україні та його виконання;
здійснення товариством витрат на охорону праці відповідно до Закону України
«Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого
травматизму і професійних захворювань;
виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно
до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,

24 травня 2017 року

укладають з ним договір про конфіденційність та отримують пакет документації
про конкурс, який містить документи, зазначені у п. 6.8 Положення.
Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опрацьовує і подає до Фонду державного майна України один примірник пропозицій
до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та доповненнями (у разі наявності).
Приймання пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівліпродажу пакета акцій завершується 7 червня 2017 року о 18.00.
Фонд державного майна України надає потенційним покупцям опрацьований та затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу не пізніше 12
червня 2017 року.
Потенційний покупець не пізніше 14 червня 2017 року подає один примірник
остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо
його умов.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору
купівлі-продажу завершується 14 червня 2017 року о 18.00.
10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного
майна України, кімн. 504, час приймання – щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з
9.00 до 16.45, у передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
11. Дата, час та місце початку та завершення приймання конкурсних пропозицій.
Реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій проводиться 22 червня 2017 року з 10.00 до 10.50 у приміщенні Фонду державного майна
України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303.
12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства
«Укрнафтопродукт» буде проведено 22 червня 2017 року об 11.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Генерала
Алмазова, 18/9, кімн. 303.
13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитись з товариством можна за адресою: бульв. Верховної Ради, 34,

м. Київ, 02094. Для відвідання товариства необхідно отримати письмовий дозвіл
Фонду державного майна України.
14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації
конкурсу.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства можна
отримати за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Управління
конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації Фонду
державного майна України (кімн. 614), щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00
до 16.45, у передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
Телефони для довідок: (044) 200-33-53, 200-34-43.
Електронна адреса: zah@spfu.gov.ua, borysyuk@spfu.gov.ua.
15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Придбання пакета акцій приватного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт» потенційним покупцем може не потребувати отримання дозволу Антимонопольного комітету за умови відсутності у нього відносин контролю.
ПрАТ «Укрнафтопродукт» – вартість активів – 2 276,6 тис. євро, обсяг реалізації
товарів – 88,03 тис. євро.
Тобто, за умови відсутності відносин контролю у ПрАТ «Укрнафтопродукт», у
об’єкта придбання не перевищується сума, еквівалентна 4 млн євро, а отже не
виконуються умови, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про
захист економічної конкуренції», за яких необхідне попереднє отримання дозволу на концентрацію.
Отже, за умови відсутності відносин контролю у ПрАТ «Укрнафтопродукт», або
не перевищення сукупних вартісних показників, з урахуванням відносин контролю
цього товариства, суми еквівалентної 4 млн євро, придбання його акцій може не
потребувати дозволу Антимонопольного комітету України.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу приватизації в складі проекту остаточного договору купівлі-продажу інформацію про відкритий на ім’я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі та інформацію
про депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання розпорядження про
виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.

створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та
надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством;
4) у природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;
з метою здійснення контролю за обсягами викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря модернізація очисних споруд товариства протягом двох років з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на
рахунку Фонду державного майна України в депозитарній установі;
встановлення обладнання для очистки стічних вод;
проведення в повному обсязі заходів із землеустрою відповідно до вимог Закону України «Про землеустрій»;
5) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення
товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі
товариства, та недопущення його безоплатного використання і незаконного відчуження;
до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування
на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші
господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду
державного майна України. У разі неотримання такої згоди на день проведення
загальних зборів акціонерів товариства покупець зобов’язаний голосувати проти
збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості
акцій, перетворення на інші господарські товариства;
недопущення до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій вчинення без попередньої згоди Фонду державного майна України правочину
з відчуження майна товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом
такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів щодо відчуження майна товариства, яке здійснюється в межах
звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як
купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутного
(складеного) капіталу інших господарських товариств;
спрямування у законодавчо встановлений строк дивідендів, нарахованих на
придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу
держава в особі Фонду державного майна України, до державного бюджету відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за
результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році, а також
дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за час
перебування у державній власності пакета акцій у 2017 році.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного
періоду їх виконання, становить п’ять років з дати проведення облікової операції
(списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна України в депозитарній установі.
6. Інформація про наявність або відсутність радника: конкурс проводиться
без залучення радника.
7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої
та конкурентної приватизації у 2015-2017 роках», зі змінами та розпорядження
Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 року № 298-р «Про затвердження
умов продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства
«Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» за конкурсом з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону», відповідно до Положення про порядок
проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 639, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10.05.2012 № 282-р, рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.05.2012 № 674,
зареєстрованими Міністерством юстиції України 12.06.2012 за № 940/21252, зі
змінами (далі – Положення).
У конкурсі з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «ІваноФранківський локомотиворемонтний завод» мають право брати участь особи, які
можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно з частинами першою і другою
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі в конкурсі не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені
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 конкурсі особи, щодо 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».
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати державному органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Разом із заявою для участі в конкурсі 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 контролюючого органу про
подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);
для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансовомайновий стан та документи щодо проведення аудиторської перевірки таких
покупців, що засвідчують достовірність інформації про їх фінансово-майновий
стан.
Відповідальність за достовірність, повноту поданого документа та обов’язок
довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на
покупця.
8. Для участі в конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує конкурсну гарантію у сумі 1 696 000,00 гривень та реєстраційний внесок у сумі 340,00 гривень.
Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску
в національній валюті:
Конкурсна
Одержувач коштів – Фонд державного майна України
гарантія у сумі Рахунок № 37316021000058
1 696 000,00 Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
гривень
МФО 820172;
Код за ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі в конкурсі з продажу пакета акцій
приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод»
Реєстрацій- Одержувач коштів – Фонд державного майна України
ний внесок
Рахунок № 37183500900028
у сумі 340,00 Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
гривень
МФО 820172;
Код за ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: як реєстраційний внесок для участі в конкурсі з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод»

Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску
в іноземній валюті (долари США та євро):
Одержувач: Фонд державного майна України Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9,
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv,
м. Київ, 01133, Україна
01133, Ukraine
Рахунок 25206010023277
Account 2520601003277
Банк одержувача: ПАТ «Державний
Bank of receiver: Joint-Stock company
експортно-імпортний банк України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ,
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv,
Україна
Ukraine
МФО 322313
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Код за ЄДРПОУ 00032945
Code YeDRPOU 00032945
Призначення платежу: як конкурсна гарантія Purpose of payment: tender guarantee for
для участі в конкурсі з продажу пакета акцій
participation in the auction sale of the stake of
приватного акціонерного товариства ««ІваноPrivate Joint Stock Company «Ivano-Frankivsk
Франківський локомотиворемонтний завод»
Locomotive Repair Plant»
Реєстрацій- Одержувач: Фонд державного майна України Receiver: The State Property Fund of Ukraine
ний внесок
Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9,
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv,
у сумі 340,00 м. Київ, 01133, Україна
01133, Ukraine
гривень (за
Рахунок 25206010023277
Account 2520601003277
курсом Націо
Bank of receiver: Joint-Stock company
нального банку Банк одержувача: ПАТ «Державний
«State Export Import Bank of Ukraine»
України на день експортно-імпортний банк України»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv,
сплати реєстра- Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ,
Ukraine
ційного внеску) Україна
МФО 322313
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Код за ЄДРПОУ 00032945
Code YeDRPOU 00032945
Призначення платежу: як реєстраційний
Purpose of payment: registry fee for
внесок для участі у конкурсі з продажу пакета
participation in the auction sale of the stake of
акцій приватного акціонерного товариства «Івано- Private Joint Stock Company «Ivano-Frankivsk
Франківський локомотиворемонтний завод»
Locomotive Repair Plant»
Конкурсна
гарантія у сумі
1 696 000,00
гривень (за
курсом Націо
нального банку
України на день
сплати конкурсної гарантії)

Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового внеску як конкурсної гарантії для участі в конкурсі надати банківську гарантію
на суму конкурсної гарантії – 1 696 000,00 грн, визначеної згідно з умовами конкурсу (умови надання банківської гарантії передбачені абз. 2 пункту 1.3 розд. 1
Положення);
подає конкурсну документацію, остаточний проект договору купівлі-продажу
пакета акцій та конкурсну пропозицію.
Конкурсна документація (складена відповідно до переліку документів у відповідності до вимог розділу V Положення) складається та запечатується в окремий
непрозорий пакет з написом «Конкурсна документація» із зазначенням на ньому
тільки адреси державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.
Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий
пакет з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому зазначаються найменування та місцезнаходження державного органу приватизації, назва конкурсу і потенційний покупець.
Конкурсна пропозиція (оформлена відповідно до додатка 2 до Положення)
та документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала конкурсну
пропозицію, подаються у запечатаному непрозорому пакеті з написом «Конкурсна пропозиція», на якому зазначаються тільки найменування, адреса державного
органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація,
за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.
9. Дата, початок та час завершення приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу:
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівліпродажу починається з дня опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.
Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу потенційні покупці до 20 червня 2017 року до 18.00 письмово звертаються до Фонду державного майна України та укладають з ним договір про конфіденційність
і отримують пакет документації про конкурс, який містить документи відповідно
до п. 6.8 Положення.
Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опрацьовує і подає до Фонду державного майна України один примірник пропозицій
до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та доповненнями (у разі наявності).
Приймання пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівліпродажу пакета акцій завершується 20 червня 2017 року о 18.00.
Фонд державного майна України надає потенційним покупцям опрацьований та затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу не пізніше 23
червня 2017 року.
Потенційний покупець не пізніше 27 червня 2017 року подає один примірник
остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо
його умов.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівліпродажу завершується 27 червня 2017 року о 17.00.
10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, кімн. 504 щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях з 9.00 до 16.45,
у передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
11. Дата, час та місце початку та завершення приймання конкурсних пропозицій.
Реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій проводиться 6 липня 2017 року з 10.00 до 10.50 у приміщенні Фонду державного майна
України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303.
12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства
«Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» буде проведено 6 липня
2017 року об 11.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303.
13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з товариством можна за адресою: вул. Залізнична, 22, м. ІваноФранківськ, Івано-Франківська обл., 76017. Для відвідання товариства потрібно
отримати письмовий дозвіл Фонду державного майна України.
14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації
конкурсу.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства можна отримати за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації Фонду державного
майна України (кімн. 614), щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00 до 16.45, у
передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00. Телефони для довідок: (044) 200-33-53, 20034-43. Електронна адреса: zah@spfu.gov.ua, borysyuk@spfu.gov.ua.
15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Придбання пакета акцій ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» потенційним покупцем може не потребувати отримання дозволу Антимонопольного комітету України за умови відсутності у нього відносин контролю.
ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» (вартість активів –
1 622,20 тис. євро, обсяг реалізації товарів – 1 719,98 тис. євро).
Тобто за умови відсутності відносин контролю у ПрАТ «Івано-Франківський
локомотиворемонтний завод» у об’єкта придбання не перевищується сума, еквівалентна 4 млн євро, а отже не виконуються умови, визначені частиною першою
статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за яких необхідне
попереднє отримання дозволу на концентрацію.
Отже, за умови відсутності відносин контролю у ПрАТ «Івано-Франківський
локомотиворемонтний завод», або не перевищення сукупних вартісних показників, з урахуванням відносин контролю цього товариства, суми еквівалентної
4 млн євро, придбання його акцій може не потребувати дозволу Антимонопольного комітету України.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу приватизації в складі проекту остаточного договору купівлі-продажу інформацію
про відкритий на ім’я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі
та інформацію про депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання
розпорядження про виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення
конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом
аукціону з продажу пакета акцій приватного
акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ»
1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ 30083966.
Повне найменування товариства: приватне акціонерне товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль» (далі – ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»).
Рішенням загальних зборів акціонерів від 13 квітня 2017 року (протокол
№ 1/2017) змінено тип публічного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ»
на приватне та змінено повне найменування Публічного акціонерного товариства
«Миколаївська теплоелектроцентраль» на приватне акціонерне товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль», скорочене найменування з ПАТ «Миколаївська
ТЕЦ» на ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ».
Місцезнаходження товариства: вул. Каботажний спуск, буд. 18, м. Миколаїв,
Україна, 54020.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності, %: 0.
Телефон (0512) 58-33-59.
Тел./факс (0512) 36-20- 40.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості 249 833 540 шт., що становить 99,912 % статутного капіталу ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ».
Статутний капітал товариства становить 62 513 200,00 грн.
Номінальна вартість однієї акції – 0,25 грн.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 97 000 000,00 грн.
Крок торгів – 970 000,00 грн.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД (коди 35.11; 35.30): виробництво електроенергії; постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.
Штатна чисельність працівників станом на 01.04.2017 – 491 особа.
Наявність мобілізаційних завдань та державної таємниці:
постановою КМУ від 30.10.2008 № 948-0015 для ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» затверджено мобілізаційне завдання на виробництво електроенергії. На товаристві
є державна таємниця;
у ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» відсутні державні оборонні замовлення.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках: відповідно до Закону України «Про природні монополії» ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» є суб’єктом
природної монополії.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство, умови їх використання:
11,4390 га – для обслуговування адміністративних, виробничих будівель та
підсобних приміщень, використовується на підставі державного акта на право
постійного користування № 125 від 10.02.1994, виданого відповідно до рішення
Миколаївської міської ради № 18/4 від 20.10.1993;
0,02 га – бойлерна, використовується на підставі державного акта на право
постійного користування № 124 від 10.02.1994, виданого відповідно до рішення
Миколаївської міської ради № 17/11 від 25.05.1993;
16 м2 – приміщення під установку приборів обліку теплової енергії, використовується на підставі державного акта на право постійного користування № 452 від
16.05.1995, виданого відповідно до рішення Миколаївської міської ради № 2/13
від 20.09.1994;
0,28 га – насосна станція № 1, № 2, використовуються на підставі державного
акта на право постійного користування № 126 від 10.02.1994, виданого відповідно
до рішення Миколаївської міської ради № 17/11 від 25.05.1993;
0,02 га – підвищувальна насосна станція, використовується на підставі державного акта на право постійного користування № 123 від 10.02.1994, виданого
відповідно до рішення Миколаївської міської ради № 17/11 від 25.05.1993.
Об’єкти соціально-побутового призначення: підприємство має їдальню для
харчування співробітників.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд:
за 2016 рік: викинуто в атмосферне повітря 109,889 т; передано відходів на
сторону 458,349 т; одержано води 2 598,6 тис. м3; відведено стічних вод 2 259,4
тис. м3.
Інформація про сплату екологічних зборів та платежів:
за 2016 р., тис. грн
Нараховано за Сплачено за
Показник
Кт. станом на 01.01.16
Кт. станом на 01.01.17
2016 р.
Плата за землю
39
714
700
53
Екологічний податок
30
196
185
41
Рентна плата за воду
391
1 266
1 442
215
за І квартал 2017 р., тис. грн
Нараховано за Сплачено за
Показник
Кт. станом на 01.01.17
Кт. станом на 01.04.17
І квартал 2017 р.
Плата за землю
53
190
439
-196
Екологічний податок
41
137
151
27
Рентна плата за воду
215
726
842
99
Основні показники господарської діяльності публічного акціонерного
товариства за останні три роки та останній звітний період
2014 р.
2015 р.
2016 р.
За І кв. 2017 р.
Обсяг реалізації продукції, тис. грн
177 731
244 495
275 246
207 699
Балансовий прибуток, тис. грн
4 622
-3 587
-30 887
-4 299
Дебіторська заборгованість, тис. грн
51 709
74 676
105 766
129 651
Кредиторська заборгованість, тис. грн
57 915
83 499
167 708
275 148
Рентабельність, %
9,7
0,1
-21,5
-18,6
Вартість активів, тис. грн
117 919
132 167
193 925
283 507
Вартість власного капіталу, тис. грн
42 861
37 811
-21 609
-60 223
Величина чистого прибутку, тис. грн
17 231
309
-59 114
-38 602
ДОВІДКА
про фінансово-господарський стан
Значення показника
№
Назва показника
з/п
За 2014 р. За 2015 р. За 2016 р. За І кв. 2017 р.
1 Середньооблікова чисельність працівників, осіб
522
499
485
491
2 Первісна вартість основних фондів, тис. грн
124 322
131 057
134 189
134 080
3 Залишкова вартість основних фондів, тис. грн
34 566
36 452
35 946
34 802
4 Знос основних фондів, %
72,2
72,2
73,2
74,0
5 Чистий прибуток, тис. грн
17 231
309
-59 114
-38 602
6 Прострочена заборгованість з виплати заробіт0
0
0
0
ної плати, тис. грн
7 Прострочена заборгованість перед бюджетом,
0
0
9 580
0
тис. грн
8 Прострочена заборгованість зі страхування,
0
0
0
0
тис. грн
9 Вартість власного капіталу, тис. грн
42 861
37 811
-21 609
-60 223
10 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
177 731
244 495
275 246
207 699
(товарів, робіт, послуг), тис. грн
5. Фіксовані умови конкурсу.
Покупець пакета акцій зобов’язаний забезпечити:
1) в економічній діяльності товариства:
дотримання ліцензійних умов провадження діяльності з виробництва, постачання електричної та теплової енергії (далі – продукція);
надання послуг з централізованого опалення та постачання продукції;
експлуатацію обладнання товариства відповідно до вимог галузевих нормативних документів Міненерговугілля;
споживачів продукцією відповідно до умов, визначених договорами на постачання та купівлі-продажу, провадження належним чином діяльності з передачі
продукції;
проведення своєчасних поточних розрахунків за спожиті для виробництва продукції паливо та енергоресурси;
закупівлю енергоносіїв (у тому числі природного газу, мазуту) в обсягах, необхідних для виконання зобов’язань з відпуску теплової та електричної енергії;
економічно обґрунтоване планування обсягів виробництва теплової та електричної енергії;
повну своєчасну сплату до бюджету податків і зборів, митних та інших платежів,
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також
недопущення виникнення податкового боргу;
виконання мобілізаційних завдань, визначених для товариства;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
дотримання вимог законодавства щодо охорони державної таємниці;
2) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
здійснення заходів з технологічного переозброєння, модернізації виробництва, в тому числі шляхом впровадження прогресивних технологій, механізації та
автоматизації виробництва;
освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та/або послуг;
удосконалення виробництва, організації праці та управління;
здійснення витрат на виконання комплексу робіт з технічного обслуговування
та ремонту обладнання в обсязі не меншому, ніж передбачено структурою тарифів
на теплову та електричну енергію;

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Дніпропетровська область

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт державної власності групи А разом із земельною ділянкою: підстанція ПС-35/10кВ
(разом із земельною ділянкою), що перебуває на балансі ТОВ «Дніпропетровський
завод кранів та засобів механізації «Дніпрокран» та розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького (вул. Героїв Сталінграда), 106а, 49033.
Відомості про об’єкт: підстанція ПС 35/10 кВ розташована на території ТОВ
«Дніпрокран». До складу підстанції ПС 35/10 кВ входять будівля електропідстанції
літ. У-2 загальною площею 510,7 м2 та 71 од. майна. На території, огородженій
залізобетонними плитами, розташовані шість трансформаторів, чотири масляних
вимикачі, одна металева опора лінії електропередачі та двоповерхова будівля електропідстанції літ. У-2. На першому поверсі електропідстанції розташовані камери та
комірки КСО-272, на яких зазначені назви підприємств, які отримують електричну
енергію через зазначену підстанцію. На другому поверсі – розміщені щити блочні,
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вжиття заходів до зменшення питомих витрат умовного палива на відпуск
теплової енергії порівняно з річними фактичними показниками протягом останніх трьох років;
проведення реконструкції із заміною на попередньо ізольовані трубопроводи,
що обліковуються на балансі товариства;
встановлення приладів обліку теплової енергії;
здійснення модернізації основного обладнання (котельне обладнання) протягом п’яти років з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна України в депозитарній установі;
впровадження та удосконалення інформаційних технологій;
впровадження та удосконалення систем зв’язку та телекомунікацій;
впровадження заходів з відновлення та розвитку внутрішньооб’єктових комунікаційних мереж, виробничих баз товариства з використанням енергозберігаючих
технологій з метою економії витрат на енергоносії;
розвиток та удосконалення системи контролю, білінгу та комерційного обліку теплової енергії;
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності
товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем;
3) у соціальній діяльності товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати
заробітної плати його працівникам;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за
які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40
та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дати
проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку
Фонду державного майна України в депозитарній установі;
виконання в повному обсязі колективного договору протягом строку його дії, а
після його завершення укладення нового або внесення змін до зазначеного договору в установленому законодавством порядку з урахуванням положень Генеральної
угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної
політики і трудових відносин в Україні та його виконання;
збереження та надання всіх визначених колективним договором товариства,
що діє на дату укладення договору купівлі-продажу пакета акцій товариства, трудових і соціальних пільг робітникам та пенсіонерам товариства;
здійснення заходів з підготовки, навчання і підвищення кваліфікації працівників
товариства за рахунок коштів товариства відповідно до програм його розвитку;
впровадження системи управління охороною праці та промисловою безпекою
відповідно до вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 або іншого відповідного міжнародного стандарту;
здійснення товариством витрат на охорону праці відповідно до Закону України
«Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого
травматизму і професійних захворювань;
виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно
до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та
надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством;
4) у природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства
та виконання заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо користування
об’єктом в частині охорони повітряного та водного басейнів, охорони і раціонального використання земель та поводження з відходами;
виконання в повному обсязі рекомендацій екологічного аудиту, які визначені у
звіті про проведення обов’язкового екологічного аудиту товариства, проведеного
ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Екоальянс», від 9 лютого 2017 р. на замовлення Фонду державного майна України;
проведення в повному обсязі заходів із землеустрою відповідно до вимог Закону України «Про землеустрій»;
5) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
належне використання, утримання і зберігання державного майна, у тому числі
об’єктів захисних споруд цивільного захисту, яке у процесі створення товариства
не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі товариства, та
недопущення його безоплатного використання і незаконного відчуження;
до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування
на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші
господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду
державного майна України. У разі неотримання такої згоди на день проведення
загальних зборів акціонерів товариства покупець зобов’язаний голосувати проти
збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості
акцій, перетворення на інші господарські товариства;
недопущення до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій без попередньої згоди Фонду державного майна України вчинення правочинів
з відчуження основних засобів товариства, якщо їх сумарна балансова вартість, що
є предметом таких правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства
за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не
застосовується до правочинів щодо відчуження основних засобів товариства, яке
здійснюється в межах звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та
передача до статутного (складеного) капіталу інших господарських товариств;
спрямування у законодавчо встановлений строк дивідендів, нарахованих на
придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу
держава в особі Фонду державного майна України, до державного бюджету відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за
результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році, а також
дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за час
перебування у державній власності пакета акцій у 2017 році.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного
періоду їх виконання, становить п’ять років з дати проведення облікової операції
(списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна України в депозитарній установі.
6. Інформація про наявність або відсутність радника: конкурс проводиться
без залучення радника.
7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію
державного майна», Закону України «Про санкції» та постанови Кабінету Міністрів
України від 12 травня 2015 року № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної
приватизації у 2015 – 2017 роках», зі змінами, відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 травня 2012 року
№ 639, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10 травня 2012
року № 282-р, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 10 травня 2012 року № 674, зареєстрованими Міністерством юстиції України
12 червня 2012 року за № 940/21252, зі змінами (далі – Положення).
У конкурсі з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ» мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів
приватизації згідно з частинами першою і другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного майна».
До участі в конкурсі не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені 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 державоюагресором, 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 конкурсі особи, щодо 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».
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати державному органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
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), відповідно до
Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

щит з 3 панелей, панелі захисту та сигналізації, роз’єднувачі РВЗ-16 та система
обліку електроенергії ІІІСЕ-2. Обов’язковими умовами приватизації даного об’єкта
є: надання послуг споживачам електроенергії, що генерує зазначена підстанція, на
договірній основі. Орієнтовна площа земельної ділянки – 1 512,0 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 на адресу: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6,
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля лазні (літ. Б) загальною площею 221,1 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Покровська, 211к.
Зберігач: Бершадська міська рада, код за ЄДРПОУ 04051033, адреса: 24400,
Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.

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 фінансовомайновий стан та документи щодо проведення аудиторської перевірки таких покупців, що засвідчують достовірність інформації про їх фінансово-майновий стан.
Відповідальність за достовірність, повноту поданих документів та обов’язок довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на покупця.
8. Для участі в конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує 4 850 000,00 грн як конкурсну гарантію та 340,00 грн як реєстраційний
внесок на рахунок Фонду державного майна України.
Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску в
національній валюті:
Конкурсна
Одержувач коштів – Фонд державного майна України
гарантія у сумі Рахунок № 37316021000058
4 850 000,00 Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
гривень
МФО 820172;
Код за ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: конкурсна гарантія для участі в конкурсі з продажу пакета акцій
приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ»
РеєстраційОдержувач коштів – Фонд державного майна України
ний внесок у
Рахунок № 37183500900028
сумі 340,00
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
гривень
МФО 820172;
Код за ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: реєстраційний внесок для участі в конкурсі з продажу пакета
акцій приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ»
Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску
в іноземній валюті:
Конкурсна
Одержувач: Фонд державного майна України Receiver: The State Property Fund of Ukraine
гарантія у сумі Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
Address: 18/9 General Almazov Street,
4 850 000,00
м. Київ, 01133, Україна
Kyiv, 01133, Ukraine
гривень
Рахунок 25206010023277
Account: 25206010023277
(за курсом Націо Банк одержувача: ПАТ «Державний
Bank of receiver: Joint-Stock company
нального банку
експортно-імпортний банк України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
України на день Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ,
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv,
сплати конкурсної Україна
Ukraine
гарантії)
МФО 322313
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Код за ЄДРПОУ 00032945
Code YeDRPOU: 00032945
Призначення платежу: як конкурс- Purpose of payment: tender guarantee
на гарантія для участі в конкурсі з продажу for participation in the auction sale of the
пакета акцій приватного акціонерного това- stake of Private Joint Stock Company
риства «Миколаївська ТЕЦ»
«Mykolaiv CHP»
Реєстраційний Одержувач: Фонд державного майна України Receiver: The State Property Fund of Ukraine
внесок у сумі
Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9,
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv,
340,00 гривень м. Київ, 01133, Україна
01133, Ukraine
(за курсом Націо Рахунок 25206010023277
Account: 25206010023277
нального банку
Банк одержувача: ПАТ «Державний
Bank of receiver: Joint-Stock company
України на день експортно-імпортний банк України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
сплати реєстра- Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ,
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv,
ційного внеску) Україна
Ukraine
МФО 322313
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Код ЄДРПОУ 00032945
Code YeDRPOU 00032945
Призначення платежу: реєстраційний
Purpose of payment: registry fee for
внесок для участі в конкурсі з продажу паке- participation in the auction sale of the stake
та акцій приватного акціонерного товариства of Private Joint Stock Company «Mykolaiv
«Миколаївська ТЕЦ»
CHP»
Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового
внеску як конкурсної гарантії для участі в конкурсі надати банківську гарантію на
суму конкурсної гарантії – 4 850 000,00 гривень (умови надання банківської гарантії
передбачені абз. 2 пункту 1.3 розд. 1 Положення);
подає конкурсну документацію, остаточний проект договору купівлі-продажу
пакета акцій та конкурсну пропозицію.
Конкурсна документація (складена відповідно до переліку документів у відповідності до вимог розділу V Положення) складається та запечатується в окремий
непрозорий пакет з написом «Конкурсна документація» із зазначенням на ньому
тільки адреси державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.
Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий
пакет з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому зазначаються найменування та місцезнаходження державного органу приватизації, назва конкурсу і потенційний покупець.
Конкурсна пропозиція (оформлена відповідно до додатка 2 до Положення)
та документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала конкурсну
пропозицію, подаються у запечатаному непрозорому пакеті з написом «Конкурсна пропозиція», на якому зазначаються тільки найменування, адреса державного
органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація,
за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.
9. Дата та час завершення приймання конкурсної документації:
приймання конкурсної документації починається з дня опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу і завершується 4 липня 2017
року о 18.00.
Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу, але
не пізніше 26 червня 2017 року до 18.00 потенційні покупці письмово звертаються
до Фонду державного майна України та укладають з ним договір про конфіденційність і отримують пакет документації про конкурс, який містить документи відповідно до п. 6.8 Положення.
Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опрацьовує і подає до Фонду державного майна України один примірник пропозицій
до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та доповненнями (у разі наявності).
Приймання пропозицій від потенційних покупців до проекту договору
купівлі-продажу пакета акцій завершується 26 червня 2017 року о 18.00.
Фонд державного майна України надає потенційним покупцям опрацьований та затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу не пізніше 30
червня 2017 року.
Потенційний покупець не пізніше 4 липня 2017 року подає один примірник
остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо
його умов.
Дата завершення приймання остаточного проекту договору купівлі-продажу:
4 липня 2017 року о 18.00.
10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного
майна України, кімн. 504 щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00 до 16.45, у
передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
11. Дата, час та місце початку та завершення приймання конкурсних пропозицій.
Реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій проводиться 12 липня 2017 року з 10.00 до 10.50 у приміщенні Фонду державного майна
України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303.
12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства
«Миколаївська ТЕЦ» буде проведено 12 липня 2017 року об 11.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, кімн. 303.
13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з товариством можна за адресою: вул. Каботажний спуск, буд.
18, м. Миколаїв, Україна, 54020. Для відвідання товариства потрібно отримати
письмовий дозвіл Фонду державного майна України.
14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації
конкурсу.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства можна отримати за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації Фонду державного
майна України (кімн. 614), щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00 до 16.45, у
передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00. Телефони для довідок: (044) 200-33-53, 20034-43. Електронна адреса: zah@spfu.gov.ua, borysyuk@spfu.gov.ua.
15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Потенційному покупцю, учаснику конкурсу необхідно надати завірену в установленому порядку копію рішення Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України про надання дозволу на таке
придбання або копію заяви про надання дозволу на концентрацію (на придбання
пакета акцій товариства) з відміткою (штамп, дата, вхідний номер, підпис) канцелярії Антимонопольного комітету України або його органу про її прийняття.
Переможцю конкурсу (покупцю) потрібно отримати дозвіл Антимонопольного
комітету України на концентрацію (на придбання пакета акцій) та надати його копію
Фонду державного майна України у встановлені законодавством строки.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу приватизації в складі проекту остаточного договору купівлі-продажу інформацію про відкритий на ім’я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі та інформацію
про депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання розпорядження про
виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.

Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля лазні загальною площею
221,1 м2, 1975 року побудови, не використовується.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0585 га, кадастровий номер 0520410100:00:016:0241. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, код
цільового використання 03.15. Відомості про обмеження у використанні земельної
ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 118 731,00 грн, у т. ч.: вартість будівель – 50 764,00 грн, вартість земельної ділянки – 67 967,00 грн. ПДВ –
23 746,20 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 142 477,20 грн,
у т. ч.: вартість будівель – 60 916,80 грн, вартість земельної ділянки – 81 560,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному
обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі;
оформити правовстановлюючі документи на земельну ділянку відповідно до вимог
ст. 123, 125, 126 Земельного кодексу України; використовувати земельну ділянку за її
цільовим призначенням з дотриманням вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 424,77 грн.
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Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 14 247,72 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 16.06.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 20.06.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), 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, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити 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 можна в робочі дні за
місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по
Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 67-26-08,
час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
1. Назва об’єкта: колишній цех розливу горілки (літ. «Т») загальною площею 238,5 м2; колишній відділ приготування горілки (літ. «Т1») загальною
площею 151,4 м2; колишній цех виноробства (літ. «Т2») загальною площею
1 164,5 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21.
Зберігач: ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», код за ЄДРПОУ 35797976,
адреса: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Північна, 44.
Відомості про об’єкт: одно-двоповерхова будівля загальною площею 1 554,4 м2,
у т. ч.: колишній цех розливу горілки (літ. «Т») загальною площею 238,5 м2, 1994
року побудови; колишній відділ приготування горілки (літ. «Т1») загальною площею
151,4 м2, 1994 року побудови; колишній цех виноробства (літ. «Т2») загальною площею 1 164,5 м2, 1951 року побудови, перебуває в задовільному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 2 563,0 м2, кадастровий номер 0510900000:00:001:1364. Цільове призначення: виділена для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд,
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, код цільового
використання 11.02. Земельна ділянка розташована в другій зоні округу санітарної охоронної зони курортів м. Хмільника (зона обмежень). Проїзд до об’єкта
здійснюється на умовах договору-сервітуту з вул. Столярчука через ворота ПрАТ
«Агрокомплекс «Хмільникпродукт».
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 2 165 279,00 грн, у т. ч.: вартість будівель – 1 890 392,00 грн, вартість земельної ділянки – 274 887,00 грн.
ПДВ – 433 055,80 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 598 334,80
грн, у т. ч.: вартість будівель – 2 268 470,40 грн, вартість земельної ділянки –
329 864,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному
обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі;
використовувати земельну ділянку з урахуванням обмежень, встановлених ст. 32
Закону України «Про курорти».
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в сумі 259 833,48 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 16.06.2017 включно
до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 20.06.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
2. Назва об’єкта: будівля колишнього цеху розливу вина (літ. «Б») з підвалом (літ. «П/Б») загальною площею 1 127,4 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21.
Зберігач: ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», код за ЄДРПОУ 35797976,
адреса: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Північна, 44.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля колишнього цеху розливу вина (літ.
«Б») з підвалом (літ. «П/Б») загальною площею 1 127,4 м2, 1956 року побудови.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 1 437,0 м2, кадастровий номер 0510900000:00:001:1362. Цільове призначення: виділена для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд,
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, код цільового
використання 11.02. Земельна ділянка розташована в другій зоні округу санітарної охоронної зони курортів м. Хмільника (зона обмежень). Проїзд до об’єкта
здійснюється на умовах договору-сервітуту з вул. Столярчука через ворота ПрАТ
«Агрокомплекс «Хмільникпродукт».
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 1 133 037,00 грн, у т. ч.: вартість будівель – 941 320,00 грн, вартість земельної ділянки – 191 717,00 грн.
ПДВ – 226 607,40 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 359 644,40
грн, у т. ч.: вартість будівель – 1 129 584,00 грн, вартість земельної ділянки –
230 060,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному
обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі;
використовувати земельну ділянку з урахуванням обмежень, встановлених ст. 32
Закону України «Про курорти».
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в сумі 135 964,44 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 16.06.2017 включно
до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 20.06.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 12.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Аукціони в електронній формі проводяться 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, тел.(0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити 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 можна в робочі дні за
місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по
Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-26-08,
час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: приміщення їдальні загальною площею 308,8 м2.
Адреса об’єкта: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6.
Зберігач: ПрАТ «Агропереробник», код за ЄДРПОУ 00374025, адреса: 24500,
Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6.
Інформація про об'єкт: приміщення їдальні літ. «А», 1970 року побудови, загальною площею 308,8 м2 є одноповерховою прибудовою до будівлі одного із цехів колишнього Ямпільського консервного заводу, перебуває в незадовільному стані.
Початкова ціна без урахування ПДВ – 96 037,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ –115 244,40 грн; ПДВ – 19 207,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі.

24 травня 2017 року

Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 152,44 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Грошові кошти в розмірі 11 524,44 грн,
що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 15.06.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 19.06.2017 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 16.00.
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 25.09.2015 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 до 17.00. Протягом 2 календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у 3-х
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’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-26-08, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 1, 6, II на 1-му поверсі в літ. А-3 загальною площею 113,6 м2.
Адреса об’єкта: м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою нежитлові вбудовані приміщення № 1, 6, II загальною площею 113,6 м2 на першому поверсі триповерхової
житлової будівлі, літ. А-3, введеної в експлуатацію у 1955 році. Будівля цегляна I
групи капітальності, технічний стан задовільний. Доступ до об’єкта здійснюється
через окремий вхід, стан внутрішнього оздоблення приміщення задовільний (потрібен косметичний ремонт). До приміщення підведені основні комунікації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 875 061,00 грн, ПДВ – 175 012,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 050 073,20 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; подальше
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; у разі подальшого відчуження приватизованого
об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з
дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному
органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом
приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти
його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 105 007,32 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни об’єкта
приватизації – «Нежитлові приміщення № 1, 6, II на 1-му поверсі в літ. А-3 загальною
площею 113,6 м2», що знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 19 червня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 23 червня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 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 вересня
2015 року № 1325 та 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 на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua, електронний майданчик: https://auk.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
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 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля гаража загальною площею 52,5 м2, літер «А-1».
Адреса об’єкта: 50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волосевича, 55.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області
(код за ЄДРПОУ 02359946) за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Столярова, 3.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою одноповерхову будівлю
літ. А-1 загальною площею 52,5 м2. Будівля придатна для нормальної експлуатації,
має системи електропостачання.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 63 918,00 грн, ПДВ – 12 783,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 76 701,60 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; здійснювати
заходи щодо збереження навколишнього середовища; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта приватизації; подальше відчуження об’єкта приватизації можливо 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; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта
новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; право
користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом
приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець сплачує нотаріальні послуги, пов’язані
з посвідченням договору купівлі-продажу; покупець зобов’язаний протягом 30
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни
продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації 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 у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 7 670,16 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни об’єкта
приватизації – будівлі гаража загальною площею 52,5 м2, літер «А-1», розташованої
за адресою: 50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волосевича, 55).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 19 червня 2017 року
до 17.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 23 червня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 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 вересня
2015 року № 1325 та 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 на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
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 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля недіючої лазні (137,6 м2).
Адреса об’єкта: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине,
вул. Першотравнева, 11.
Балансоутримувач: ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине») (код
за ЄДРПОУ 05407982).
Адреса балансоутримувача: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова прямокутна в плані цегляна будівля. Рік
побудови – 1930. Будівля побудована по типовому проекту. Група капітальності –
ІІІ. Технічні характеристики: фундамент стрічковий бетонний; стіни та перегородки
цегляні, кам’яні, оштукатурені, побілені; перекриття залізобетонні, дерев’яні; покрівля – листи хвилястого шиферу; дах двоскатний; підлога дощата, плитка; прорізи
дерев’яні. Інженерні мережі відключені та перебувають у неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 178 742,00 грн, ПДВ: 35 748,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 214 490,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
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 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
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 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 21 449,04 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 21 449,04 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 13 червня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява 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://nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 9 червня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля – столова (літ. 1А) загальною площею
220,7 м2 зі спорудами (огорожа № 1-2).
Адреса об’єкта: 07527, Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів, вул. СвятоМиколаївська, 22.
Балансоутримувач: СТОВ ім. Леся Сердюка (код за ЄДРПОУ 00857479).
Адреса балансоутримувача: 07527, Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів,
вул. Харківське шосе, 58.
Відомості про об’єкт: будівля їдальні побудована у 1979 році. За проектним
функціональним призначенням будівля була побудована як будівля їдальні, яка
функціонувала тільки влітку. За капітальністю будівля відноситься до ІV групи: спочатку це була споруда з металевими стінами, потім стіни було обкладено цеглою.
Будівля має два окремих входи до приміщень будівлі, розташовані на фронтальному та тильному фасадах. Інженерні комунікації – електропостачання, водопостачання. Огородження території виконано залізобетонними панелями розмірами
2,5х2,9 м. Площа огорожі – 64,0 м2. Загальний і фізичний стан основних будівельних
елементів будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 487 690,00 грн, ПДВ: 97 538,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 585 228,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
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 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
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 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 58 522,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 58 522,80 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (https://www.utsb.com.ua) 13 червня
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 09 червня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове приміщення їдальні загальною площею 318,1 м2.
Адреса об’єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Відомості про об’єкт: будівля, в якій розташований об’єкт, 1975 року побудови.
Група капітальності будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою з підвалом, складною у плані. До складу об’єкта входять нежитлові приміщення 1-го поверху та підвалу. Загальна площа приміщень 1-го поверху – 203,3 м2,
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підвалу – 114,8 м2. Об’єкт має окремі входи: окремий вхід з прибудови будівлі,
розташований на фронтальному фасаді, а також окремий вхід до підвалу. Загальний
і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 1 135 537,00 грн, ПДВ: 227 107,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 1 362 644,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
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 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
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 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 136 264,44 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 136 264,44 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» (http://torgi.birga-ukraine.com.ua) 13 червня
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна
Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 09 червня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове приміщення медпрофілакторію загальною площею
177,7 м2.
Адреса об’єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ
00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Відомості про об’єкт: будівля, в якій розташований об’єкт, 1975 року побудови. Група капітальності будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою з підвалом, складною у плані. Об’єкт розташований на першому
поверсі будівлі. Доступ до об’єкта здійснюється через територію підприємства.
Приміщення має окремий вхід. Загальний і фізичний стан основних будівельних
елементів будівлі задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 591 327,00 грн, ПДВ: 118 265,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 709 592,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
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 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
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 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 70 959,24 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 70 959,24 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» (http://torgi.birga-ukraine.com.ua) 13 червня
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна
Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 09 червня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля,
літ. А-3, загальною площею 1 080,4 м2.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, просп. Шевченка, 3б.
Балансоутримувач: Відділ Держгеокадастру у м. Червонограді Львівської області. Код за ЄДРПОУ 39873719. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська
обл., м. Червоноград, вул. С. Бандери, 4.
Відомості про об’єкт: будівля розташована в наближеній до центральної частини м. Червонограда та перебуває в незадовільному стані, а саме: відсутня частина
конструкції даху та покриття з металочерепиці, відсутні дверні та віконні заповнення, зруйновані всі інженерні комунікації (електрика, водопостачання, каналізація,
опалення та газопостачання), наявні сліди сирості та ураження грибком на стінах.
Часткове руйнування цегляної кладки.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 676 300,00 грн. ПДВ – 335 260,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 2 011 560,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 201 156,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
подальше відчуження об’єкта приватизації до повної сплати його вартості можливе лише за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль
за виконанням умов договору купівлі-продажу; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу згідно з чинним
законодавством.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка)
від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12.06.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 16 червня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
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
(зі змінами), 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 електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) 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 можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел. (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля,
літ. А-2, площею 469,9 м2.
Адреса об’єкта: 82133, Львівська обл., Дрогобицький р-н., с. Літиня,
вул. Б. Хмельницького, 35.
Балансоутримувач: Літинська сільська рада Дрогобицького району Львівської
області, код за ЄДРПОУ 04374921. Адреса балансоутримувача: 82133, Львівська
обл., Дрогобицький р-н., с. Літиня, вул. О.Кобилянської, 1.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля розташована в серединній частині с.
Літиня та перебуває в задовільному технічному стані. Стіни та перегородки цегляні
без оздоблення, віконні та дверні прорізи відсутні; підлога – цемент; інженерні комунікації – відсутні. Будівля потребує ремонтно-відновлювальних робіт.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 263 360,00 грн, ПДВ –52 672,00 грн,
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 316 032,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 31 603,20 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
подальше відчуження об’єкта приватизації до повної сплати його вартості можливе
лише за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу згідно з чинним законодавством.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка)
від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37188015000186. Банк
одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ
ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12.06.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 16 червня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
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
(зі змінами), 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 електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) 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 можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел. (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
1. Назва об’єкта: нежитлова будівля загальною площею 442,9 м2.
Адреса об’єкта: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 34.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Полтавській області, код за ЄДРПОУ 26304855.
Адреса балансоутримувача: 36039, м. Полтава, вул. Сінна, 16.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля. Фундамент бетонний;
стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття дерев’яне; покрівля – шифер; підлога дерев’яна. Загальна площа – 442,9 м2. Рік побудови – 1953. Об’єкт розташований в центральній зоні м. Лубни. Стан будівлі незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці
площею 0,187 га, кадастровий номер 5310700000:06:068:0025, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та
місцевого самоврядування. Користувач земельної ділянки: Державна судова
адміністрація України територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Полтавській області.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 484 967,00 грн, ПДВ – 96 993,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 581 960,40 грн.
Грошові кошти у розмірі 58 196,04 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
2. Назва об’єкта: нежитлова будівля загальною площею 360,0 м2.
Адреса об’єкта: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Старо-Троїцька, 3.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Полтавській області, код за ЄДРПОУ 26304855.
Адреса балансоутримувача: 36039, м. Полтава, вул. Сінна, 16.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля. Фундамент бетонний;
стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття дерев’яне; покрівля – шифер; підлога дерев’яна. Загальна площа – 360,0 м2. Рік побудови – 1892. Об’єкт розташований в центральній зоні м. Лубни. Стан будівлі незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці
площею 0,0534 га, кадастровий номер 5310700000:06:069:0012, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади
та місцевого самоврядування. Користувач земельної ділянки: Державна судова
адміністрація України територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Полтавській області.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 417 230,00 грн, ПДВ – 83 446,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 500 676,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 50 067,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України , МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Умови продажу об’єктів: у встановлений договором купівлі-продажу строк
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації; у встановлений договором купівліпродажу строк прийняти об’єкт приватизації; подальше використання об’єкта покупець вирішує самостійно; питання користування земельною ділянкою покупець
об’єкта вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права
власності на об’єкт; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни
продажу; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання
умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію
для осіб, які придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження
протягом строку дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань за
договором виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації
зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на
об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що
підтверджують його право власності; договори про подальше відчуження об’єкта
приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають
нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання
правочинів щодо такого відчуження недійсними.
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.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі 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).
Плата за об’єкти приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області,
МФО 831019, р/р № 37185500900001.
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 Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» (https://umstrade.com.ua) 16 червня
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є
додатками до заяви, подаються в електронному вигляді Товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, тел.:
+38(044) 337-23-62, 337-23-61, e-mail: torgi@uisce.com.ua).
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» оригінал заяви 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 приймання заяв на участь в аукціоні – 12 червня 2017 року
до 17.00.
Ознайомитися з об’єктами приватизації можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418 тел.:
(05322) 56-35-55, 2-24-86.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ватутінське вантажно-транспортне управління» (ідентифікаційний код 34675640).
Місцезнаходження об’єкта: 20254, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Лейтенанта Кривошеї, 113.
Основний вид діяльності за КВЕД: 49.20 вантажний залізничний транспорт.
Предметом діяльності підприємства є: організація перевезень вантажів; діяльність залізничного і автомобільного транспорту; надання послуг з подачі та
забирання вагонів; надання послуг з виконання маневрової роботи; ремонт і
технічне обслуговування залізничного рухомого складу, який належить підприємству; розробка Технічних умов з перевезення вантажів залізничним транспортом; укладення господарських договорів із контрагентами під’їзної колії на транспортне і транспортне-експедиційне обслуговування, надання інших залізничних
транспортних послуг; транспортне і транспортне-експедиційне обслуговування
з метою задоволення потреб контрагентів з перевезення вантажів; зберігання
паливно-мастильних матеріалів.
Основні показники діяльності підприємства
№
Найменування показників
2014 р.
2015 р.
2016 р.
I квартал 2017 р.
з/п
1 Обсяг реалізованої продукції тис. грн
2798
4242
4211
1404
2 Балансовий прибуток тис. грн
(-33)
4
(-234)
2
3 Величина чистого прибутку, тис. грн
(-38)
4
(-234)
2
4 Рентабельність, %
10
10
10
1,3
5 Вартість активів, тис. грн
299
257
409
691
6 Вартість власного капіталу, тис. грн
152
152
(-82)
(-80)
7 Дебіторська заборгованість, тис. грн
134
83
224
409
8 Кредиторська заборгованість, тис. грн,
147
105
491
771
у т. ч. пільгові пенсії по списку № 1
0
0
0
0
Кількість та склад робочих місць: на 01.04.2017 чисельність працюючих – 32
особи: директор – 1, головний бухгалтер – 1, бухгалтер – 1, бухгалтер-касир – 1,
інженер по організації управління виробництвом – 1, начальник станції – 1, чергові
по станції – 4, начальник депо рухомого складу – 1, начальник дільниці – 1, машиніст тепловоза – 3, помічник машиніста тепловоза – 1, складач поїздів – 2, електромонтер – 1, слюсар РРС (ремонт рухомого складу) – 2; машиніст екскаватора
ЮМЗ – 1, водій автомашини – 1, маляр-штукатур – 2, монтер колії 5 розряду – 1,
монтер колії 4 розряду – 5, монтер коліїї 3 розряду – 1.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: будівлі та споруди, у т. ч.: будівля
для охоронців (літ. А, а) загальною площею 10,0 м2; приміщення тепловозного депо
(літ. Б, б, б1) загальною площею 1 218,6 м2; будівля бані (літ. Б1) загальною площею
365,6 м2 ; будівля підсобного приміщення депо (літ. В) загальною площею 20,8 м2;
будівля складу паливно-мастильних матеріалів (літ. Г) загальною площею 6,6 м2; приміщення служби залізничної колії (літ. Д) загальною площею 127,7 м2; приміщення
підсобного господарства залізничної колії (літ. Е) загальною площею 56,4 м2; будівля
піскосушилки (літ. Ж, ж1, ж2, ж3) загальною площею 170,2 м2; гараж для залізничного
транспорту (літ. З) загальною площею 162,9 м2; гаражний бокс для автотранспорту
(літ. I, i) загальною площею 180,2 м2; приміщення матеріального складу, службове
приміщення (прибудова) (літ. К, к1, к2) загальною площею 657,6 м2; адміністративний
будинок з підвалом та ганком (літ. Л, л) загальною площею 477,3 м2; приміщення
підсобних майстерень та буфета (літ. М, м1, м2) загальною площею 174,2 м2; будівля
бензосховища (літ. Н); підвал для збереження паливо-мастильних матеріалів (літ. О);
приміщення туалетної (літ. У); ворота № 1; огорожа № 2; металева бетонна естакада
для автотранспорту № 4; вимощення I; будівля станції «Ватутіне» з прибудовою та
ганком (літ. А, а, а1) (вул. Залізнична, 30а) загальною площею 76,0 м2; сарай (літ. В)
(вул. Залізнична, 30а) загальною площею 21,2 м2; акумуляторна (літ. Б) (вул. Залізнична, 30а) загальною площею 88,9 м2; залізничні колії, розташовані на 5 дільницях,
загальною довжиною 12 204,4 пог. м.
На балансі підприємства також обліковуються: основні засоби (машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти, інвентар) – 38 шт., малоцінні необоротні матеріальні активи – 43 шт.
Відомості про земельну ділянку: розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації від 18.05.2016 № 242 державному підприємству «Ватутінське ВТУ»
надано в постійне користування для розміщення та експлуатації будівель та споруд
залізничного транспорту п’ять земельних ділянок загальною площею 7,5652 га.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
утворення і розміщення відходів підприємство не здійснює.
Ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 23 908 318,69 грн, ПДВ – 4 781 663,74 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 28 689 982,43 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
1. Збереження основного виду діяльності підприємства.
2. Після придбання об’єкта приватизації новий власник стає правонаступником
усіх прав та обов’язків державного підприємства.
3. Протягом шести місяців з дня підписання договору купівлі-продажу не звільняти працівників підприємства з ініціативи покупця, за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або випадку вчинення
працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів
3, 4, 7, 8 статті 40 і статті 41 Кодексу законів про працю України.
4. Протягом шести місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації погасити кредиторську заборгованість, у т. ч. із заробітної плати, перед
Пенсійним фондом України, бюджетами усіх рівнів та фондами соціального страхування, яка складеться на дату укладення договору купівлі-продажу.
5. Забезпечити створення безпечних умов праці та дотримання на підприємстві санітарних та екологічних норм та правил протипожежної безпеки згідно
з чинним законодавством.
6. Забезпечити соціальні гарантії працівникам підприємства згідно з вимогами
трудового законодавства.
8. Недопущення утворення простроченої заборгованості перед працівниками
із заробітної плати.
7. У встановленому законодавством порядку здійснити державну реєстрацію
припинення юридичної особи – державного підприємства «Ватутінське вантажнотранспортне управління».
8. Покупець зобов’язаний дотримуватися вимог законодавства про охорону
навколишнього природного середовища.
9. Питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору
купівлі-продажу в установленому законодавством порядку.
10. Подальше 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 виконання, у порядку, що затверджується ФДМУ.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
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 продажу 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.
Грошові кошти в розмірі 2 868 998,24 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.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 червня 2017 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 16 червня 2017 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 09.09.2015
№ 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 до Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа
«Україна» на сайт: http://birga-ukraine.com.ua/.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа
«Україна» (03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86д) 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.
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 09.00 до 17.00 за місцем його
розташування за сприяння регіонального відділення.
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.

ЧЕРHІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності – єдиного майнового комплексу
Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс Новодністровської державної
швейно-трикотажної фабрики.
Балансоутримувач: Новодністровська державна швейно-трикотажна фабрика.
Код за ЄДРПОУ 25077191.
Місцезнаходження об’єкта: 60236, м. Новодністровськ, Сокирянський р-н,
Чернівецька обл.
Види діяльності об’єкта: виробництво швейних, трикотажних виробів та виробів з текстилю, роздрібна та оптова торгівля тканинами.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входить 417 од.
основних засобів, у т. ч.: транспортні засоби – 2 од., інші необоротні активи – 415 од.
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Будівлі та споруди у підприємства відсутні. Основні засоби та запаси підприємства
зберігаються в орендованому складі.
Відомості про земельну ділянку: –.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2005 р., продукція не випускається. Обсяг власного капіталу підприємства є від’ємним значенням і становить (–) 44,3 тис. грн. Заборгованість станом на 28.02.2017: дебіторська – немає; кредиторська – 240,7 тис. грн. Непокритий
збиток минулих років – 537,8 тис. грн. Підприємство збиткове, не рентабельне.
Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
утворення і розміщення відходів у підприємства немає.
Чисельність працюючих: 1 особа (в. о. директора – 1).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 7 840,00 грн, ПДВ –
1 568,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 9 408,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець.
2. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством
передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу
законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності.
3. Новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків підприємства.
4. Погашення кредиторської заборгованості підприємства станом на
28.02.2017, зокрема: заборгованості із заробітної плати в сумі 104,9 тис. грн,
зобов’язань перед бюджетом в сумі 49,8 тис. грн та зі страхування в сумі 69,6 тис.

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-49
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Херсонська область

Газифікація, що перебуває на балансі ВК «Семеновод», за адресою: Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Мирне. Об’єкт приватизовано фізичною особою,
яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 9 010,80 грн,
у т. ч. ПДВ – 1 501,80 грн.

Вінницька область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва: об’єкт незавершеного будівництва – садиба № 3 e кварталі № 14.
Адреса об’єкта: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Нові Обиходи (с. Самчинці), вул. Мельника, 82.
Балансоутримувач: Управління капітального будівництва облдержадміністрації,
ЄДРПОУ 04011383, адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 14.
Інформація про об'єкт: будівництво житлового будинку з господарською будівлею та підвалом проводилось у 1992 році, консервація не здійснювалась.
По житловому будинку виконано фундаменти із збірних залізобетонних блоків,
цегляні стіни, перегородки цегляні, перекриття зі збірних залізобетонних плит, дах
та покрівля відсутні. Площа забудови – 128 м2; навіс – 22,4 м2. Кількість поверхів:
один. Площа приміщень – 97,2 м2. Зовнішня бокова стіна на веранді та ділянки під
підвіконними прорізами розібрані. Вхідних сходів в будинок немає. Підлога не виконувалась. Сантехнічні, електротехнічні і оздоблювальні роботи не виконувались.
Будівельна готовність житлового будинку (на момент обстеження) – 38 %.
По господарській будівлі виконано фундаменти і підвал зі збірних залізобетонних блоків, цегляні стіни, перекриття зі збірних залізобетонних плит, дах та
покрівля відсутні. Площа забудови – 81,1 м2; навіс – 9,6 м2. Будівельна готовність
господарської будівлі (на момент обстеження) – 50 %. На будівельному майданчику немає матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування. Благоустрій і огородження не виконувались. По вулиці проходять: мережа електропостачання, газопостачання, водогін з водорозбірними колонками загального користування, який
на даний час не діє.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки: 0,2500 га. Кадастровий номер 0523085700:01:001:0417. Цільове призначення: для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка). Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Обмеження
та обтяження в використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна без урахування ПДВ – 22 242,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 26 690,40 грн; ПДВ – 4 448,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу; завершити будівництво
протягом 5 років з моменту підписання акта приймання із можливою зміною його
первісного призначення; виконувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови об’єкта; подальше відчуження
ОНБ можливе за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням; покупець сплачує організатору аукціону
винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 266,90 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 2 669,04 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 15.06.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 19.06.2017 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 Мін’юсті 25.09.2015 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
до 17.00. Протягом 2 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 3-х 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 Мін’юсті 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-26-08, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж в електронній формі на аукціоні під розбирання
об’єкта незавершеного будівництва державної власності
Назва об’єкта незавершеного будівництва: плавальний басейн.
Місцезнаходження: 81156, пл. Звенигород,1461, с. Звенигород, Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: будівля двоповерхова
цегляна розмірами в натурі 30,7х31м. Висота будівлі – 8,0м. Плавальні басейни розмірами 8х25 м та 6х10м. Будівельний об’єм – 7614 м3. Загальна площа –
1585 м2. На першому поверсі розташовані приміщення вестибуля, гардеробної,
бойлерної. На другому поверсі знаходиться плавальний басейн розмірами 6 x10
м та інші приміщення.
Виконано такі будівельно-монтажні роботи: фундамент стрічковий зі збірних
з/б блоків; стіни цегляні товщиною 0,4 м під розшивку; перегородки цегляні товщиною 0,27м, оштукатурені; перекриття та покриття з/б з ребристих плит розмірами 12×3×0,45м; дах похилий складний з дерев’яних крокв та обрешітки; покрівля
з черепиці. Водовідвідні пристрої відсутні. Підлоги бетонні, плиточні. Сходи – з/б
марші. Внутрішні дверні блоки відсутні. Внутрішнє оздоблення: оштукатурення,
часткове облицювання стін керамічною плиткою. Стелі оштукатурені. До будівлі
підведені водопровід, каналізація, електроосвітлення, центральне опалення, газопостачання. Внутрішні комунікації фактично зруйновані. Об’єкт незавершеного
будівництва не законсервований та не охороняється. Тимчасові будівлі та споруди
на будівельному майданчику відсутні. Завезених та не використаних матеріалів на
будівельному майданчику немає. Устаткування відсутнє.
Земельна ділянка: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділялась.
Рівень будівельної готовності: ~ 45%.
Ціна об’єкта без ПДВ – 295 375 грн, ПДВ – 59 075 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 354 450 грн.
Грошові кошти в розмірі 35 445 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070; Банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: пл. Звенигород, 1461, с. Звенигород, Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Умови продажу: покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести
земельну ділянку в належний стан протягом трьох років з моменту підписання акта
приймання-передачі, здійснити передачу земельної ділянки, на якій розташований
об’єкт, у встановленому законом порядку; забезпечення покупцем вимог еколо-
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грн протягом 6 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу, іншої заборгованості протягом 12 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу.
5. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом
приватизації із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань,
невиконаних покупцем на момент такого відчуження.
7. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
8. У встановленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний
здійснити державну реєстрацію припинення Новодністровської державної швейнотрикотажної фабрики шляхом її реорганізації протягом 18 місяців від дня переходу
до покупця права власності на об’єкт приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 940,80 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 та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.06.2017 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 направити 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: 12.06.2017 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 розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/chernivtsi.html.

гічної безпеки, охорони навколишнього середовища під час розбирання об’єкта;
подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до
моменту завершення розбирання об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки
виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи, тощо, про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ у
Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 12.06.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 16 червня 2017 року, час початку
торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) –
14.00.
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 Мін’юсті 25.09.2015 за № 1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) 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
Мін’юсті 26 червня 1998 р. за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел. (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) 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
Мін’юсті 26 червня 1998 р. за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел. (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою,
на якій він розташований (державна власність)
Назва об’єкта: розчинно-бетонний вузол.
Місцезнаходження: вул. Львівська, 87б, м. Червоноград, Львівська область.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернений у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт розташований на
відстані 0,5км від основної магістралі у периферійній частині м. Червонограда.
Під’їзна дорога асфальтована. Роботи по водо-, тепло-, електропостачанню, каналізації, благоустрою території не проводились. Спостерігається пошкодження
та часткове руйнування наявних конструктивних елементів. Об’єкт являє собою
споруду каркасного типу прямокутної форми розміром 40,45 х 18,9м. Наявні залізобетонні фундаменти стаканного типу, влаштовані монолітні з/бетонні резервуари прямокутної форми, каркас із з/бетонних конструкцій: поперечних рам зі
збірних з/бетонних колон і несучих елементів покриття (ферм), часткове вертикальне заповнення силікатною цеглою та стіновими панелями, покриття споруди
(з/б панелі) повністю відсутнє. Об’єкт не законсервований, розташований на відкритій не огородженій земельній ділянці, не охороняється, руйнується під дією
атмосферного впливу.
Ступінь будівельної готовності – 38%.
Земельна ділянка: площа – 3428 м2. Кадастровий номер: 4611800000:06:002:0058.
Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони
та іншого призначення. Земельні сервітути: відсутні.
Ціна об’єкта приватизації (без урахування ПДВ) – 1 004 543 грн (один мільйон
чотири тисячі п’ятсот сорок три гривні), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва –
540 460 грн (п’ятсот сорок тисяч чотириста шістдесят гривень), земельної ділянки –
464 083 грн (чотириста шістдесят чотири тисячі вісімдесят три гривні).
ПДВ об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою –
200 908,60 грн (двісті тисяч дев’ятсот вісім гривень 60 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації (з урахуванням ПДВ) – 1 205 451,60
грн (один мільйон двісті п’ять тисяч чотириста п’ятдесят одна гривня 60 коп.),
у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 648 552 грн (шістсот сорок вісім тисяч
п’ятсот п’ятдесят дві гривні), земельної ділянки – 556 899,60 грн (п’ятсот п’ятдесят
шість тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять гривень 60 коп.).
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділян
кою державної власності, на якій він розташований:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із
земельною ділянкою.
2. Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки, на якій розташований об’єкт, можливе лише за умови збереження для
нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль
за їх виконанням.
3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта .
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
5. Протягом півроку після підписання акта приймання-передання об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 120 545,16 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070; Банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок № 37180500900001,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070; Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
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 Мін’юсті 25.09.2015 за № 1147/27592 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 16 червня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 червня 2017 р. до
16.00 включно.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»

ЧЕРHІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
фельдшерсько-акушерського пункту разом
із земельною ділянкою, на якій він розташований
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
фельдшерсько-акушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він розташований.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Головна, 77а, с. Борівці, Кіцманський р-н,
Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: фельдшерсько-акушерський пункт разом із земельною
ділянкою, на якій він розташований, з відсотком готовності 46% є двоповерховою
будівлею, що складається з двох поверхів та підвального приміщення. Об’єкт не
законсервований, будівельний майданчик не огороджений та не охороняється.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663 га, кадастровий номер 7322581000:01:001:0212 для будівництва і обслуговування будівель
закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 223 419,00 грн
(двісті двадцять три тисячі чотириста дев’ятнадцять грн 00 коп.) без урахування
ПДВ, у т.ч.:
ціна об’єкта незавершеного будівництва – 200 857,00 грн (двісті тисяч вісімсот
п’ятдесят сім грн 00 коп.),
ціна земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, – 22 562,00 грн (двадцять дві тисячі п’ятсот шістдесят дві грн 00 коп.)
без ПДВ.
ПДВ – 44 683,80 грн (сорок чотири тисячі шістсот вісімдесят три грн 80 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 268 102,80
грн (двісті шістдесят вісім тисяч сто дві гривні 80 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства
і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту
підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом
із земельною ділянкою та ввести його в експлуатацію.
2. Частину добудованого об’єкта відвести (створити) під заклад охорони
здоров’я з урахуванням соціальних потреб села Борівці.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
4. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку (із можливістю зміни її цільового призначення) згідно з чинним законодавством України.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати
ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані
покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої
законодавством і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 26 810,28 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: отримувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, 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 16.06.2017 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 Мін’юсті 25.09.2015 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 Мін’юсті 26 червня 1998 р. за № 400/2840
(зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв: 12.06.2017 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 розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
дитячої установи разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – дитяча установа разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: вул. В. Яцюка, с. Анадоли Хотинського р-ну Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: будівля дитячої установи – одноповерхова будівля з
мансардою над частиною будівлі. Біля будівлі знаходиться свердловина (скважина). Поруч розташовані мережі електро- та газопостачання. Початок будівництва
дитячої установи – початок 2000-х років. Будівельна готовність не завершеної будівництвом будівлі дитячої установи – 75%.
Об’єкт незавершеного будівництва частково межує з територією школи, яка
огороджена металевою сіткою. Об’єкт розташований в центрі села. Навколишня
забудова представлена нещільною малоповерховою забудовою переважно житлового призначення. Район розташування об’єкта характеризується добре розвинутою інфраструктурою. Відстань від об’єкта до: сільської ради – 200 м; автобусної
зупинки – 600 м; м. Хотин – 2,5 км.
Будівельний майданчик, на якому розташований об’єкт, огороджений. Об’єкт
не охороняється, на ньому відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не використані для будівництва.
Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки (кадастровий номер 7325082000:01:001:0151): для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд. Площа земельної ділянки,
всього – 0,25 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 218 304 грн (двісті
вісімнадцять тисяч триста чотири гривні 00 коп.), у т.ч.:
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вартість об’єкта незавершеного будівництва – 126 529,0 грн (сто двадцять
шість тисяч п’ятсот двадцять дев’ять гривень 00 коп.);
вартість земельної ділянки – 91 775,0 грн (дев’яносто одна тисяча сімсот сімдесят п’ять гривень 00 коп.).
ПДВ – 43 660,80 грн (сорок три тисячі шістсот шістдесят гривень вісімдесят
коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 261 964,80 грн
(двісті шістдесят одна тисяча дев’ятсот шістдесят чотири гривні 80 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Можлива зміна первісного призначення об’єкта за умови дотримання вимог
Земельного кодексу України.
2. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства
протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передання об’єкта та
ввести його в експлуатацію.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
4. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він
розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним
законодавством України.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати
ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані
покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої
законодавством і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 26 196,48 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, 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 16.06.2017 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 Мін’юсті 25.09.2015 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 направити 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.

Продаж об’єктів групи Е
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності,
т. 200-35-29
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж державного пакета акцій у статутному капіталі
приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» на аукціоні
Найменування: державний пакет акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» у кількості 14 854 332 шт., що становить 20,391 %
статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, буд. 26, тел./факс
(044) 286-14-72.
Код за ЄДРПОУ 33104103.
Розмір статутного капіталу: 72 849 107,00 (сімдесят два мільйони вісімсот сорок дев’ять тисяч сто сім) гривень.
Основні види діяльності (за КВЕД): 68.20 Надання в оренду й експлуатацію
власного чи орендованого нерухомого майна.
Номінальна вартість пакета акцій: 14 854 332,00 (чотирнадцять мільйонів вісімсот п’ятдесят чотири тисячі триста тридцять дві) гривні.
Початкова ціна продажу пакета акцій: 40 829 614,00 (сорок мільйонів
вісімсот двадцять дев’ять тисяч шістсот чотирнадцять) 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
Показник
2014 р.
2015 р.
2016 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн
55 868,4
49 802,4
53 162,6
Рентабельність, %
–
–
–
Вартість власного капіталу, тис. грн
38 043,7
39 409,3
45 173,5
Чистий прибуток, тис. грн
- 4 859,3
3 308,7
5 430,9
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
17 112,8
16 618,3
25 127,5
Показники господарської діяльності станом на 31.03.2017
Показник
Значення показника
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
25
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
10 765,7
Знос основних фондів, тис. грн (% від основних фондів)
34 135,0 (76 %)
Дебіторська заборгованість, тис. грн
28 959,9
Кредиторська заборгованість, тис. грн
3600,6
Умови аукціону.
Аукціон з продажу державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» у кількості 14 854 332 шт.,
що становить 20,391 % статутного капіталу товариства, (далі – аукціон)
буде проведено у Фонді державного майна України 15 червня 2017 року
об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 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 зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна».
До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені 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 державоюагресором, 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
обмежувальних 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 прийняття заяв на участь в аукціоні – 9 червня 2017
року.
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,
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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 р. № 772,
зареєстрованого в Мін’юсті 26 червня 1998 р. за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв: 12.06.2017 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, тел. 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 розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі під розбирання
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
будівель та споруд, які перебували на балансі СП «Новоселицький
м’ясокомбінат», разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівлі та споруди, які перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат»,
разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Кобилянська,2а, с. Строїнці Новоселицького
р-ну Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: будівлі та споруди, які перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат», разом із земельною ділянкою знаходяться на околиці села
Строїнці, на відстані близько 800м від дороги місцевого значення. Поруч з об’єктом
розташовані аграрні поля, кладовище. У 30 хвилинах ходи 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 роках,
перебувають 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: вагова-прохідна, розподільчий пристрій 10
кВ, водонапірна насосна станція, пункт мийки та дезінфекції машин, дезінфектор,
пожежні резервуари ємністю 250 м3 (2 шт.), резервуари 1400 м3 (2 шт.), димохідна труба, внутрішньомайданчикові мережі каналізації, водонапірна башта 300 м3,
м’ясопереробний корпус, м’ясожировий корпус, холодильник з компресорною,
корпус передзабійного утримання худоби, матеріальний склад, адміністративнопобутовий корпус, хлораторна, санбійня, склад аміаку та масел, жирозбірник (жижозбірник), канижна, 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, всього – 11,0706 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 2 042 474,00 грн (два
мільйони сорок дві тисячі чотириста сімдесят чотири гривень 00 коп.), у т. ч.:
не завершені будівництвом будівлі та споруди, які перебували на балансі СП
«Новоселицький м’ясокомбінат», – 354 207,00 грн (триста п’ятдесят чотири тисячі
двісті сім гривень 00 коп.);
земельна ділянка – 1 688 267,00 грн (один мільйон шістсот вісімдесят вісім
тисяч двісті шістдесят сім гривень 00 коп.).
ПДВ – 408 494,80 грн (чотириста вісім тисяч чотириста дев’яносто чотири
гривні 80 коп.).

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 недостовірність, неповноту поданих документів, а також
обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою цієї статті,
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 державного
пакета акцій приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 (сімнадцять) грн,
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 «М-СЕРВІС», одержувач – Фонд
державного майна України;
грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державного пакета
акцій приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС», що становить відповідно
4 082 961,40 (чотири мільйони вісімдесят дві тисячі дев’ятсот шістдесят одна) гривня 40 коп., 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 «М-СЕРВІС», одержувач – Фонд
державного майна України.
Умови проведення аукціону.
Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу будьхто з учасників аукціону не висловив бажання придбати державний пакет акцій у
статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» 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 у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» за запропонованою ціною (вищою за початкову) особа, уповноважена на проведення
аукціону, оголошує наступну ціну згідно з кроком торгів.
Крок торгів – 10 % початкової ціни продажу пакета акцій у статутному капіталі
приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС».
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 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 державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» подано заяву від одного покупця, зазначений державний пакет акцій може бути проданий безпосередньо
такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.
Ознайомитися з приватним акціонерним товариством «М-СЕРВІС» можна
у робочі дні за його місцезнаходженням: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки,
буд. 26.
З питань реєстрації учасників аукціону звертатися до Фонду державного майна України, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту
приватизації за телефонами (+38044) 200-35-29, 200-36-56, 200-32-29 у робочі дні
з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.45).

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності – державної частки у статутному
капіталі ТзОВ «Липчанблок» розміром 22,5 %
Найменування: державна частка у статутному капіталі ТзОВ «Липчанблок»
розміром 22,5 %.
Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 22098117.
Місцезнаходження товариства: 90415, Закарпатська обл., Хустський р-н,
с. Липча, вул. Вакарова, 54.
Розмір статутного капіталу: 5 364 890,00 гривень.
Розмір частки, запропонованої до продажу: 22,5%.
Номінальна вартість частки: 1 207 100,00 гривень.
Основні види діяльності: виробництво цегли, черепиці та інших будівельних
виробів із випаленої цегли.
Середньооблікова чисельність працюючих: 2 особи.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 450 968,80
грн (два мільйони чотириста п’ятдесят тисяч дев’ятсот шістдесят вісім
гривень 80 коп.).
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 купівліпродажу 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
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 245 096,88 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, 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 16.06.2017 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 Мін’юсті 25.09.2015 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 направити 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 р. № 772, зареєстрованого в Мін’юсті 26 червня 1998 р. за № 400/2840 (зі
змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв: 12.06.2017 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 розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
2014 р.
2015 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн
35188,5
34584,5
Рентабельність діяльності, %
-1,791
-4,320
Вартість власного капіталу, тис. грн
1112,4
475,2
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
(547,3)
(637,2)
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
305,5
147,5

2016 р.
34227,1
-6,600
-301,7
(776,9)
117,7

ТзОВ «Липчанблок» передано в постійне користування земельну ділянку,
с. Липча, ур. Полінець, загальною площею 2,8 га, для розташування виробничої бази та в орендному користуванні земельна ділянка під кар’єром загальною
площею 9,324 га.
Виробнича діяльність підприємства припинена з 01.12.2011.
Початкова ціна продажу державної частки: 1 646 244,00 (один мільйон
шістсот сорок шість тисяч двісті сорок чотири грн 00 коп.) гривень.
Засоби платежу – грошові кошти.
Умови продажу об’єкта приватизації.
У встановлений договором строк сплатити ціну продажу об’єкта; у встановлений договором строк прийняти об’єкт; надавати продавцю необхідні документи,
відомості, матеріали тощо про виконання умов договору. Не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору; подальше відчуження
та передача в заставу покупцем об’єкта в період чинності умов договору здійснюються за погодженням продавця із забезпеченням переходу до нового власника
всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
В аукціоні з продажу державної частки у статутному капіталі ТзОВ «Липчанблок»
мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації
згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі в аукціоні не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені в частині 3 статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25% 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 16 вересня 2015 року
№ 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та Закону України
«Про санкції».
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Разом із заявою для участі 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.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданого документа та
обов’язок довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на покупця.
Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для участі в аукціоні у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по
Закарпатській області, код за ЄДРПОУ 22111310, МФО 812016. Призначення платежу: реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державної
частки ТзОВ «Липчанблок»;
грошові кошти в розмірі 164 624,40 грн (сто шістдесят чотири тисячі шістсот
двадцять чотири гривні 40 коп.), що становить 10 % початкової ціни продажу державної частки, перераховуються на р/р № 37316006018418 в ДКСУ, МФО 820172,
одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код за ЄДРПОУ 22111310. Призначення платежу: внесок грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни з продажу
державної частки ТзОВ «Липчанблок».
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 ФДМУ від 22.05.2012 № 723 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2012 за № 937/21249.
Заява та документи, обов’язкові для всіх заявників на участь в аукціоні приймаються з дня публікації інформації у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю
з 8.00 до 15.45 за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, кімн. 315.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 12 червня 2017 року
до 17.00.
Аукціон буде проведено 16 червня 2017 р. об 11.00 за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатська обл., Хустський
р-н, с. Липча, вул. Вакарова, 54.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Закарпатській області: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефони для довідок в Ужгороді (0312) 61-38-83.

24 травня 2017 року
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ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: їдальня з обладнанням (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 23620, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Юрківка, вул. Незалежності, 37а.
Балансоутримувач: Юрківська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04331395.
Адреса балансоутримувач: 23620, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Юрківка.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля їдальні загальною площею
606,15 м2 з туалетом площею 11,0 м2. Обладнання: сервант, 1986 р. в., пилосос «Ракета», 1991 р. в., електричний котел ОАГВ, 1987 р. в., газова плита «Електа», 1993 р.
в, коптильна шафа «Полтава», 1996 р. в., холодильна шафа «Бірюса», 1984 р. в.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,1675 га. Кадастровий номер земельної ділянки 0524387200:02:001:0532. Категорія земель: землі
житлової забудови. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладу громадського харчування. Обмеження не зареєстровані.
Ціна об’єкта без ПДВ – 245 865,00 грн, ПДВ – 49 173,00 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  –
295 038,00 грн, у т. ч.: їдальні без урахування ПДВ – 208 460,00 грн, ПДВ – 41 692,00
грн, з урахуванням ПДВ – 250 152,00 грн; обладнання без урахування ПДВ – 2 193,00
грн, ПДВ – 438,60 грн, з урахуванням ПДВ – 2 631,60 грн; земельної ділянки без урахування ПДВ – 35 212,00 грн, ПДВ – 7 042,40 грн, з урахуванням ПДВ – 42 254,40 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта державної власності разом із
земельною ділянкою сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом прийманняпередачі; зберігати профіль діяльності об’єкта протягом п’яти років з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; подальше відчуження об’єкта
можливе за умов збереження для нового власника зобов’язань, які не виконані на
момент такого відчуження, визначених договором купівлі-продажу, виключно за
згодою РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 2 950,38 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 29 503,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37315005000498 в ГУДКСУ у Вінницькій
області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Він
ницькій області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 16.06.2017 включно
до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 20.06.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта www.uub.com.ua), 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 Фонду державного майна України 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., тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на
адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал
заяви 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 Фонду державного майна України 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 в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-26-08, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: база відпочинку «Івушка».
Адреса об’єкта: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Маяковського, буд. 59б.
Балансоутримувач: Оперативний воєнізований гірничорятувальний загін.
Адреса балансоутримувача: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Трифонова, 48а.
Відомості про об’єкт нерухомості: до складу бази відпочинку «Івушка» входять
23 основні будинки (одноповерхові будівлі): 8 літніх дерев’яних будинків обліцьованих цеглою (літ. А-1, Б-1, В-1, Г-1, Д-1, Е-1, Ж-1, З-1,) площею 34,4 м2 кожний,
7 літніх дерев’яних двокімнатних будинків (літ. И-1, К-1, Л-1, М-1, Н-1, О-1, П-1)
площею 35,8 м2 кожний, 2 кухні (літ. У-1, Ф-1) площею 21,1 м2 та 21,3 м2 відповідно, адміністративний корпус (літ. С-1) площею 55,5 м2, склад (літ. Ч-1) площею
41,0 м2, клуб дерев’яний (літ. Р-1) площею 59,4 м2, сторожка (літ. Т-1) площею
36,2 м2, туалет (літ. Х-1) площею 26,0 м2, душова (літ. Ц-1) площею 17,96 м2, а також установка для пересувної лабораторії (вагон металевий), 2 вагони-гуртожитки,
паркан металевий. Введення бази в експлуатацію відбулось у 1971 році. Технічний
стан майна незадовільний та потребує капітального ремонту. Об’єкт не функціонує
з 2013 року. Розмір земельної ділянки становить 0,6987 га.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 480 000,00 грн, ПДВ – 96 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 576 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
збереження профілю (виду) діяльності об’єкта; вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом 1,5 року після набуття права
власності на об’єкт; дотримуватися санітарних норм під час експлуатації об’єкта;
здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до вимог
чинного законодавства протягом шістьох місяців після підписання акта передачі
державного майна; сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький
області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання,
визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно із законодавством України.

Сума грошових коштів у розмірі 57 600,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ
по Донецькій області.
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 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі 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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 16 червня 2017 року. Час внесення
цінових пропозицій (початку аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіо
нальна спеціалізована» torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної
біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінал заяви 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 приймання заяв для участі в аукціоні – 12 червня 2017 року
до 17.00.
Винагорода організатору аукціону – Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 відсотка від початкової ціни
об’єкта приватизації, що становить 5 760,00 грн.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: медсанчастина.
Адреса об’єкта: вул. Коробейника, 1, м. Сміла, Черкаська обл., 20705.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод» (код за ЄДРПОУ 30147563).
Адреса балансоутримувача: вул. Коробейника, 1, м. Сміла, Черкаська обл.,
20700.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля (літ. 3М-2), з прибудовами: тамбур (літ. Зм); ґанки (літ. Зм1, Зм2, Зм3); навіс (літ. Зм4) загальною площею
409,1 м2. Рік введення в експлуатацію – 1937. До будівлі підведені мережі електропостачання, водопостачання, каналізація, центральне опалення. Об’єкт використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 39,8 %, санітарно-технічний
стан – задовільний. Об’єкт знаходиться на території ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод».
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 558 340,00 грн, ПДВ –
111 668,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 670 008,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
збереження профілю діяльності; 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; питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем
самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта прийманняпередачі об’єкта.
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.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в 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 67 000,80 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 прийняття заяв на участь в аукціоні – 19 червня 2017 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 23 червня 2017 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 Фонду державного майна України
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 Товарної біржі
«Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://www.birga-ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна» (01033, м. Київ, вул. Гайдара, буд. 50) оригінал заяви 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 Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію
можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404,
тел. (0472) 37-26-61.

конкурси з відбору розробників
документації із землеустрою
ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою, що відбувся 16.05.2017
Переможцем конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єкта державної власності групи А – складу для зберігання готової продукції,
реєстр. № 5383767.1.ААБББК487, площею 484,1 м2 (разом із земельною ділянкою) за адресою: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-Каширський,
вул. Ковельська,114а визнано Державне підприємство «Волинський науководослідний та проектний інститут землеустрою».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки повторного конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою присвоєння кадастрового
номера земельним ділянкам державної власності, на яких розташовані
об’єкти, що підлягають приватизації, що відбувся 16.05.2017
Переможцями конкурсу визнано:
ФОП Селін В. Г. на земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти приватизації
групи А:
нежитлові будівлі, у складі: Літ. А – адмінбудівля загальною площею 524,3 м2, літ.
Г – дизельна загальною площею 20,1 м2, літ. Д – гараж загальною площею 65,0 м2,
літ. В – туалет, огорожа та споруди, що перебувають на балансі Територіального
управління державної судової адміністрації України у Миколаївській області (код за
ЄДРПОУ 26299835), за адресою: Миколаївська обл., Новобузький р-н, м. Новий Буг,
вул. Грушевського (Куйбишева), 7;
нежитлова будівля загальною площею 148,4 м2, що перебуває на балансі Територіального управління державної судової адміністрації України у Миколаївській об-
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 18.05.2017
Переможцем конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою щодо об’єкта
державної власності (група А) – нежитлова двоповерхова будівля літ. «А-2» загальною
площею 854,5 м2, що перебуває на балансі Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 21 визнано Комунальне підприємство «Харківське міське бюро технічної
інвентаризації» Харківської міської ради.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу
земельної ділянки державної власності, на якій розташований
об’єкт, що підлягає приватизації, що відбувся 18.05.2017
Переможцем конкурсу визнано ПП «Бусилів-сервіс» (смт Брусилів, вул. 1 Травня, 40) на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – квартальна котельня, за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н,
с. Степанівка, вул. Рад, 133/М.

О. В. Царуліца
(видавнича підготовка)

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)
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Наказом Фонду державного майна України від 19 травня 2017 року № 787
«Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій ПрАТ «ММК
«Сіверський» (код за ЄДРПОУ 32883575)» прийнято рішення про приватизацію
пакета акцій, що належить Фонду державного майна України у статутному
капіталі приватного акціонерного товариства «М’ясо-молочний комплекс
«Сіверський» у кількості 3 815 300 (три мільйони вісімсот п’ятнадцять тисяч
триста) штук, що відповідає 25 % статутного капіталу товариства.
Найменування товариства
Місцезнаходження
Приватне акціонерне товариство «М’ясо-молочний
вул. Шевченка, 1а, с. Чайкине, Новгородкомплекс «Сіверський» (код за ЄДРПОУ 32883575)
Сіверський р-н, Чернігівська обл., 16014
Наказом Фонду державного майна України від 19 травня 2017 року № 788
«Про прийняття рішення про приватизацію частки, що належить Фонду державного майна України у статутному капіталі СП «Керамнадра» у формі ТОВ
(код за ЄДРПОУ 20449073)» прийнято рішення про приватизацію частки, що
належить Фонду державного майна України у статутному капіталі спільного підприємства «КЕРАМНАДРА» у формі товариства з обмеженою відповідальністю та яка становить 184 707 (сто вісімдесят чотири тисячі сімсот сім)
гривень, що відповідає 51 % статутного капіталу товариства.

Найменування товариства
Місцезнаходження
Спільне підприємство «КЕРАМНАДРА» у формі товариства вул. Чіпі, будинок 3, с. Мужієво, Берегівз обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 20449073) ський р-н, Закарпатська обл., 90260
Наказом Фонду державного майна України від 19 травня 2017 року № 789 «Про
прийняття рішення про приватизацію частки, що належить Фонду державного майна України у статутному капіталі ТОВ «Оздоровчий комплекс – «ПРОЛІСОК» прийнято рішення про приватизацію частки, що належить Фонду державного
майна України у статутному капіталі ТОВ «Оздоровчий комплекс – «ПРОЛІСОК» у розмірі 31,07 % статутного капіталу товариства (статутний капітал
товариства – 13 316 000,00 грн).

Найменування товариства
Товариство з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий
комплекс – «Пролісок» (код за ЄДРПОУ 05503496)

Місцезнаходження
вул. Солов’яненка, 369, смт Козин, Обухівський р-н, Київська обл., 08711

Наказом Фонду державного майна України від 19 травня 2017 року № 790 «Про
прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій ПрАТ «ТЮМЕНЬМЕДИКО-СМІЛА» (код за ЄДРПОУ 31982410)» прийнято рішення про приватизацію державного пакета акцій ПрАТ «ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА» у кількості
2 558 561 (два мільйони п’ятсот п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот шістдесят одна)
штука, що становить 38,02 % статутного капіталу товариства.

Найменування товариства
Місцезнаходження
Приватне акціонерне товариство «ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА» вул. Мазура, 24/4, м. Сміла, Черкаська
(код за ЄДРПОУ 31982410)
обл., 20908
Наказом Фонду державного майна України від 19 травня 2017 року № 791
«Про прийняття рішення про приватизацію частки, що належить Фонду державного майна України у статутному капіталі спільного українсько-швейцарського підприємства у формі ТОВ «ТЕМА» (код за ЄДРПОУ 19358098)» прийнято рішення
про приватизацію частки, що належить Фонду державного майна України
у статутному капіталі спільного українсько-швейцарського підприємства у
формі ТОВ «ТЕМА» у розмірі 40 % статутного капіталу товариства (статутний
капітал товариства – 750,00 грн).

Найменування товариства
Спільне українсько-швейцарське підприємство у формі товариства
з обмеженою відповідальністю «ТЕМА» (код за ЄДРПОУ 19358098)

Місцезнаходження
вул. Колекторна, будинок 30,
м. Київ, 02660

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.05.2017

м. Київ

№ 782

Про внесення змін до Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці
до продажу в 2017 році, та помісячних графіків завершення підготовки
об’єктів груп В, Г до продажу в 2017 році
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 309
«Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 12
травня 2015 р. № 271», підпункту 3 пункту 3 наказу Фонду державного майна України від 01 березня 2017 р. № 336 «Про затвердження Переліків об’єктів груп В, Г,
які підлягають підготовці до продажу в 2017 році» та підпункту 3.2 пункту 3 наказу
Фонду державного майна України від 12 квітня 2017 р. № 589 «Про затвердження
помісячних графіків завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2017 році»
та враховуючи лист Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Хмельницькій області від 20 березня 2017 р. № 01-06-00724 НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни у додаток 2 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці
до продажу в 2017 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України» до наказу Фонду державного майна України від 01 березня 2017 р. № 336 «Про
затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в
2017 році», виключивши таку позицію:

Група В
Регіональне відділення по Рівненській області
Орендні підприємства і організації орендарів, створені на базі державних підприємств
21082717
Орендне підприємство санаторій «Червона калина»
2. Виключити з помісячних графіків завершення підготовки об’єктів груп В, Г до
продажу в 2017 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України, затверджених наказом Фонду державного майна України від 12 квітня 2017 р.
№ 589, таку позицію:

Грудень
Регіональне відділення по Рівненській області
Орендні підприємства і організації орендарів, створені на базі державних підприємств
21082717
Орендне підприємство санаторій «Червона калина»
3. Внести зміни у додаток 1 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці
до продажу в 2017 році Управлінням реформування власності Департаменту приватизації Фонду державного майна України» до наказу Фонду державного майна України від 01 березня 2017 р. № 336 «Про затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, які
підлягають підготовці до продажу в 2017 році», виключивши таку позицію:

Група В
Хмельницька область
Фонд державного майна України
Цілісний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Славутський
комбінат «Будфарфор»
4. Виключити з помісячних графіків завершення підготовки об’єктів груп В, Г до
продажу в 2017 році Управлінням реформування власності Фонду державного майна України, затверджених наказом Фонду державного майна України від 12 квітня
2017 р. № 589, таку позицію:

Грудень
Хмельницька область
Фонд державного майна України
Цілісний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Славутський
комбінат «Будфарфор»

ласті (код за ЄДРПОУ 26299835), за адресою: Миколаївська обл., Новобузький р-н,
м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 32.
ФОП Панчук С. Л. на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації
групи Ж – майновий комплекс колишнього піонерського табору, що складається з:
адмінбудівлі, 9 спальних корпусів; їдальні; ізолятору, літнього кінотеатру, вбиралень,
душових, 2 складів, льодника, сторожки, дороги по території табору та розташований
за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Радсад, вул. Миру, 1а.

Над номером працювали:

фдму повідомляє

5. Доповнити додаток 2 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до
продажу в 2017 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України» до наказу Фонду державного майна України від 01 березня 2017 р. № 336 «Про
затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в
2017 році» такою позицією:

Група В
Регіональне відділення по Хмельницькій області
Цілісний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Славутський
комбінат «Будфарфор»
6. Доповнити помісячні графіки завершення підготовки об’єктів груп В, Г до
продажу в 2017 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України, затверджені наказом Фонду державного майна України від 12 квітня 2017 р.
№ 589, такою позицією:

Грудень
Регіональне відділення по Хмельницькій області
Цілісний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Славутський
комбінат «Будфарфор»
7. Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Хмельницькій
області забезпечити підготовку визначеного у пункті 5 цього наказу об’єкта групи В
до продажу, постійний поетапний контроль за станом його підготовки та своєчасне
вжиття заходів з виконання етапів підготовки у встановлені терміни.
8. Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту приватизації забезпечити передачу цього наказу для опублікування у виданнях
державних органів приватизації.
9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. Голови Фонду
Д. ПАРФЕНЕНКО
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