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Конкурси з відбору радника
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг
з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій
ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» розміром 100 %
статутного капіталу товариства
Інформація про об’єкт приватизації
Код за ЄДРПОУ: 36716128.
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».
Місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, 3.
Телефон: (044) 237-12-49.
Основний вид діяльності за КВЕД: 07.29 Добування руд інших кольорових металів.
Вартість активів станом на 31.12.2017: 3 064 555 тис. грн.
До продажу пропонується державний пакет акцій у кількості 1 944 000 000 штук, що становить 100 %
статутного капіталу товариства.

Підстава проведення конкурсу
та порядок його проведення
Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу на аукціоні з
умовами пакета акцій ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» проводиться на виконання розпорядження
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 358-р, яким затверджено перелік об’єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році, а також наказу Фонду державного майна
України від 08.06.2018 № 761 «Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (код за ЄДРПОУ 36716128)».
Порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації
та продажу пакета акцій ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» встановлено Законом України «Про
приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон), Порядком залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 30.11.2016 № 878 (зі змінами) (далі – Порядок), Положенням про конкурсну комісію з відбору радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим наказом Фонду державного
майна України від 29.03.2018 № 458, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2018 року
за № 471/31923 (далі – Положення).
Згідно із пунктом 3 Порядку та статті 19 Закону, а також частиною другою статті 8 Закону встановлено перелік осіб, які не можуть бути радниками.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції відповідно до вимог Закону України від 15.05.2017 № 133/2017, яким було введено в дію рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних
та інших обмежувальних заходів (санкцій), та Закону України «Про санкції».

Основна мета, завдання і перелік послуг радника,
в тому числі максимальні строки підготовки
об’єкта приватизації до продажу
Основною метою радника з продажу державного пакета акцій ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» є підвищення інвестиційної привабливості підприємств, забезпечення продажу пакетів акцій ефективному власнику та отримання максимально можливого обсягу коштів до державного бюджету.
Перелік завдань радника з продажу державного пакета акцій ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна
компанія»:
 збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових показників діяльності
підприємства;
 приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у відповідність із
стандартами бухгалтерського обліку;
 забезпечення проведення фінансового аудиту;
 підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості підприємства, можливих
шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо
встановлення основних цін і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших
заходів;
 визначення стартової ціни та підготовка інформаційного пакета щодо об’єкта приватизації;
 підготовка документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про захист економічної
конкуренції та про екологічний аудит;
 здійснення перевірки Об’єкта (Due Diligence), а саме:
загальний (General Due Diligence) – перевірка всіх аспектів діяльності компанії, включаючи
юридичні питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість менеджменту, комерційну
діяльність, місце компанії на ринку;
фінансовий (Financial Due Diligence) – дає можливість оцінити фінансовий стан компанії,
перевірити його активи та зобов’язання з погляду їх якості та реальної оцінки (зокрема,
наявність незареєстрованих зобов’язань або завищена вартість активів може суттєво погіршити
фінансовий стан у майбутньому);
податковий (Tax Due Diligence) – детальний аналіз податкових ризиків, як предмет окремої
перевірки;
юридичний (Legal Due Diligence) – аналіз юридичних аспектів діяльності компанії, таких як
законність приватизації, питання реєстрації ліцензій, контрактів, дотримання трудового
законодавства тощо;
операційний (Operational Due Diligence) – перевірка виробничої діяльності компанії, зокрема,
наявність можливості для збільшення випуску продукції, врахування місткості ринку, оцінка
якості продукції, огляд нових розробок;
технологічний (Technological due diligence) – зосереджується на вивченні технологій виробництва,
забезпеченості та стану виробничого обладнання, екологічності виробництва;
 проведення SWOT-аналізу Об’єкта, включаючи оцінку конкурентних позицій Об’єкта в Україні та
на міжнародних ринках;
 оцінка запасів корисних копалин відповідно до діючих ліцензій Об’єкта на їх добування;
 здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів, підготовка інформаційного повідомлення
про вивчення попиту;
 підготовка презентаційних матеріалів для потенційних інвесторів/організація Data room
(українською та англійською мовами);
 надання рекомендацій до істотних умов проекту договору купівлі-продажу Об’єкта;
 супровід аукціону.
 забезпечення виконання вимог щодо оплати послуг радника відповідно до абзацу другого пункту
6 Порядку, що становить у фіксованому розмірі не більше 0,5 % вартості активів підприємства у
розмірі частин, що належать державі згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік,
у разі продажу об’єкта приватизації розмір змінної частини становить не більше 2 % від вартості
проданого об’єкта приватизації.
Перелік послуг радника:
 підготовка до приватизації ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;
 продаж пакета акцій ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».
Максимальний строк підготовки радником пакета акцій ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» до
продажу становить 4 (чотири) місяці з дати набрання чинності договору про надання послуг радника.

Строк і порядок подання конкурсної документації
Конкурсна документація має бути подана не пізніше 18 год. 00 хв. 23.07.2018 року.
Конкурсна документація подається за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд
державного майна України, кімната 814, 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.
Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватись на електронну адресу: maya@spfu.gov.ua.
Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних непрозорих
конвертах із зазначенням назви конкурсу та написами «Підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.

Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі
Претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:
 заяву про участь у конкурсі;
 підтвердні документи;
 конкурсну пропозицію;
 істотні умови для включення до договору про надання послуг радника.
Заява має бути складена за формою, затвердженою наказом Фонду державного майна України від 10.05.2017 № 716, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24 травня 2017 року за
№ 661/30529.

офіційне видання фдму
Управління продажу об'єктів великої
приватизації, т. 200-33-25

Підтвердними документами є:
 засвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень особи, яка
підписала заяву про участь у конкурсі (у разі підписання заяви уповноваженим представником);
 копія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
 засвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених законодавством випадках
копії установчих документів (для юридичних осіб – нерезидентів);
 інформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;
 інформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку залучення радників у
процесі приватизації об’єктів державної власності (наявність у претендента представництва та
можливості залучення інших консультантів, кваліфікації, досвіду, знань та навичок у виконанні таких
завдань, ефективності запропонованої претендентом методики підготовки до продажу, стратегії
продажу, рівня матеріально-технічного забезпечення та організації проекту, запропоновані строки
підготовки до продажу та продажу об’єкта приватизації);
 витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що
підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано головний офіс
такої юридичної особи, та містить інформацію про місцезнаходження такої особи, склад учасників
(акціонерів), керівника (для юридичних осіб – нерезидентів);
 для юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його акціонерів (учасників),
засновників, відомості про всіх юридичних та фізичних осіб, які прямо чи опосередковано
здійснюють контроль над учасником конкурсу, в тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних
власників (контролерів) з урахуванням частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Конкурсна пропозиція повинна містити очікувані результати діяльності радника, основні етапи та
строки виконання робіт, форму звітності перед Фондом, пропозиції щодо оплати послуг радника та
джерел фінансування таких послуг.
Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації, повинні бути перекладені та у передбачених законодавством випадках легалізовані в установленому порядку.
Адреса електронної пошти для кореспонденції: maya@spfu.gov.ua.
Відомості про мову, якою проводиться конкурс: конкурс проводиться українською мовою.
Дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу):
Перший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 27.07.2018 о 13 год. 00 хв. у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ,
01133, кімната 303.
Другий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 31.07.2018 о 13 год. 00 хв. у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ,
01133, кімната 303.
Номери телефонів для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-33-10.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг
з підготовки до приватизації та продажу державного
підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська»
Інформація про об’єкт приватизації
Код за ЄДРПОУ: 31599557.
Повне найменування: Державне підприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська».
Місцезнаходження: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Перемоги, 9.
Телефон: (062) 392-00-59.
Основний вид діяльності за КВЕД: 05.10 Добування кам’яного вугілля.
Вартість активів станом на 31.12.2017: 1 955 565 тис. грн.

Підстава проведення конкурсу
та порядок його проведення
Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу державного
підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська» шляхом продажу єдиного майнового комплексу
на аукціоні з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2013 № 238 «Про затвердження Порядку проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів,
пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі
приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств», який проводиться на виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 358-р, яким затверджено перелік об’єктів
великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році, а також наказу Фонду
державного майна України від 08.06.2018 № 762 «Про прийняття рішення про приватизацію державного
підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська» (код за ЄДРПОУ 31599557)».
Порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та
продажу ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» встановлено Законом України «Про приватизацію
державного і комунального майна» (далі – Закон), Порядком залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016
№ 878 (зі змінами) (далі – Порядок), Положенням про конкурсну комісію з відбору радників у процесі
приватизації об’єктів державної власності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від
29.03.2018 № 458, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2018 року за № 471/31923
(далі – Положення).
Згідно із пунктом 3 Порядку та статті 19 Закону, а також частиною другою статті 8 Закону встановлено перелік осіб, які не можуть бути радниками.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції відповідно до вимог Закону України від 15.05.2017 № 133/2017, яким було введено в дію рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних
та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».

Основна мета, завдання і перелік послуг радника,
в тому числі максимальні строки підготовки
об’єкта приватизації до продажу
Основною метою радника з продажу ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» є прискорення
економічного зростання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної
або комунальної власності у структурі економіки України шляхом продажу об’єктів приватизації ефективному власнику.
Перелік завдань радника з продажу ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська»:
 збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових показників діяльності
підприємства;
 приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у відповідність із
стандартами бухгалтерського обліку;
 забезпечення проведення фінансового аудиту;
 підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості підприємства, можливих
шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо
встановлення основних цін і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших
заходів;
 визначення вартості об’єкта приватизації згідно з методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів
України, з урахуванням особливостей приватизації таких об’єктів, визначених Законом України
«Про особливості приватизації вугледобувних підприємств» та стартової ціни об’єкта;
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відомості
приватизації

 підготовка документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про
захист економічної конкуренції та про екологічний аудит;
 здійснення перевірки Об’єкта (Due Diligence), а саме:
загальний (General Due Diligence) – перевірка всіх аспектів діяльності компанії,
включаючи юридичні питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість
менеджменту, комерційну діяльність, місце компанії на ринку;
фінансовий (Financial Due Diligence) – дає можливість оцінити фінансовий стан
компанії, перевірити його активи та зобов’язання з погляду їх якості та реальної
оцінки (зокрема, наявність незареєстрованих зобов’язань або завищена
вартість активів може суттєво погіршити фінансовий стан у майбутньому);
податковий (Tax Due Diligence) – детальний аналіз податкових ризиків, як
предмет окремої перевірки;
юридичний (Legal Due Diligence) – аналіз юридичних аспектів діяльності
компанії, таких як законність приватизації, питання реєстрації ліцензій,
контрактів, дотримання трудового законодавства тощо;
операційний (Operational Due Diligence) – перевірка виробничої діяльності
компанії, зокрема, наявність можливості для збільшення випуску продукції,
врахування місткості ринку, оцінка якості продукції, огляд нових розробок;
технологічний (Technological due diligence) – зосереджується на вивченні
технологій виробництва, забезпеченості та стану виробничого обладнання,
екологічності виробництва;
 проведення SWOT-аналізу Об’єкта, включаючи оцінку конкурентних позицій
Об’єкта в Україні та на міжнародних ринках;
 оцінка запасів корисних копалин відповідно до діючих ліцензій Об’єкта на їх
добування;
 здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів, підготовка
інформаційного повідомлення про вивчення попиту;
 підготовка презентаційних матеріалів для потенційних інвесторів/організація
Data room (українською та англійською мовами);
 надання рекомендацій до істотних умов проекту договору купівлі-продажу
Об’єкта;
 супровід аукціону;
 забезпечення виконання вимог щодо оплати послуг радника відповідно до
абзацу другого пункту 6 Порядку, що становить у фіксованому розмірі не більше
0,5 % вартості активів підприємства у розмірі частин, що належать державі
згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік, у разі продажу
об’єкта приватизації розмір змінної частини становить не більше 2 % від вартості
проданого об’єкта приватизації.
Перелік послуг радника:
 підготовка до приватизації ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська»;
 продаж ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська».
Максимальний строк підготовки радником ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» до продажу становить 4 (чотири) місяці з дати набрання чинності договору про
надання послуг радника.

Строк і порядок подання конкурсної документації
Конкурсна документація має бути подана не пізніше 18 год. 00 хв. 23.07.2018.
Конкурсна документація подається за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, кімната 814, 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.
Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватись на електронну адресу:
maya@spfu.gov.ua.
Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних
непрозорих конвертах із зазначенням назви конкурсу та написами «Підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.

Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі
Претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:
 заяву про участь у конкурсі;
 підтвердні документи;
 конкурсну пропозицію;
 істотні умови для включення до договору про надання послуг радника.
Заява має бути складена за формою, затвердженою наказом Фонду державного
майна України від 10.05.2017 № 716, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
24 травня 2017 року за № 661/30529.
Підтвердними документами є:
 засвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень
особи, яка підписала заяву про участь у конкурсі (у разі підписання заяви
уповноваженим представником);
 копія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
 засвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених законодавством
випадках копії установчих документів (для юридичних осіб – нерезидентів);
 інформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;
 інформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку
залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності
(наявність у претендента представництва та можливості залучення інших
консультантів, кваліфікації, досвіду, знань та навичок у виконанні таких завдань,
ефективності запропонованої претендентом методики підготовки до продажу,
стратегії продажу, рівня матеріально-технічного забезпечення та організації
проекту, запропоновані строки підготовки до продажу та продажу об’єкта
приватизації);
 витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного
документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в
якій зареєстровано головний офіс такої юридичної особи, та містить інформацію
про місцезнаходження такої особи, склад учасників (акціонерів), керівника (для
юридичних осіб – нерезидентів);
 для юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його
акціонерів (учасників), засновників, відомості про всіх юридичних та фізичних
осіб, які прямо чи опосередковано здійснюють контроль над учасником конкурсу,
в тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)
з урахуванням частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Конкурсна пропозиція повинна містити очікувані результати діяльності радника,
основні етапи та строки виконання робіт, форму звітності перед Фондом, пропозиції
щодо оплати послуг радника та джерел фінансування таких послуг.
Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації,
повинні бути перекладені та у передбачених законодавством випадках легалізовані
в установленому порядку.
Адреса електронної пошти для кореспонденції: maya@spfu.gov.ua.
Відомості про мову, якою проводиться конкурс: конкурс проводиться українською мовою.
Дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу):
Перший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 27.07.2018
о 13 год. 00 хв. у приміщенні Фонду державного майна України за адресою:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, кімната 303.
Другий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 31.07.2018
о 13 год. 00 хв. у приміщенні Фонду державного майна України за адресою:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, кімната 303.
Номери телефонів для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору радника
для надання послуг з підготовки до приватизації
та продажу пакета акцій ПрАТ «Індар» розміром 70,7016 %
статутного капіталу товариства
Інформація про об’єкт приватизації
Код за ЄДРПОУ: 21680915.
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «По виробництву
інсулінів «Індар».
Місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 5.
Телефон: (044) 566-36-01.
Основний вид діяльності за КВЕД:
21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами.
Вартість активів станом на 31.12.2017: 418 013 тис. грн.
До продажу пропонується державний пакет акцій у кількості 11 437 581 штука,
що становить 70,7016 % статутного капіталу товариства.

Підстава проведення конкурсу
та порядок його проведення
Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та
продажу на аукціоні з умовами пакета акцій ПрАТ «Індар» проводиться на виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 358-р, яким затверджено
перелік об’єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації
у 2018 році, а також наказу Фонду державного майна України від 08.06.2018 № 774
«Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Індар» (код за ЄДРПОУ 21680915)».
Порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки
до приватизації та продажу пакета акцій ПрАТ «Індар» встановлено Законом України
«Про приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон), Порядком залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 878 (зі змінами) (далі – Порядок), Положенням про конкурсну комісію з відбору радників у процесі приватизації
об’єктів державної власності, затвердженим наказом Фонду державного майна України
від 29.03.2018 № 458, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2018
року за № 471/31923 (далі – Положення).
Згідно із пунктом 3 Порядку та статті 19 Закону, а також частиною другою статті 8
Закону встановлено перелік осіб, які не можуть бути радниками.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Закону України від 15.05.2017 № 133/2017, яким було введено
в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій), та Закону України «Про санкції».

Основна мета, завдання і перелік послуг радника,
в тому числі максимальні строки підготовки
об’єкта приватизації до продажу
Основною метою радника з продажу державного пакета акцій ПрАТ  «Індар» є
прискорення економічного зростання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій,
зменшення частки державної або комунальної власності у структурі економіки України
шляхом продажу об’єктів приватизації ефективному власнику.
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Перелік завдань радника з продажу пакета акцій ПрАТ «Індар»:
 збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових
показників діяльності підприємства;
 приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у
відповідність із стандартами бухгалтерського обліку;
 забезпечення проведення фінансового аудиту;
 підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості
підприємства, можливих шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації
кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення основних цін
і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів;
 визначення стартової ціни та підготовка інформаційного пакета щодо об’єкта
приватизації;
 підготовка документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про
захист економічної конкуренції та про екологічний аудит;
 здійснення перевірки Об’єкта (Due Diligence), а саме:
загальний (General Due Diligence) – перевірка всіх аспектів діяльності компанії,
включаючи юридичні питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість
менеджменту, комерційну діяльність, місце компанії на ринку;
фінансовий (Financial Due Diligence) – дає можливість оцінити фінансовий стан
компанії, перевірити його активи та зобов’язання з погляду їх якості та реальної
оцінки (зокрема, наявність незареєстрованих зобов’язань або завищена
вартість активів може суттєво погіршити фінансовий стан у майбутньому);
податковий (Tax Due Diligence) – детальний аналіз податкових ризиків, як
предмет окремої перевірки;
юридичний (Legal Due Diligence) – аналіз юридичних аспектів діяльності
компанії, таких як законність приватизації, питання реєстрації ліцензій,
контрактів, дотримання трудового законодавства тощо;
операційний (Operational Due Diligence) – перевірка виробничої діяльності
компанії, зокрема, наявність можливості для збільшення випуску продукції,
врахування місткості ринку, оцінка якості продукції, огляд нових розробок;
технологічний (Technological due diligence) – зосереджується на вивченні
технологій виробництва, забезпеченості та стану виробничого обладнання,
екологічності виробництва;
 здійснення оцінки параметрів виробництва інсуліну відповідно до міжнародного
стандарту GMP;
 проведення SWOT-аналізу Об’єкта, включаючи оцінку конкурентних позицій
Об’єкта в Україні та на міжнародних ринках;
 здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів, підготовка
інформаційного повідомлення про вивчення попиту;
 підготовка презентаційних матеріалів для потенційних інвесторів/організація
Data room (українською та англійською мовами);
 надання рекомендацій до істотних умов проекту договору купівлі-продажу
Об’єкта;
 супровід аукціону;
 забезпечення виконання вимог щодо оплати послуг радника відповідно до
абзацу другого пункту 6 Порядку, що становить у фіксованому розмірі не більше
0,5 % вартості активів підприємства у розмірі частин, що належать державі
згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік, у разі продажу
об’єкта приватизації розмір змінної частини становить не більше 2 % від вартості
проданого об’єкта приватизації.
Перелік послуг радника:
 підготовка до приватизації ПрАТ «Індар»;
 продаж пакета акцій ПрАТ «Індар».
Максимальний строк підготовки радником пакета акцій ПрАТ «Індар» до продажу
становить 4 (чотири) місяці з дати набрання чинності договору про надання послуг
радника.

Строк і порядок подання конкурсної документації
Конкурсна документація має бути подана не пізніше 16 год. 45 хв. 20.07.2018.
Конкурсна документація подається за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, кімната 814, 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.
Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватись на електронну адресу:
maya@spfu.gov.ua.
Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних
непрозорих конвертах із зазначенням назви конкурсу та написами «Підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.

Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі
Претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:
 заяву про участь у конкурсі;
 підтвердні документи;
 конкурсну пропозицію;
 істотні умови для включення до договору про надання послуг радника.
Заява має бути складена за формою, затвердженою наказом Фонду державного
майна України від 10.05.2017 № 716, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
24 травня 2017 року за № 661/30529.
Підтвердними документами є:
 засвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень
особи, яка підписала заяву про участь у конкурсі (у разі підписання заяви
уповноваженим представником);
 копія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
 засвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених
законодавством випадках копії установчих документів (для юридичних осіб –
нерезидентів);
 інформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;
 інформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку
залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності
(наявність у претендента представництва та можливості залучення інших
консультантів, кваліфікації, досвіду, знань та навичок у виконанні таких завдань,
ефективності запропонованої претендентом методики підготовки до продажу,
стратегії продажу, рівня матеріально-технічного забезпечення та організації
проекту, запропоновані строки підготовки до продажу та продажу об’єкта
приватизації);
 витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного
документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в
якій зареєстровано головний офіс такої юридичної особи, та містить інформацію
про місцезнаходження такої особи, склад учасників (акціонерів), керівника (для
юридичних осіб – нерезидентів);
 для юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його
акціонерів (учасників), засновників, відомості про всіх юридичних та фізичних
осіб, які прямо чи опосередковано здійснюють контроль над учасником конкурсу,
в тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)
з урахуванням частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Конкурсна пропозиція повинна містити очікувані результати діяльності радника,
основні етапи та строки виконання робіт, форму звітності перед Фондом, пропозиції
щодо оплати послуг радника та джерел фінансування таких послуг.
Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації,
повинні бути перекладені та у передбачених законодавством випадках легалізовані
в установленому порядку.
Адреса електронної пошти для кореспонденції: maya@spfu.gov.ua.
Відомості про мову, якою проводиться конкурс: конкурс проводиться українською мовою.
Дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу):
Перший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 26.07.2018
о 13 год. 00 хв. у приміщенні Фонду державного майна України за адресою:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, кімната 303.
Другий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 30.07.2018
о 13 год. 00 хв. у приміщенні Фонду державного майна України за адресою:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, кімната 303.
Номери телефонів для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору радника
для надання послуг з підготовки до приватизації
та продажу пакета акцій ПрАТ «Президент-Готель»
розміром 100 % статутного капіталу товариства
Інформація про об’єкт приватизації
Код за ЄДРПОУ: 30058128.
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Президент-Готель».
Місцезнаходження: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12.
Телефони: (044) 256-30-56, (044) 256-30-57.
Основний вид діяльності за КВЕД: 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.
Вартість активів станом на 31.12.2017: 319 633 тис. грн.
До продажу пропонується державний пакет акцій у кількості 94 337 411 штук,
що становить 100 % статутного капіталу товариства.

Підстава проведення конкурсу
та порядок його проведення
Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та
продажу на аукціоні з умовами пакета акцій ПрАТ «Президент-Готель» проводиться на
виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 358-р, яким затверджено перелік об’єктів великої приватизації державної власності, що підлягають
приватизації у 2018 році, а також наказу Фонду державного майна України від 08.06.2018
№ 770 «Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій приватного
акціонерного товариства «Президент-Готель» (код за ЄДРПОУ 30058128)».
Порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки
до приватизації та продажу пакета акцій ПрАТ «Президент-Готель» встановлено Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон),
Порядком залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 878 (зі змінами) (далі – Порядок), Положенням про конкурсну комісію з відбору радників у процесі
приватизації об’єктів державної власності, затвердженим наказом Фонду державного
майна України від 29.03.2018 № 458, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2018 року за № 471/31923 (далі – Положення).
Згідно із пунктом 3 Порядку та статті 19 Закону, а також частиною другою статті 8
Закону встановлено перелік осіб, які не можуть бути радниками.

Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Закону України від 15.05.2017 № 133/2017, яким було введено
в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)», Закону України «Про санкції».

Основна мета, завдання і перелік послуг радника,
в тому числі максимальні строки підготовки
об’єкта приватизації до продажу
Основною метою радника з продажу державних пакета акцій ПрАТ «ПрезидентГотель» є прискорення економічного зростання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної або комунальної власності у структурі економіки
України шляхом продажу об’єктів приватизації ефективному власнику.
Перелік завдань радника з продажу пакета акцій ПрАТ «Президент-Готель»:
 збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових
показників діяльності підприємства;
 приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у
відповідність із стандартами бухгалтерського обліку;
 забезпечення проведення фінансового аудиту;
 підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості
підприємства, можливих шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації
кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення основних цін
і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів;
 визначення стартової ціни та підготовка інформаційного пакета щодо об’єкта
приватизації;
 підготовка документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про
захист економічної конкуренції та про екологічний аудит;
 здійснення перевірки Об’єкта (Due Diligence), а саме:
загальний (General Due Diligence) – перевірка всіх аспектів діяльності компанії,
включаючи юридичні питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість
менеджменту, комерційну діяльність, місце компанії на ринку;
фінансовий (Financial Due Diligence) – дає можливість оцінити фінансовий стан
компанії, перевірити його активи та зобов’язання з погляду їх якості та реальної
оцінки (зокрема, наявність незареєстрованих зобов’язань або завищена
вартість активів може суттєво погіршити фінансовий стан у майбутньому);
податковий (Tax Due Diligence) – детальний аналіз податкових ризиків, як
предмет окремої перевірки;
юридичний (Legal Due Diligence) – аналіз юридичних аспектів діяльності
компанії, таких як законність приватизації, питання реєстрації ліцензій,
контрактів, дотримання трудового законодавства тощо;
операційний (Operational Due Diligence) – перевірка діяльності компанії,
зокрема, наявність можливості для збільшення надаваних послуг, врахування
місткості ринку, оцінка якості послуг, огляд нових розробок;
технологічний (Technological due diligence) – зосереджується на вивченні
забезпеченості та стану обладнання;
 проведення SWOT-аналізу Об’єкта, включаючи оцінку конкурентних позицій
Об’єкта в Україні;
 аналіз готельного ринку м. Києва;
 попередній аналіз можливості та доцільності зміни комерційної концепції
Об’єкта;
 здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів, підготовка
інформаційного повідомлення про вивчення попиту;
 підготовка презентаційних матеріалів для потенційних інвесторів/організація
Data room (українською та англійською мовами);
 надання рекомендацій до істотних умов проекту договору купівлі-продажу
Об’єкта;
 супровід аукціону;
 забезпечення виконання вимог щодо оплати послуг радника відповідно до
абзацу другого пункту 6 Порядку, що становить у фіксованому розмірі не більше
0,5 % вартості активів підприємства у розмірі частин, що належать державі
згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік, у разі продажу
об’єкта приватизації розмір змінної частини становить не більше 2 % від вартості
проданого об’єкта приватизації.
Перелік послуг радника:
 підготовка до приватизації ПрАТ «Президент-Готель»;
 продаж пакета акцій ПрАТ «Президент-Готель».
Максимальний строк підготовки радником пакета акцій ПрАТ «Президент-Готель»
до продажу становить 4 (чотири) місяці з дати набрання чинності договору про надання послуг радника.

Строк і порядок подання конкурсної документації
Конкурсна документація має бути подана не пізніше 16 год. 45 хв. 20.07.2018.
Конкурсна документація подається за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, кімната 814, 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.
Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватись на електронну адресу:
maya@spfu.gov.ua.
Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних
непрозорих конвертах із зазначенням назви конкурсу та написами «Підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.

Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі
Претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:
 заяву про участь у конкурсі;
 підтвердні документи;
 конкурсну пропозицію;
 істотні умови для включення до договору про надання послуг радника.
Заява має бути складена за формою, затвердженою наказом Фонду державного
майна України від 10.05.2017 № 716, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
24 травня 2017 року за № 661/30529.
Підтвердними документами є:
 засвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень
особи, яка підписала заяву про участь у конкурсі (у разі підписання заяви
уповноваженим представником);
 копія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
 засвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених
законодавством випадках копії установчих документів (для юридичних осіб –
нерезидентів);
 інформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;
 інформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку
залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності
(наявність у претендента представництва та можливості залучення інших
консультантів, кваліфікації, досвіду, знань та навичок у виконанні таких завдань,
ефективності запропонованої претендентом методики підготовки до продажу,
стратегії продажу, рівня матеріально-технічного забезпечення та організації
проекту, запропоновані строки підготовки до продажу та продажу об’єкта
приватизації);
 витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного
документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в
якій зареєстровано головний офіс такої юридичної особи, та містить інформацію
про місцезнаходження такої особи, склад учасників (акціонерів), керівника (для
юридичних осіб – нерезидентів);
 для юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його
акціонерів (учасників), засновників, відомості про всіх юридичних та фізичних
осіб, які прямо чи опосередковано здійснюють контроль над учасником конкурсу,
в тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)
з урахуванням частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Конкурсна пропозиція повинна містити очікувані результати діяльності радника,
основні етапи та строки виконання робіт, форму звітності перед Фондом, пропозиції
щодо оплати послуг радника та джерел фінансування таких послуг.
Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації,
повинні бути перекладені та у передбачених законодавством випадках легалізовані
в установленому порядку.
Адреса електронної пошти для кореспонденції: maya@spfu.gov.ua.
Відомості про мову, якою проводиться конкурс: конкурс проводиться українською мовою.
Дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу):
Перший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 26.07.2018
о 13 год. 00 хв. у приміщенні Фонду державного майна України за адресою:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, кімната 303.
Другий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 30.07.2018
о 13 год. 00 хв. у приміщенні Фонду державного майна України за адресою:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, кімната 303.
Номери телефонів для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору радника для надання
послуг з підготовки до приватизації та продажу пакета
акцій ПАТ «Одеський припортовий завод» розміром 99,5667 %
статутного капіталу товариства
Інформація про об’єкт приватизації
Код за ЄДРПОУ: 00206539.
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Одеський припортовий завод».
Місцезнаходження: 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Заводська, 3.
Телефон: (048) 758-60-09.
Основний вид діяльності за КВЕД: 20.15 Виробництво добрив і азотних сполук.
Вартість активів станом на 31.12.2017: 5 423 858 тис. грн.
До продажу пропонується державний пакет акцій у кількості 795 083 903 штуки,
що становить 99,5667 % статутного капіталу товариства.

Підстава проведення конкурсу
та порядок його проведення
Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу на аукціоні з умовами пакета акцій ПАТ «Одеський припортовий завод» проводиться
на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 358-р, яким
затверджено перелік об’єктів великої приватизації державної власності, що підлягають
приватизації у 2018 році, а також наказу Фонду державного майна України від 08.06.2018
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№ 767 «Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій публічного
акціонерного товариства «Одеський припортовий завод (код за ЄДРПОУ 00206539)».
Порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій ПАТ «Одеський припортовий завод»
встановлено Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна»
(далі – Закон), Порядком залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної
власності, затвердженим постановою КМУ від 30.11.2016 № 878 (зі змінами) (далі –
Порядок), Положенням про конкурсну комісію з відбору радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим наказом Фонду державного майна
України від 29.03.2018 № 458, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 квітня
2018 року за № 471/31923 (далі – Положення).
Згідно із пунктом 3 Порядку та статті 19 Закону, а також частиною другою статті 8
Закону встановлено перелік осіб, які не можуть бути радниками.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Закону України від 15.05.2017 № 133/2017, яким було введено
в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)» та Закону України «Про санкції».

Основна мета, завдання і перелік послуг радника,
в тому числі максимальні строки підготовки
об’єкта приватизації до продажу
Основною метою радника з продажу державного пакета акцій ПАТ «Одеський припортовий завод» є прискорення економічного зростання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної або комунальної власності у структурі
економіки України шляхом продажу об’єктів приватизації ефективному власнику.
Перелік завдань радника з продажу пакета акцій «Одеський припортовий завод»:
 збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових
показників діяльності підприємства;
 приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у
відповідність із стандартами бухгалтерського обліку;
 забезпечення проведення аудиту;
 підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості
підприємства, можливих шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації
кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення основних цін
і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів;
 визначення стартової ціни та підготовка інформаційного пакета щодо об’єкта
приватизації;
 підготовка документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про
захист економічної конкуренції та про екологічний аудит;
 розробка комплексних заходів антикризового управління проблемними боргами
Об’єкта;
 здійснення перевірки Об’єкта (Due Diligence), а саме:
загальний (General Due Diligence) – перевірка всіх аспектів діяльності компанії,
включаючи юридичні питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість
менеджменту, комерційну діяльність, місце компанії на ринку;
фінансовий (Financial Due Diligence) – дає можливість оцінити фінансовий
стан компанії, перевірити його активи та зобов’язання з погляду їх якості
та реальної оцінки (зокрема, наявність незареєстрованих зобов’язань
або завищена вартість активів може суттєво погіршити фінансовий стан у
майбутньому);
податковий (Tax Due Diligence) – детальний аналіз податкових ризиків, як
предмет окремої перевірки;
юридичний (Legal Due Diligence) – аналіз юридичних аспектів діяльності
компанії, таких як законність приватизації, питання реєстрації ліцензій,
контрактів, дотримання трудового законодавства тощо;
операційний (Operational Due Diligence) – перевірка виробничої діяльності
компанії, зокрема, наявність можливості для збільшення випуску продукції,
врахування місткості ринку, оцінка якості продукції, огляд нових розробок;
технологічний (Technological due diligence) – зосереджується на вивченні
технологій виробництва, забезпеченості та стану виробничого обладнання,
екологічності виробництва;
 проведення SWOT-аналізу Об’єкта, включаючи оцінку конкурентних позицій
Об’єкта в Україні та на міжнародних ринках;
 здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів;
 підготовка презентаційних матеріалів для потенційних інвесторів/організація
Data room (українською та англійською мовами);
 супровід аукціону;
 забезпечення виконання вимог щодо оплати послуг радника відповідно до
абзацу другого пункту 6 Порядку, що становить у фіксованому розмірі не більше
0,5 % вартості активів підприємства у розмірі частин, що належать державі
згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік, у разі продажу
об’єкта приватизації розмір змінної частини становить не більше 2 % від вартості
проданого об’єкта приватизації.
Перелік послуг радника:
 підготовка до приватизації ПАТ «Одеський припортовий завод»;
 продаж пакета акцій ПАТ «Одеський припортовий завод».
Максимальний строк підготовки радником пакета акцій ПАТ «Одеський припортовий завод» до продажу становить 6 (шість) місяців з дати набрання чинності договору
про надання послуг радника.

Строк і порядок подання конкурсної документації
Конкурсна документація має бути подана не пізніше 16 год. 45 хв. 20.07.2018.
Конкурсна документація подається за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, кімната 814, 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.
Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватись на електронну адресу:
maya@spfu.gov.ua.
Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних
непрозорих конвертах із зазначенням назви конкурсу та написами «Підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.

Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі
Претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:
 заяву про участь у конкурсі;
 підтвердні документи;
 конкурсну пропозицію;
 істотні умови для включення до договору про надання послуг радника.
Заява має бути складена за формою, затвердженою наказом Фонду державного
майна України від 10.05.2017 № 716, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
24 травня 2017 року за № 661/30529.
Підтвердними документами є:
 засвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень
особи, яка підписала заяву про участь у конкурсі (у разі підписання заяви
уповноваженим представником);

 копія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
 засвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених
законодавством випадках копії установчих документів (для юридичних осіб –
нерезидентів);
 інформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;
 інформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку
залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності
(наявність у претендента представництва та можливості залучення інших
консультантів, кваліфікації, досвіду, знань та навичок у виконанні таких
завдань, ефективності запропонованої претендентом методики підготовки
до продажу, стратегії продажу, рівня матеріально-технічного забезпечення та
організації проекту, запропоновані строки підготовки до продажу та продажу
об’єкта приватизації);
 витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного
документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в
якій зареєстровано головний офіс такої юридичної особи, та містить інформацію
про місцезнаходження такої особи, склад учасників (акціонерів), керівника (для
юридичних осіб – нерезидентів);
 для юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його
акціонерів (учасників), засновників, відомості про всіх юридичних та фізичних
осіб, які прямо чи опосередковано здійснюють контроль над учасником конкурсу,
в тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)
з урахуванням частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Конкурсна пропозиція повинна містити очікувані результати діяльності радника,
основні етапи та строки виконання робіт, форму звітності перед Фондом, пропозиції
щодо оплати послуг радника та джерел фінансування таких послуг.
Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації,
повинні бути перекладені та у передбачених законодавством випадках легалізовані
в установленому порядку.
Адреса електронної пошти для кореспонденції: maya@spfu.gov.ua.
Відомості про мову, якою проводиться конкурс: конкурс проводиться українською мовою.
Дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу):
Перший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 26.07.2018
о 13 год. 00 хв. у приміщенні Фонду державного майна України за адресою:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, кімната 303.
Другий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 30.07.2018
о 13 год. 00 хв. у приміщенні Фонду державного майна України за адресою:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, кімната 303.
Номери телефонів для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору радника для надання
послуг з підготовки до приватизації та продажу
державного підприємства «Завод «Електроважмаш»
Інформація про об’єкт приватизації
Код за ЄДРПОУ: 00213121.
Повне найменування: Державне підприємство «Завод «Електроважмаш».
Місцезнаходження: 61089, Харківська обл., м. Харків, Московський, 299.
Телефон: (057) 293-51-44.
Основний вид діяльності за КВЕД: 27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів.
Вартість активів станом на 31.12.2017: 1 567 791 тис. грн.

Підстава проведення конкурсу
та порядок його проведення
Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу на аукціоні з умовами ДП «Завод «Електроважмаш» проводиться на виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 358-р, яким затверджено
перелік об’єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації
у 2018 році, а також наказу Фонду державного майна України від 08.06.2018 № 777
«Про прийняття рішення про приватизацію державного підприємства «Завод «Електроважмаш» (код за ЄДРПОУ 00213121)».
Порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки
до приватизації та продажу ДП «Завод «Електроважмаш» встановлено Законом України
«Про приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон), Порядком залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 878 (зі змінами) (далі – Порядок), Положенням про конкурсну комісію з відбору радників у процесі приватизації
об’єктів державної власності, затвердженим наказом Фонду державного майна України
від 29.03.2018 № 458, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2018
року за № 471/31923 (далі – Положення).
Згідно із пунктом 3 Порядку та статті 19 Закону, а також частиною другою статті 8
Закону встановлено перелік осіб, які не можуть бути радниками.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Закону України від 15.05.2017 № 133/2017, яким було введено
в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)», Закону України «Про санкції».

Основна мета, завдання і перелік послуг радника,
в тому числі максимальні строки підготовки
об’єкта приватизації до продажу
Основною метою радника з продажу ДП «Завод «Електроважмаш» є прискорення економічного зростання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення
частки державної або комунальної власності у структурі економіки України шляхом
продажу об’єктів приватизації ефективному власнику.
Перелік завдань радника з продажу ДП «Завод «Електроважмаш»:
 збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових
показників діяльності підприємства;
 приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у
відповідність із стандартами бухгалтерського обліку;
 забезпечення проведення фінансового аудиту;
 підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості
підприємства, можливих шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації
кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення основних цін
і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів;
 визначення стартової ціни та підготовка інформаційного пакета щодо об’єкта
приватизації;
 підготовка документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про
захист економічної конкуренції та про екологічний аудит;
 здійснення перевірки Об’єкта (Due Diligence), а саме:
загальний (General Due Diligence) – перевірка всіх аспектів діяльності компанії,
включаючи юридичні питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість
менеджменту, комерційну діяльність, місце компанії на ринку;

COMPETITIVE SELECTION OF ADVISERS
Information
on conducting a competition for selection of an advisor
to provide services for preparation for privatization
and sale of the stock of shares of PJSC «United Mining
and Chemical Company» in the size of 100%
of the authorized capital of the company
Information on the Privatization Object
YeDRPOU Code: 36716128.
Full name: Public Joint-Stock Company «United Mining and Chemical Company».
Location: 03035, Kyiv City, 3 Surikova St.
Telephone: +38 (044) 237-12-49.
The main activity as per Classifier of Economic Activities: 07.29 Extraction of ores of
other non-ferrous metals.
The cost of assets as of 31 December 2017: 3,064,555 thousand hryvnias.
A state-owned stock of shares is proposed for sale in the amount of 1,944,000,000
pieces, which is 100% of the authorized capital of the company.

Grounds for the Competition and the Procedure
for Conducting the Competition
Competition for selection of a advisor to provide services for preparation for privatization
and sale of the stock of shares of PJSC «United Mining and Chemical Company» at the
auction with the terms is carried out pursuant to the Order of the Cabinet of Ministers of
Ukraine No.358-р dated 10.05.2018, which approves the list of objects of large privatization
of the state-owned property to be privatized in 2018, as well as the Order of the State Property
Fund of Ukraine No.761 dated 08.06.2018 «On the Decision to Privatize the State-Owned
Stock of Shares of the Public Joint-Stock Company «United Mining and Chemical Company»
(YeDRPOU Code 36716128)».
The procedure for conducting the competition for selection of an advisor to provide
services for preparation for privatization and sale of the stock of shares of PJSC «United
Mining and Chemical Company» is established by the Law of Ukraine «On Privatization
of State and Communal Property» (hereinafter the «Law»), the Procedure for Engaging
Advisors in the Process of Privatization of State-Owned Objects, approved by the
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No.878 dated 30.11.2016 (as amended)
(hereinafter the «Procedure»), the Regulations on the competition commission for
selection advisors in the process of privatization of state-owned objects, approved by
the Order of the State Property Fund of Ukraine No.458 dated 29.03.2018, registered
with the Ministry of Justice of Ukraine on 18 April 2018 under No.471/31923 (hereinafter
the «Regulations»).
In accordance with paragraph 3 of the Procedure and Article 19 of the Law, as well as part
two of Article 8 of the Law, there is a list of persons who are not allowed to be advisors.
Additionally, persons who are subject to sanctions in accordance with the requirements
of the Law of Ukraine No.133/2017 dated 15.05.2017, which brought into force the Decision
of the National Security and Defense Council of Ukraine dated 28.04.2017 «On Application
of Personal Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)» and the Law of
Ukraine «On Sanctions,» should not be allowed to competition.
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The Main Purpose, Objective and List of Advisor
Services, Including the Maximum Terms of Preparation
of the Privatization Object for Sale
The main purpose of Advisor on sale of state-owned stock of shares of PJSC «United
Mining and Chemical Company» is increase of investment attractiveness of the enterprise,
provide the sale of blocks of shares to the effective owner and getting the maximum possible
amount of money to the State Budget.
List of objectives of advisor on sale of the stock of shares of PJSC «United Mining and
Chemical Company» is as follows:
 collection of information and conduction of analysis of economic, technical, and
financial indicators of the company’s activity;
 bringing the main indicators of the company’s accounting records in line with
accounting standards;
 ensuring the financial audit;
 preparation of a financial model and determination of investment attractiveness of
the company, possible ways of its improvement, ways of restructuring of accounts
payable, recommendations on the establishment of basic prices and tariffs for
products and services, marketing policy, and other measures;
 determination of the starting price and preparation of the information package
concerning the privatization object;
 preparation of documentation on the company in accordance with the requirements
of legislation on protection of economic competition and on environmental audit;
 conduction of Due Diligence, particularly:
General Due Diligence is an inspection of all aspects of the company’s activity,
including legal issues, financial status, taxation issues, management quality,
business activity, and place of the company on the market.
Financial Due Diligence provides the opportunity to assess the financial status of
the company, to inspect its assets and liabilities in terms of their quality and real
evaluation (particularly, presence of unregistered liabilities or high value of assets
may significantly impair financial status in future).
Tax Due Diligence is a detailed analysis of tax risks as a subject of a separate
inspection.
Legal Due Diligence is an analysis of legal aspects of the company’s activities,
such as legality of privatization, registration of licenses, contracts, labor law
compliance, etc.
Operational Due Diligence is an inspection of the company’s production activities,
particularly, availability of the opportunity for increasing production output, taking
into account market capacity, product quality assessment, and review of new
developments.
Technological Due Diligence focuses on study of production technologies,
availability and condition of production equipment, environmental friendliness
of production.
 conducting a SWOT analysis of the object, including assessment of the company’s
competitive position in Ukraine and in international markets;

фінансовий (Financial Due Diligence) – дає можливість оцінити фінансовий
стан компанії, перевірити його активи та зобов’язання з погляду їх якості
та реальної оцінки (зокрема, наявність незареєстрованих зобов’язань
або завищена вартість активів може суттєво погіршити фінансовий стан у
майбутньому);
податковий (Tax Due Diligence) – детальний аналіз податкових ризиків, як
предмет окремої перевірки;
юридичний (Legal Due Diligence) – аналіз юридичних аспектів діяльності
компанії, таких як законність приватизації, питання реєстрації ліцензій,
контрактів, дотримання трудового законодавства тощо;
операційний (Operational Due Diligence) – перевірка виробничої діяльності
компанії, зокрема, наявність можливості для збільшення випуску продукції,
врахування місткості ринку, оцінка якості продукції, огляд нових розробок;
технологічний (Technological due diligence) – зосереджується на вивченні
технологій виробництва, забезпеченості та стану виробничого обладнання,
екологічності виробництва;
 проведення SWOT-аналізу Об’єкта, включаючи оцінку конкурентних позицій
Об’єкта в Україні та на міжнародних ринках;
 здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів, підготовка
інформаційного повідомлення про вивчення попиту;
 підготовка презентаційних матеріалів для потенційних інвесторів/організація
Data room (українською та англійською мовами);
 надання рекомендацій до істотних умов проекту договору купівлі-продажу
Об’єкта;
 супровід аукціону;
 забезпечення виконання вимог щодо оплати послуг радника відповідно до
абзацу другого пункту 6 Порядку, що становить у фіксованому розмірі не більше
0,5 % вартості активів підприємства у розмірі частин, що належать державі
згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік, у разі продажу
об’єкта приватизації розмір змінної частини становить не більше 2 % від вартості
проданого об’єкта приватизації.
Перелік послуг радника:
 підготовка до приватизації ДП «Завод «Електроважмаш»;
 продаж ДП «Завод «Електроважмаш».
Максимальний строк підготовки радником ДП «Завод «Електроважмаш» до продажу становить 4 (чотири) місяці з дати набрання чинності договору про надання
послуг радника.

Строк і порядок подання конкурсної документації
Конкурсна документація має бути подана не пізніше 18 год. 00 хв. 23.07.2018.
Конкурсна документація подається за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, кімната 814, 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.
Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватись на електронну адресу:
maya@spfu.gov.ua.
Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних
непрозорих конвертах із зазначенням назви конкурсу та написами «Підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.

Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі
Претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:
 заяву про участь у конкурсі;
 підтвердні документи;
 конкурсну пропозицію;
 істотні умови для включення до договору про надання послуг радника.
Заява має бути складена за формою, затвердженою наказом Фонду державного
майна України від 10.05.2017 № 716, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
24 травня 2017 року за № 661/30529.
Підтвердними документами є:
 засвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень
особи, яка підписала заяву про участь у конкурсі (у разі підписання заяви
уповноваженим представником);
 копія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
 засвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених
законодавством випадках копії установчих документів (для юридичних осіб –
нерезидентів);
 інформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;
 інформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку
залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності
(наявність у претендента представництва та можливості залучення інших
консультантів, кваліфікації, досвіду, знань та навичок у виконанні таких завдань,
ефективності запропонованої претендентом методики підготовки до продажу,
стратегії продажу, рівня матеріально-технічного забезпечення та організації
проекту, запропоновані строки підготовки до продажу та продажу об’єкта
приватизації);
 витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного
документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в
якій зареєстровано головний офіс такої юридичної особи, та містить інформацію
про місцезнаходження такої особи, склад учасників (акціонерів), керівника (для
юридичних осіб – нерезидентів);
 для юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його
акціонерів (учасників), засновників, відомості про всіх юридичних та фізичних
осіб, які прямо чи опосередковано здійснюють контроль над учасником конкурсу,
в тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)
з урахуванням частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Конкурсна пропозиція повинна містити очікувані результати діяльності радника,
основні етапи та строки виконання робіт, форму звітності перед Фондом, пропозиції
щодо оплати послуг радника та джерел фінансування таких послуг.
Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації,
повинні бути перекладені та у передбачених законодавством випадках легалізовані
в установленому порядку.
Адреса електронної пошти для кореспонденції: maya@spfu.gov.ua.
Відомості про мову, якою проводиться конкурс: конкурс проводиться українською мовою.
Дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу):
Перший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 27.07.2018
о 13 год. 00 хв. у приміщенні Фонду державного майна України за адресою:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, кімната 303.
Другий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 31.07.2018
о 13 год. 00 хв. у приміщенні Фонду державного майна України за адресою:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, кімната 303.
Номери телефонів для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.

Administration of Large Privatization
Objects Sale, т. 200-33-25
 evaluation of mineral resources in accordance with the existing licenses of the facility
for their extraction;
 carrying out activities aimed at finding potential investors, preparation of an
information announcement on the study of demand;
 preparation of presentation materials for potential investors/Data room organization
(in Ukrainian and English);
 providing recommendations to the significant conditions of the draft sale contract
of the Object;
 support of the auction;
 ensuring fulfillment of the requirements for payment of advisor’s services in
accordance with the second clause of paragraph 6 of the Procedure, which in the
fixed amount is no more than 0.5% of the value of the assets of the company in the
amount of the parts owned by the state with respect to the financial statements for the
last financial year; in the case of sale of the privatization object, the size of the variable
part is no more than 2% of the value of the sold privatization object.
List of the Advisor Services:
 preparation of PJSC «United Mining and Chemical Company» for privatization;
 sale of the stock of shares of PJSC «United Mining and Chemical Company».
The maximum term for preparation by the advisor of the stock of shares of PJSC «United
Mining and Chemical Company» for sale is 4 (four) months from the date of entry of the
agreement on provision of advisor’s services into force.

Term and Procedure for Submission
of Competition Documentation
Competition documentation should be submitted no later than 18 hours 00 minutes
on 23.07.2018.
Competition documentation is submitted to the following address: 18/9 General Almazov
St., Kyiv City, 01133, State Property Fund of Ukraine, Room 814, every day from 9.00 to
18.00; from 9.00 to 16.45 on Fridays; from 9.00 to 17.00 on pre-holiday days.
Application for participation in the competition may be submitted to the following
e-mail: maya@spfu.gov.ua.
Confirming documents and competition proposal are submitted in separate sealed
opaque envelopes with indication of the name of competition and inscriptions «Confirming
Documents» and «Competition Proposal,» respectively.

List of Documents to be Submitted
for Participation in the Competition
Applicants submit the following competitive documentation to the Fund:
 application for participation in the competition;
 confirming documents;
 competition proposal;
 significant conditions for inclusion into the agreement on the provision of advisor’s
services.
The application should be made according to the form approved by the Order of the
State Property Fund of Ukraine No.716 dated 10.05.2017, registered with the Ministry of
Justice of Ukraine on 24 May 2017 under No.661/30529.
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Confirming documents are:
 a duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed the
application for participation in the competition (in the case of signing the application
by the authorized representative);
 a copy of an identification document (for individuals);
 duly certified and legally authorized copies of constituent documents (for nonresident legal entities);
 information on availability of experience in performing similar objectives;
 information on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the Procedure
for involvement of advisors in the process of privatization of state-owned objects
(presence of the applicant’s representative office and possibility of attracting other
consultants, qualifications, experience, knowledge, and skills for performance of
such objectives, effectiveness of the proposed method of preparation for sale by the
applicant, sale strategies, level of logistics and project organization, proposed dates
of preparation for sale and sale of the privatization object);
 an extract from a commercial, bank, judicial register or other official document
confirming registration of a foreign legal entity in the country where the head office
of such legal entity is registered and contains information on location of such
person, composition of participants (shareholders), manager (for non-resident
legal persons);
 for legal entities, documents on distribution of authorized capital among its
shareholders (participants), founders, information on all legal entities and individuals,
which directly or indirectly exercise control over a competition participant, including
individuals, beneficiary owners (controllers) taking into account part two of Article 8
of the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property».
Competition proposal should contain the expected results of the advisor’s activity, main
stages and terms of work, form of reporting to the Fund, proposals for payment for advisor
services, and sources of funding of such services.
Documents made in a foreign language, contained in the competition documentation
should be translated and, in cases provided for by law, authorized in accordance with the
established procedure.
E-mail for correspondence: maya@spfu.gov.ua.
Information on the language of the competition: the competition is conducted in
Ukrainian.
Date, time and place of the competition (including the first and second stage):
The first stage of the competition for selection of an advisor will be held
on 27.07.2018 at 13 hours 00 minutes in the premises of the State Property
Fund of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv City, 01133,
Room 303.
The second stage of the competition for selection of an advisor will be held
on 31.07.2018 at 13 hours 00 minutes in the premises of the State Property
Fund of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv City, 01133,
Room 303.
Reference phone numbers: +38 (044) 200-33-25, (044) 200-33-10.

Information
on conducting a competition for selection
of an advisor to provide services for preparation
for privatization and sale of the State Enterprise
«Coal Company «Krasnolymanska»
Information on the Privatization Object
YeDRPOU Code: 31599557.
Full name: State Enterprise «Coal Company «Krasnolymanska».
Location: 85310, Donetsk Oblast, Rodynske Town, 9 Peremohy St.
Telephone: +38 (062) 392-00-59.
The main activity as per Classifier of Economic Activities: 05.10 Coal mining.
46.46 Wholesale trade in pharmaceuticals.
The cost of assets as of 31 December 2017: 1,955,565 thousand hryvnias.

Grounds for the Competition and the Procedure
for Conducting the Competition
Competition for selection of a advisor to provide services for preparation for privatization
and sale of the State Enterprise «Coal Company «Krasnolymanska» by selling a single
property complex at the auction taking into account the Order of the Cabinet of Ministers
of Ukraine «On Approval of the Procedure for conducting an auction and an investment
competition for the sale of single property complexes, state-owned stakes in authorized
capital of joint-stock companies which were created in the process of privatization or
corporatization of state-owned coalmining enterprises» No. 238 dated 08.04.2013 is
carried out pursuant to the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No.358-р dated
10.05.2018, which approves the list of objects of large privatization of the state-owned
property to be privatized in 2018, as well as the Order of the State Property Fund of Ukraine
No.762 dated 08.06.2018 «On the Decision to Privatize the State Enterprise «Coal Company
«Krasnolymanska» (YeDRPOU Code 31599557)».
The procedure for conducting the competition for selection of an advisor to provide
services for preparation for privatization and sale of the State Enterprise «Coal Company
«Krasnolymanska» is established by the Law of Ukraine «On Privatization of State and
Communal Property» (hereinafter the «Law»), the Procedure for Engaging Advisors in
the Process of Privatization of State-Owned Objects, approved by the Resolution of the
Cabinet of Ministers of Ukraine No.878 dated 30.11.2016 (as amended) (hereinafter the
«Procedure»), the Regulations on the competition commission for selection advisors in the
process of privatization of state-owned objects, approved by the Order of the State Property
Fund of Ukraine No.458 dated 29.03.2018, registered with the Ministry of Justice of Ukraine
on 18 April 2018 under No.471/31923 (hereinafter the «Regulations»).
In accordance with paragraph 3 of the Procedure and Article 19 of the Law, as
well as part two of Article 8 of the Law, there is a list of persons who are not allowed
to be advisors.
Additionally, persons who are subject to sanctions in accordance with the requirements
of the Law of Ukraine No.133/2017 dated 15.05.2017, which brought into force the Decision
of the National Security and Defense Council of Ukraine dated 28.04.2017 «On Application
of Personal Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)» and the Law of
Ukraine «On Sanctions,» should not be allowed to competition.

The Main Purpose, Objective and List of Advisor Services,
Including the Maximum Terms of Preparation
of the Privatization Object for Sale
The main purpose of Advisor on sale of the State Enterprise «Coal Company
«Krasnolymanska» is acceleration of economic growth, attraction of foreign and domestic
investments, reduction of the share of state or communal property within the structure of
the Ukrainian economy by selling privatization objects to the effective owner.
List of objectives of advisor on sale of the State Enterprise «Coal Company
«Krasnolymanska» is as follows:
 collection of information and conduction of analysis of economic, technical, and
financial indicators of the company’s activity;
 bringing the main indicators of the company’s accounting records in line with
accounting standards;
 ensuring the financial audit;
 preparation of a financial model and determination of investment attractiveness of
the company, possible ways of its improvement, ways of restructuring of accounts
payable, recommendations on the establishment of basic prices and tariffs for
products and services, marketing policy, and other measures;
 determination of the value of the privatization object in accordance with the method
approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine, taking into account the peculiarities
of the privatization of such objects, determined by the Law of Ukraine «On the Features
of Privatization of Coal Mining Enterprises» and the starting price of the object;
 preparation of documentation on the company in accordance with the requirements
of legislation on protection of economic competition and on environmental audit;
 conduction of Due Diligence, particularly:
General Due Diligence is an inspection of all aspects of the company’s activity,
including legal issues, financial status, taxation issues, management quality,
business activity, and place of the company on the market.
Financial Due Diligence provides the opportunity to assess the financial status of
the company, to inspect its assets and liabilities in terms of their quality and real
evaluation (particularly, presence of unregistered liabilities or high value of assets
may significantly impair financial status in future).
Tax Due Diligence is a detailed analysis of tax risks as a subject of a separate
inspection.
Legal Due Diligence is an analysis of legal aspects of the company’s activities,
such as legality of privatization, registration of licenses, contracts, labor law
compliance, etc.
Operational Due Diligence is an inspection of the company’s production activities,
particularly, availability of the opportunity for increasing production output, taking
into account market capacity, product quality assessment, and review of new
developments.
Technological Due Diligence focuses on study of production technologies,
availability and condition of production equipment, environmental friendliness
of production.
 conducting a SWOT analysis of the object, including assessment of the company’s
competitive position in Ukraine and in international markets;
 evaluation of mineral resources in accordance with the existing licenses of the Object
for their extraction;
 carrying out activities aimed at finding potential investors, preparation of an
information announcement on the study of demand;
 preparation of presentation materials for potential investors/Data room organization
(in Ukrainian and English);
 providing recommendations to the significant conditions of the draft sale contract
of the Object;
 support of the auction;
 ensuring fulfillment of the requirements for payment of advisor’s services in
accordance with the second clause of paragraph 6 of the Procedure, which in the
fixed amount is no more than 0.5% of the value of the assets of the company in the
amount of the parts owned by the state with respect to the financial statements for the
last financial year; in the case of sale of the privatization object, the size of the variable
part is no more than 2% of the value of the sold privatization object.
List of the Advisor Services:
 preparation of the State Enterprise «Coal Company «Krasnolymanska»
for privatization;
 sale of the State Enterprise «Coal Company «Krasnolymanska».
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The maximum term for preparation by the advisor of the State Enterprise «Coal Company
«Krasnolymanska» for sale is 4 (four) months from the date of entry of the agreement on
provision of advisor’s services into force.

Term and Procedure for Submission
of Competition Documentation
Competition documentation should be submitted no later than 18 hours 00 minutes
on 23.07.2018.
Competition documentation is submitted to the following address: 18/9 General Almazov
St., Kyiv City, 01133, State Property Fund of Ukraine, Room 814, every day from 9.00 to
18.00; from 9.00 to 16.45 on Fridays; from 9.00 to 17.00 on pre-holiday days.
Application for participation in the competition may be submitted to the following
e-mail: maya@spfu.gov.ua.
Confirming documents and competition proposal are submitted in separate sealed
opaque envelopes with indication of the name of competition and inscriptions «Confirming
Documents» and «Competition Proposal,» respectively.

List of Documents to be Submitted
for Participationin the Competition
Applicants submit the following competitive documentation to the Fund:
 application for participation in the competition;
 confirming documents;
 competition proposal;
 significant conditions for inclusion into the agreement on the provision of advisor’s
services.
The application should be made according to the form approved by the Order of the
State Property Fund of Ukraine No.716 dated 10.05.2017, registered with the Ministry of
Justice of Ukraine on 24 May 2017 under No.661/30529.
Confirming documents are:
 a duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed the
application for participation in the competition (in the case of signing the application
by the authorized representative);
 a copy of an identification document (for individuals);
 duly certified and legally authorized copies of constituent documents (for nonresident legal entities);
 information on availability of experience in performing similar objectives;
 information on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the Procedure
for involvement of advisors in the process of privatization of state-owned objects
(presence of the applicant’s representative office and possibility of attracting other
consultants, qualifications, experience, knowledge, and skills for performance of
such objectives, effectiveness of the proposed method of preparation for sale by the
applicant, sale strategies, level of logistics and project organization, proposed dates
of preparation for sale and sale of the privatization object);
 an extract from a commercial, bank, judicial register or other official document
confirming registration of a foreign legal entity in the country where the head office
of such legal entity is registered and contains information on location of such
person, composition of participants (shareholders), manager (for non-resident
legal persons);
 for legal entities, documents on distribution of authorized capital among its
shareholders (participants), founders, information on all legal entities and individuals,
which directly or indirectly exercise control over a competition participant, including
individuals, beneficiary owners (controllers) taking into account part two of Article 8
of the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property».
Competition proposal should contain the expected results of the advisor’s activity, main
stages and terms of work, form of reporting to the Fund, proposals for payment for advisor
services, and sources of funding of such services.
Documents made in a foreign language, contained in the competition documentation
should be translated and, in cases provided for by law, authorized in accordance with the
established procedure.
E-mail for correspondence: maya@spfu.gov.ua.
Information on the language of the competition: the competition is conducted in
Ukrainian.
Date, time and place of the competition (including the first and second stage):
The first stage of the competition for selection of an advisor will be held
on 27.07.2018 at 13 hours 00 minutes in the premises of the State Property
Fund of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv City, 01133,
Room 303.
The second stage of the competition for selection of an advisor will be held
on 31.07.2018 at 13 hours 00 minutes in the premises of the State Property
Fund of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv City, 01133,
Room 303.
Reference phone numbers: +38 (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.

Information
on conducting a competition for selection
of an advisor to provide services for preparation
for privatization and sale of the stock of shares
of PrJSC «Indar» in the size of 70.7016%
of the authorized capital of the company
Information on the Privatization Object
YeDRPOU Code: 21680915.
Full name: Private Joint-Stock Company «For the Production of Insulin «Indar».
Location: 02099, Kyiv City, 5 Zroshuvalna St.
Telephone: +38 (044) 566-36-01.
The main activity as per Classifier of Economic Activities:
21.20 Manufacture of pharmaceuticals and materials;
46.46 Wholesale trade in pharmaceuticals.
The cost of assets as of 31 December 2017: 418,013 thousand hryvnias.
A state-owned stock of shares is proposed for sale in the amount of 11,437,581 pieces,
which is 70.7016% of the authorized capital of the company.

Grounds for the Competition and the Procedure
for Conducting the Competition
Competition for selection of a advisor to provide services for preparation for privatization
and sale of the stock of shares of PrJSC «Indar» at the auction with the terms is carried out
pursuant to the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No.358-р dated 10.05.2018,
which approves the list of objects of large privatization of the state-owned property to be
privatized in 2018, as well as the Order of the State Property Fund of Ukraine No.774 dated
08.06.2018 «On the Decision to Privatize the State-Owned Stock of Shares of the Private
Joint-Stock Company «Indar» (YeDRPOU Code 21680915)».
The procedure for conducting the competition for selection of an advisor to provide
services for preparation for privatization and sale of the stock of shares of PrJSC «Indar»
is established by the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property»
(hereinafter the «Law»), the Procedure for Engaging Advisors in the Process of Privatization
of State-Owned Objects, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine
No.878 dated 30.11.2016 (as amended) (hereinafter the «Procedure»), the Regulations
on the competition commission for selection advisors in the process of privatization of
state-owned objects, approved by the Order of the State Property Fund of Ukraine No.458
dated 29.03.2018, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on 18 April 2018 under
No.471/31923 (hereinafter the «Regulations»).
In accordance with paragraph 3 of the Procedure and Article 19 of the Law, as
well as part two of Article 8 of the Law, there is a list of persons who are not allowed
to be advisors.
Additionally, persons who are subject to sanctions in accordance with the requirements
of the Law of Ukraine No.133/2017 dated 15.05.2017, which brought into force the Decision
of the National Security and Defense Council of Ukraine dated 28.04.2017 «On Application
of Personal Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)» and the Law of
Ukraine «On Sanctions,» should not be allowed to competition.

The Main Purpose, Objective and List of Advisor Services,
Including the Maximum Terms of Preparation
of the Privatization Object for Sale
The main purpose of Advisor on sale of state-owned stock of shares of PrJSC «Indar» is
acceleration of economic growth, attraction of foreign and domestic investments, reduction
of the share of state or communal property within the structure of the Ukrainian economy
by selling privatization objects to the effective owner.
List of objectives of advisor on sale of the stock of shares of PrJSC «Indar» is as
follows:
 collection of information and conduction of analysis of economic, technical, and
financial indicators of the company’s activity;
 bringing the main indicators of the company’s accounting records in line with
accounting standards;
 ensuring the financial audit;
 preparation of a financial model and determination of investment attractiveness of
the company, possible ways of its improvement, ways of restructuring of accounts
payable, recommendations on the establishment of basic prices and tariffs for
products and services, marketing policy, and other measures;
 determination of the starting price and preparation of the information package
concerning the privatization object;
 preparation of documentation on the company in accordance with the requirements
of legislation on protection of economic competition and on environmental audit;
 conduction of Due Diligence, particularly:
General Due Diligence is an inspection of all aspects of the company’s activity,
including legal issues, financial status, taxation issues, management quality,
business activity, and place of the company on the market.
Financial Due Diligence provides the opportunity to assess the financial status of
the company, to inspect its assets and liabilities in terms of their quality and real
evaluation (particularly, presence of unregistered liabilities or high value of assets
may significantly impair financial status in future).
Tax Due Diligence is a detailed analysis of tax risks as a subject of a separate
inspection.
Legal Due Diligence is an analysis of legal aspects of the company’s activities,
such as legality of privatization, registration of licenses, contracts, labor law
compliance, etc.
Operational Due Diligence is an inspection of the company’s production activities,
particularly, availability of the opportunity for increasing production output, taking
into account market capacity, product quality assessment, and review of new
developments.

Technological Due Diligence focuses on study of production technologies,
availability and condition of production equipment, environmental friendliness
of production.
 taking an assessment of the parameters of insulin production in accordance with the
international GMP standard;
 conducting a SWOT analysis of the object, including assessment of the company’s
competitive position in Ukraine and in international markets;
 carrying out activities aimed at finding potential investors, preparation of an
information announcement on the study of demand;
 preparation of presentation materials for potential investors/Data room organization
(in Ukrainian and English);
 providing recommendations to the significant conditions of the draft sale contract
of the Object;
 support of the auction;
 ensuring fulfillment of the requirements for payment of advisor’s services in
accordance with the second clause of paragraph 6 of the Procedure, which in the
fixed amount is no more than 0.5% of the value of the assets of the company in the
amount of the parts owned by the state with respect to the financial statements for the
last financial year; in the case of sale of the privatization object, the size of the variable
part is no more than 2% of the value of the sold privatization object.
List of the Advisor Services:
 preparation of PrJSC «Indar» for privatization;
 sale of the stock of shares of PrJSC «Indar».
The maximum term for preparation by the advisor of the stock of shares of PrJSC
«Indar» for sale is 4 (four) months from the date of entry of the agreement on provision of
advisor’s services into force.

Term and Procedure for Submission
of Competition Documentation
Competition documentation should be submitted no later than 16 hours 45 minutes
on 20.07.2018.
Competition documentation is submitted to the following address: 18/9 General Almazov
St., Kyiv City, 01133, State Property Fund of Ukraine, Room 814, every day from 9.00 to
18.00; from 9.00 to 16.45 on Fridays; from 9.00 to 17.00 on pre-holiday days.
Application for participation in the competition may be submitted to the following
e-mail: maya@spfu.gov.ua.
Confirming documents and competition proposal are submitted in separate sealed
opaque envelopes with indication of the name of competition and inscriptions «Confirming
Documents» and «Competition Proposal,» respectively.

List of Documents to be Submitted
for Participation in the Competition
Applicants submit the following competitive documentation to the Fund:
 application for participation in the competition;
 confirming documents;
 competition proposal;
 significant conditions for inclusion into the agreement on the provision of advisor’s
services.
The application should be made according to the form approved by the Order of the
State Property Fund of Ukraine No.716 dated 10.05.2017, registered with the Ministry of
Justice of Ukraine on 24 May 2017 under No.661/30529.
Confirming documents are:
 a duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed the
application for participation in the competition (in the case of signing the application
by the authorized representative);
 a copy of an identification document (for individuals);
 duly certified and legally authorized copies of constituent documents (for nonresident legal entities);
 information on availability of experience in performing similar objectives;
 information on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the Procedure
for involvement of advisors in the process of privatization of state-owned objects
(presence of the applicant’s representative office and possibility of attracting other
consultants, qualifications, experience, knowledge, and skills for performance of
such objectives, effectiveness of the proposed method of preparation for sale by the
applicant, sale strategies, level of logistics and project organization, proposed dates
of preparation for sale and sale of the privatization object);
 an extract from a commercial, bank, judicial register or other official document
confirming registration of a foreign legal entity in the country where the head office
of such legal entity is registered and contains information on location of such
person, composition of participants (shareholders), manager (for non-resident
legal persons);
 for legal entities, documents on distribution of authorized capital among its
shareholders (participants), founders, information on all legal entities and individuals,
which directly or indirectly exercise control over a competition participant, including
individuals, beneficiary owners (controllers) taking into account part two of Article 8
of the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property».
Competition proposal should contain the expected results of the advisor’s activity, main
stages and terms of work, form of reporting to the Fund, proposals for payment for advisor
services, and sources of funding of such services.
Documents made in a foreign language, contained in the competition documentation
should be translated and, in cases provided for by law, authorized in accordance with the
established procedure.
E-mail for correspondence: maya@spfu.gov.ua.
Information on the language of the competition: the competition is conducted in
Ukrainian.
Date, time and place of the competition (including the first and second stage):
The first stage of the competition for selection of an advisor will be held
on 26.07.2018 at 13 hours 00 minutes in the premises of the State Property
Fund of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv City, 01133,
Room 303.
The second stage of the competition for selection of an advisor will be held
on 30.07.2018 at 13 hours 00 minutes in the premises of the State Property
Fund of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv City, 01133,
Room 303.
Reference phone numbers: +38 (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.

Information
on conducting a competition for selection
of an advisor to provide services for preparation
for privatization and sale of the stock of shares
of PrJSC «President-Hotel» in the size of 100%
of the authorized capital of the company
Information on the Privatization Object
YeDRPOU Code: 30058128.
Full name: Private Joint-Stock Company «President-Hotel».
Location: 01023, Kyiv City, 12 Hospitalna St.
Telephone: +38 (044) 256-30-56, (044) 256-30-57.
The main activity as per Classifier of Economic Activities: 68.20. Leasing and operating
of own or leased real estate.
The cost of assets as of 31 December 2017: 319,633 thousand hryvnias.
A state-owned stock of shares is proposed for sale in the amount of 94,337,411 pieces,
which is 100% of the authorized capital of the company.

Grounds for the Competition and the Procedure
for Conducting the Competition
Competition for selection of a advisor to provide services for preparation for privatization
and sale of the stock of shares of PrJSC «President-Hotel» at the auction with the terms is
carried out pursuant to the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No.358-р dated
10.05.2018, which approves the list of objects of large privatization of the state-owned
property to be privatized in 2018, as well as the Order of the State Property Fund of Ukraine
No.770 dated 08.06.2018 «On the Decision to Privatize the State-Owned Stock of Shares of
the Private Joint-Stock Company «President-Hotel» (YeDRPOU Code 30058128).»
The procedure for conducting the competition for selection of an advisor to provide
services for preparation for privatization and sale of the stock of shares of PrJSC «PresidentHotel» is established by the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal
Property» (hereinafter the «Law»), the Procedure for Engaging Advisors in the Process
of Privatization of State-Owned Objects, approved by the Resolution of the Cabinet of
Ministers of Ukraine No.878 dated 30.11.2016 (as amended) (hereinafter the «Procedure»),
the Regulations on the competition commission for selection advisors in the process of
privatization of state-owned objects, approved by the Order of the State Property Fund
of Ukraine No.458 dated 29.03.2018, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on
18 April 2018 under No.471/31923 (hereinafter the «Regulations»).
In accordance with paragraph 3 of the Procedure and Article 19 of the Law, as
well as part two of Article 8 of the Law, there is a list of persons who are not allowed
to be advisors.
Additionally, persons who are subject to sanctions in accordance with the requirements
of the Law of Ukraine No.133/2017 dated 15.05.2017, which brought into force the Decision
of the National Security and Defense Council of Ukraine dated 28.04.2017 «On Application
of Personal Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)» and the Law of
Ukraine «On Sanctions,» should not be allowed to competition.

The Main Purpose, Objective and List of Advisor
Services, Including the Maximum Terms of Preparation
of the Privatization Object for Sale
The main purpose of Advisor on sale of state-owned stock of shares of PrJSC «PresidentHotel» is acceleration of economic growth, attraction of foreign and domestic investments,
reduction of the share of state or communal property within the structure of the Ukrainian
economy by selling privatization objects to the effective owner.
List of objectives of advisor on sale of the stock of shares of PrJSC «President-Hotel»
is as follows:
 collection of information and conduction of analysis of economic, technical, and
financial indicators of the company’s activity;
 bringing the main indicators of the company’s accounting records in line with
accounting standards;
 ensuring the audit;
 preparation of a financial model and determination of investment attractiveness of
the company, possible ways of its improvement, ways of restructuring of accounts
payable, recommendations on the establishment of basic prices and tariffs for
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products and services, marketing policy, and other measures;
 determination of the starting price and preparation of the information package
concerning the privatization object;
 preparation of documentation on the company in accordance with the requirements
of legislation on protection of economic competition and on environmental audit;
 conduction of Due Diligence, particularly:
General Due Diligence is an inspection of all aspects of the company’s activity,
including legal issues, financial status, taxation issues, management quality,
business activity, and place of the company on the market.
Financial Due Diligence provides the opportunity to assess the financial status of
the company, to inspect its assets and liabilities in terms of their quality and real
evaluation (particularly, presence of unregistered liabilities or high value of assets
may significantly impair financial status in future).
Tax Due Diligence is a detailed analysis of tax risks as a subject of a separate
inspection.
Legal Due Diligence is an analysis of legal aspects of the company’s activities,
such as legality of privatization, registration of licenses, contracts, labor law
compliance, etc.
Operational Due Diligence is an inspection of the company’s production activities,
particularly, availability of the opportunity for increasing production output, taking
into account market capacity, product quality assessment, and review of new
developments.
Technological Due Diligence focuses on study of production technologies,
availability and condition of production equipment, environmental friendliness
of production.
 conducting a SWOT analysis of the Object, including assessment of the company’s
competitive position in Ukraine and in international markets;
 analysis of the hotel market in Kyiv City;
 preliminary analysis of the possibility and feasibility of changing the commercial
concept of the Object;
 carrying out activities aimed at finding potential investors, preparation of an
information announcement on the study of demand;
 preparation of presentation materials for potential investors/Data room organization
(in Ukrainian and English);
 providing recommendations to the significant conditions of the draft sale contract
of the Object;
 support of the auction;
 ensuring fulfillment of the requirements for payment of advisor’s services in
accordance with the second clause of paragraph 6 of the Procedure, which in the
fixed amount is no more than 0.5% of the value of the assets of the company in the
amount of the parts owned by the state with respect to the financial statements for the
last financial year; in the case of sale of the privatization object, the size of the variable
part is no more than 2% of the value of the sold privatization object.
List of the Advisor Services:
preparation of PrJSC «President-Hotel» for privatization;
sale of the stock of shares of PrJSC «President-Hotel».
The maximum term for preparation by the advisor of the stock of shares of PrJSC
«President-Hotel» for sale is 4 (four) months from the date of entry of the agreement on
provision of advisor’s services into force.

Term and Procedure for Submission
of Competition Documentation
Competition documentation should be submitted no later than 16 hours 45 minutes
on 20.07.2018.
Competition documentation is submitted to the following address: 18/9 General Almazov
St., Kyiv City, 01133, State Property Fund of Ukraine, Room 814, every day from 9.00 to
18.00; from 9.00 to 16.45 on Fridays; from 9.00 to 17.00 on pre-holiday days.
Application for participation in the competition may be submitted to the following
e-mail: maya@spfu.gov.ua.
Confirming documents and competition proposal are submitted in separate sealed
opaque envelopes with indication of the name of competition and inscriptions «Confirming
Documents» and «Competition Proposal,» respectively.

List of Documents to be Submitted
for Participation in the Competition
Applicants submit the following competitive documentation to the Fund:
 application for participation in the competition;
 confirming documents;
 competition proposal;
 significant conditions for inclusion into the agreement on the provision of advisor’s
services.
The application should be made according to the form approved by the Order of the
State Property Fund of Ukraine No.716 dated 10.05.2017, registered with the Ministry of
Justice of Ukraine on 24 May 2017 under No.661/30529.
Confirming documents are:
 a duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed the
application for participation in the competition (in the case of signing the application
by the authorized representative);
 a copy of an identification document (for individuals);
 duly certified and legally authorized copies of constituent documents (for nonresident legal entities);
 information on availability of experience in performing similar objectives;
 information on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the Procedure
for involvement of advisors in the process of privatization of state-owned objects
(presence of the applicant’s representative office and possibility of attracting other
consultants, qualifications, experience, knowledge, and skills for performance of
such objectives, effectiveness of the proposed method of preparation for sale by the
applicant, sale strategies, level of logistics and project organization, proposed dates
of preparation for sale and sale of the privatization object);
 an extract from a commercial, bank, judicial register or other official document
confirming registration of a foreign legal entity in the country where the head office
of such legal entity is registered and contains information on location of such
person, composition of participants (shareholders), manager (for non-resident
legal persons);
 for legal entities, documents on distribution of authorized capital among its
shareholders (participants), founders, information on all legal entities and
individuals, which directly or indirectly exercise control over a competition
participant, including individuals, beneficiary owners (controllers) taking into
account part two of Article 8 of the Law of Ukraine «On Privatization of State and
Communal Property».
Competition proposal should contain the expected results of the advisor’s activity, main
stages and terms of work, form of reporting to the Fund, proposals for payment for advisor
services, and sources of funding of such services.
Documents made in a foreign language, contained in the competition documentation
should be translated and, in cases provided for by law, authorized in accordance with the
established procedure.
E-mail for correspondence: maya@spfu.gov.ua.
Information on the language of the competition: the competition is conducted in
Ukrainian.
Date, time and place of the competition (including the first and second stage):
The first stage of the competition for selection of an advisor will be held
on 26.07.2018 at 13 hours 00 minutes in the premises of the State Property
Fund of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv City, 01133,
Room 303.
The second stage of the competition for selection of an advisor will be held
on 30.07.2018 at 13 hours 00 minutes in the premises of the State Property
Fund of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv City, 01133,
Room 303.
Reference phone numbers: +38 (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.

Information
on conducting a competition for selection
of an advisor to provide services for preparation
for privatization and sale of the stock of shares
of PJSC «Odessa Port Plant» in the size of 99.5667%
of the authorized capital of the company
Information on the Privatization Object
YeDRPOU Code: 00206539.
Full name: Public Joint-Stock Company «Odessa Port Plant».
Location: 65481, Odessa Oblast, Yuzhne Town, 3 Zavodska St.
Telephone: +38 (048) 758-60-09.
The main activity as per Classifier of Economic Activities: 20.15. Production of fertilizers
and nitrogen compounds.
The cost of assets as of 31 December 2017: 5,423,858 thousand hryvnias.
A state-owned stock of shares is proposed for sale in the amount of 795,083,903 pieces,
which is 99.5667% of the authorized capital of the company.

Grounds for the Competition and the Procedure
for Conducting the Competition
Competition for selection of a advisor to provide services for preparation for
privatization and sale of the stock of shares of PJSC «Odessa Port Plant» at the auction
with the terms is carried out pursuant to the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine
No.358-р dated 10.05.2018, which approves the list of objects of large privatization
of the state-owned property to be privatized in 2018, as well as the Order of the State
Property Fund of Ukraine No.767 dated 08.06.2018 «On the Decision to Privatize the
State-Owned Stock of Shares of the Public Joint-Stock Company «Odessa Port Plant»
(YeDRPOU Code 00206539)».
The procedure for conducting the competition for selection of an advisor to provide
services for preparation for privatization and sale of the stock of shares of PJSC «Odessa
Port Plant» is established by the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal
Property» (hereinafter the «Law»), the Procedure for Engaging Advisors in the Process
of Privatization of State-Owned Objects, approved by the Resolution of the Cabinet of
Ministers of Ukraine No.878 dated 30.11.2016 (as amended) (hereinafter the «Procedure»),
the Regulations on the competition commission for selection advisors in the process of
privatization of state-owned objects, approved by the Order of the State Property Fund
of Ukraine No.458 dated 29.03.2018, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on
18 April 2018 under No.471/31923 (hereinafter the «Regulations»).
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In accordance with paragraph 3 of the Procedure and Article 19 of the Law, as
well as part two of Article 8 of the Law, there is a list of persons who are not allowed
to be advisors.
Additionally, persons who are subject to sanctions in accordance with the requirements
of the Law of Ukraine No.133/2017 dated 15.05.2017, which brought into force the Decision
of the National Security and Defense Council of Ukraine dated 28.04.2017 «On Application
of Personal Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)» and the Law of
Ukraine «On Sanctions,» should not be allowed to competition.

The Main Purpose, Objective and List of Advisor Services,
Including the Maximum Terms of Preparation
of the Privatization Object for Sale
The main purpose of Advisor on sale of state-owned stock of shares of PJSC «Odessa
Port Plant» is acceleration of economic growth, attraction of foreign and domestic
investments, reduction of the share of state or communal property within the structure of
the Ukrainian economy by selling privatization objects to the effective owner.
List of objectives of advisor on sale of the stock of shares of PJSC «Odessa Port Plant»
is as follows:
 collection of information and conduction of analysis of economic, technical, and
financial indicators of the company’s activity;
 bringing the main indicators of the company’s accounting records in line with
accounting standards;
 ensuring the audit;
 preparation of a financial model and determination of investment attractiveness of
the company, possible ways of its improvement, ways of restructuring of accounts
payable, recommendations on the establishment of basic prices and tariffs for
products and services, marketing policy, and other measures;
 determination of the starting price and preparation of the information package
concerning the privatization object;
 preparation of documentation on the company in accordance with the requirements
of legislation on protection of economic competition and on environmental audit;
 development of complex measures for anti-crisis management of Object debts;
 conduction of Due Diligence, particularly:
General Due Diligence is an inspection of all aspects of the company’s activity,
including legal issues, financial status, taxation issues, management quality,
business activity, and place of the company on the market.
Financial Due Diligence provides the opportunity to assess the financial status of
the company, to inspect its assets and liabilities in terms of their quality and real
evaluation (particularly, presence of unregistered liabilities or high value of assets
may significantly impair financial status in future).
Tax Due Diligence is a detailed analysis of tax risks as a subject of a separate
inspection.
Legal Due Diligence is an analysis of legal aspects of the company’s activities,
such as legality of privatization, registration of licenses, contracts, labor law
compliance, etc.
Operational Due Diligence is an inspection of the company’s production activities,
particularly, availability of the opportunity for increasing production output, taking
into account market capacity, product quality assessment, and review of new
developments.
Technological Due Diligence focuses on study of production technologies,
availability and condition of production equipment, environmental friendliness
of production.
 conducting a SWOT analysis of the object, including assessment of the company’s
competitive position in Ukraine and in international markets;
 carrying out activities aimed at finding potential investors;
 preparation of presentation materials for potential investors/Data room organization
(in Ukrainian and English);
 support of the auction;
 ensuring fulfillment of the requirements for payment of advisor’s services in
accordance with the second clause of paragraph 6 of the Procedure, which in the
fixed amount is no more than 0.5% of the value of the assets of the company in the
amount of the parts owned by the state with respect to the financial statements for the
last financial year; in the case of sale of the privatization object, the size of the variable
part is no more than 2% of the value of the sold privatization object.
List of the Advisor Services:
 preparation of PJSC «Odessa Port Plant» for privatization;
 sale of the stock of shares of PJSC «Odessa Port Plant».
The maximum term for preparation by the advisor of the stock of shares of PJSC «Odessa
Port Plant» for sale is 6 (six) months from the date of entry of the agreement on provision
of advisor’s services into force.

Term and Procedure for Submission
of Competition Documentation
Competition documentation should be submitted no later than 16 hours 45 minutes
on 20.07.2018.
Competition documentation is submitted to the following address: 18/9 General Almazov
St., Kyiv City, 01133, State Property Fund of Ukraine, Room 814, every day from 9.00 to
18.00; from 9.00 to 16.45 on Fridays; from 9.00 to 17.00 on pre-holiday days.
Application for participation in the competition may be submitted to the following
e-mail: maya@spfu.gov.ua.
Confirming documents and competition proposal are submitted in separate sealed
opaque envelopes with indication of the name of competition and inscriptions «Confirming
Documents» and «Competition Proposal,» respectively.

List of Documents to be Submitted
for Participation in the Competition
Applicants submit the following competitive documentation to the Fund:
 application for participation in the competition;
 confirming documents;
 competition proposal;
 significant conditions for inclusion into the agreement on the provision of advisor’s
services.
The application should be made according to the form approved by the Order of the
State Property Fund of Ukraine No.716 dated 10.05.2017, registered with the Ministry of
Justice of Ukraine on 24 May 2017 under No.661/30529.
Confirming documents are:
 a duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed the
application for participation in the competition (in the case of signing the application
by the authorized representative);
 a copy of an identification document (for individuals);
 duly certified and legally authorized copies of constituent documents (for nonresident legal entities);
 information on availability of experience in performing similar objectives;
 information on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the Procedure
for involvement of advisors in the process of privatization of state-owned objects
(presence of the applicant’s representative office and possibility of attracting other
consultants, qualifications, experience, knowledge, and skills for performance of
such objectives, effectiveness of the proposed method of preparation for sale by the
applicant, sale strategies, level of logistics and project organization, proposed dates
of preparation for sale and sale of the privatization object);
 an extract from a commercial, bank, judicial register or other official document
confirming registration of a foreign legal entity in the country where the head office
of such legal entity is registered and contains information on location of such
person, composition of participants (shareholders), manager (for non-resident
legal persons);
 for legal entities, documents on distribution of authorized capital among its
shareholders (participants), founders, information on all legal entities and individuals,
which directly or indirectly exercise control over a competition participant, including
individuals, beneficiary owners (controllers) taking into account part two of Article 8
of the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property».
Competition proposal should contain the expected results of the advisor’s activity, main
stages and terms of work, form of reporting to the Fund, proposals for payment for advisor
services, and sources of funding of such services.
Documents made in a foreign language, contained in the competition documentation
should be translated and, in cases provided for by law, authorized in accordance with the
established procedure.
E-mail for correspondence: maya@spfu.gov.ua.
Information on the language of the competition: the competition is conducted in
Ukrainian.
Date, time and place of the competition (including the first and second stage):
The first stage of the competition for selection of an advisor will be held
on 26.07.2018 at 13 hours 00 minutes in the premises of the State Property
Fund of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv City, 01133,
Room 303.
The second stage of the competition for selection of an advisor will be held
on 30.07.2018 at 13 hours 00 minutes in the premises of the State Property
Fund of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv City, 01133,
Room 303.
Reference phone numbers: +38 (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.

Information
on conducting a competition for selection
of an advisor to provide services for preparation
for privatization and sale of the stock of shares
of the State Enterprise «Plant «Elektrovazhmash»
Information on the Privatization Object
YeDRPOU Code: 00213121.
Full name: State Enterprise «Plant «Elektrovazhmash».
Location: 61089, Kharkiv Oblast, Kharkiv City, 299 Moskovskyi Avenue.
Telephone: +38 (057) 293-51-44.
The main activity as per Classifier of Economic Activities: 27.11. Production of electric
motors, generators and transformers.
The cost of assets as of 31 December 2017: 1,567,791 thousand hryvnias.

Grounds for the Competition and the Procedure
for Conducting the Competition
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Competition for selection of a advisor to provide services for preparation for privatization
and sale of the State Enterprise «Plant «Elektrovazhmash» at the auction with the terms is
carried out pursuant to the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No.358-р dated
10.05.2018, which approves the list of objects of large privatization of the state-owned
property to be privatized in 2018, as well as the Order of the State Property Fund of Ukraine
No.777 dated 08.06.2018 «On the Decision to Privatize the State Enterprise «Plant
«Elektrovazhmash» (YeDRPOU Code 00213121).»
The procedure for conducting the competition for selection of an advisor to
provide services for preparation for privatization and sale of the State Enterprise «Plant
«Elektrovazhmash» is established by the Law of Ukraine «On Privatization of State and
Communal Property» (hereinafter the «Law»), the Procedure for Engaging Advisors in
the Process of Privatization of State-Owned Objects, approved by the Resolution of the
Cabinet of Ministers of Ukraine No.878 dated 30.11.2016 (as amended) (hereinafter the
«Procedure»), the Regulations on the competition commission for selection advisors in the
process of privatization of state-owned objects, approved by the Order of the State Property
Fund of Ukraine No.458 dated 29.03.2018, registered with the Ministry of Justice of Ukraine
on 18 April 2018 under No.471/31923 (hereinafter the «Regulations»).
In accordance with paragraph 3 of the Procedure and Article 19 of the Law, as well as part
two of Article 8 of the Law, there is a list of persons who are not allowed to be advisors.
Additionally, persons who are subject to sanctions in accordance with the requirements
of the Law of Ukraine No.133/2017 dated 15.05.2017, which brought into force the Decision
of the National Security and Defense Council of Ukraine dated 28.04.2017 «On Application
of Personal Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)» and the Law of
Ukraine «On Sanctions,» should not be allowed to competition.

The Main Purpose, Objective and List of Advisor Services,
Including the Maximum Terms of Preparation
of the Privatization Object for Sale
The main purpose of Advisor on sale of the State Enterprise «Plant «Elektrovazhmash» is
acceleration of economic growth, attraction of foreign and domestic investments, reduction
of the share of state or communal property within the structure of the Ukrainian economy
by selling privatization objects to the effective owner.
List of objectives of advisor on sale of the State Enterprise «Plant «Elektrovazhmash»
is as follows:
 collection of information and conduction of analysis of economic, technical, and
financial indicators of the company’s activity;
 bringing the main indicators of the company’s accounting records in line with
accounting standards;
 ensuring the audit;
 preparation of a financial model and determination of investment attractiveness of
the company, possible ways of its improvement, ways of restructuring of accounts
payable, recommendations on the establishment of basic prices and tariffs for
products and services, marketing policy, and other measures;
 determination of the starting price and preparation of the information package
concerning the privatization object;
 preparation of documentation on the company in accordance with the requirements
of legislation on protection of economic competition and on environmental audit;
 conduction of Due Diligence, particularly:
General Due Diligence is an inspection of all aspects of the company’s activity,
including legal issues, financial status, taxation issues, management quality,
business activity, and place of the company on the market.
Financial Due Diligence provides the opportunity to assess the financial status of
the company, to inspect its assets and liabilities in terms of their quality and real
evaluation (particularly, presence of unregistered liabilities or high value of assets
may significantly impair financial status in future).
Tax Due Diligence is a detailed analysis of tax risks as a subject of a separate
inspection.
Legal Due Diligence is an analysis of legal aspects of the company’s activities,
such as legality of privatization, registration of licenses, contracts, labor law
compliance, etc.
Operational Due Diligence is an inspection of the company’s production activities,
particularly, availability of the opportunity for increasing production output, taking
into account market capacity, product quality assessment, and review of new
developments.
Technological Due Diligence focuses on study of production technologies,
availability and condition of production equipment, environmental friendliness
of production.
 conducting a SWOT analysis of the Object, including assessment of the company’s
competitive position in Ukraine and in international markets;
 carrying out activities aimed at finding potential investors preparation of an information
announcement on the study of demand;
 preparation of presentation materials for potential investors/Data room organization
(in Ukrainian and English);
 providing recommendations to the significant conditions of the draft sale contract
of the Object;
 support of the auction;
 ensuring fulfillment of the requirements for payment of advisor’s services in
accordance with the second clause of paragraph 6 of the Procedure, which in the
fixed amount is no more than 0.5% of the value of the assets of the company in the
amount of the parts owned by the state with respect to the financial statements for the
last financial year; in the case of sale of the privatization object, the size of the variable
part is no more than 2% of the value of the sold privatization object.
List of the Advisor Services:
preparation of the State Enterprise «Plant «Elektrovazhmash» for privatization;
sale of the State Enterprise «Plant «Elektrovazhmash».
The maximum term for preparation by the advisor of the State Enterprise «Plant
«Elektrovazhmash» for sale is 4 (four) months from the date of entry of the agreement on
provision of advisor’s services into force.

Term and Procedure for Submission
of Competition Documentation
Competition documentation should be submitted no later than 18 hours 00 minutes
on 23.07.2018.
Competition documentation is submitted to the following address: 18/9 General Almazov
St., Kyiv City, 01133, State Property Fund of Ukraine, Room 814, every day from 9.00 to
18.00; from 9.00 to 16.45 on Fridays; from 9.00 to 17.00 on pre-holiday days.
Application for participation in the competition may be submitted to the following
e-mail: maya@spfu.gov.ua.
Confirming documents and competition proposal are submitted in separate sealed
opaque envelopes with indication of the name of competition and inscriptions «Confirming
Documents» and «Competition Proposal,» respectively.

List of Documents to be Submitted
for Participation in the Competition
Applicants submit the following competitive documentation to the Fund:
 application for participation in the competition;
 confirming documents;
 competition proposal;
 significant conditions for inclusion into the agreement on the provision of advisor’s
services.
The application should be made according to the form approved by the Order of the
State Property Fund of Ukraine No.716 dated 10.05.2017, registered with the Ministry of
Justice of Ukraine on 24 May 2017 under No.661/30529.
Confirming documents are:
 a duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed the
application for participation in the competition (in the case of signing the application
by the authorized representative);
 a copy of an identification document (for individuals);
 duly certified and legally authorized copies of constituent documents (for nonresident legal entities);
 information on availability of experience in performing similar objectives;
 information on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the Procedure
for involvement of advisors in the process of privatization of state-owned objects
(presence of the applicant’s representative office and possibility of attracting other
consultants, qualifications, experience, knowledge, and skills for performance of
such objectives, effectiveness of the proposed method of preparation for sale by the
applicant, sale strategies, level of logistics and project organization, proposed dates
of preparation for sale and sale of the privatization object);
 an extract from a commercial, bank, judicial register or other official document
confirming registration of a foreign legal entity in the country where the head office
of such legal entity is registered and contains information on location of such
person, composition of participants (shareholders), manager (for non-resident
legal persons);
 for legal entities, documents on distribution of authorized capital among its
shareholders (participants), founders, information on all legal entities and individuals,
which directly or indirectly exercise control over a competition participant, including
individuals, beneficiary owners (controllers) taking into account part two of Article 8
of the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property».
Competition proposal should contain the expected results of the advisor’s activity, main
stages and terms of work, form of reporting to the Fund, proposals for payment for advisor
services, and sources of funding of such services.
Documents made in a foreign language, contained in the competition documentation
should be translated and, in cases provided for by law, authorized in accordance with the
established procedure.
E-mail for correspondence: maya@spfu.gov.ua.
Information on the language of the competition: the competition is conducted in
Ukrainian.
Date, time and place of the competition (including the first and second stage):
The first stage of the competition for selection of an advisor will be held
on 27.07.2018 at 13 hours 00 minutes in the premises of the State Property
Fund of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv City, 01133,
Room 303.
The second stage of the competition for selection of an advisor will be held
on 31.07.2018 at 13 hours 00 minutes in the premises of the State Property
Fund of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv City, 01133,
Room 303.
Reference phone numbers: +38 (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.
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відомості
приватизації

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,34 м2,
розташована на першому поверсі шостого під’їзду, за адресою: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, що обліковується на балансі Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету
Міністрів України. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. Мета проведення незалежної
оцінки: продовження договору оренди. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): частина приміщення. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів (частини приміщення площею 2,34 м2)
станом на 31.05.2018, тис. грн: 22,643. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 2. Найменування об’єкта оцінки: приміщення площею 30,2 м2, розташоване
на першому поверсі, за адресою: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, що обліковується на балансі Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового
департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження договору оренди. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності

 1. Найменування об'єкта оцінки: гараж, літер Б-1, загальною площею
64,7 м2 за адресою: 45008, Волинська обл., м. Ковель, вул. Драгоманова, 22, що
обліковується на балансі Головного управління статистики у Волинській області.
Місцезнаходження об'єкта оцінки: 45008, Волинська обл., м. Ковель, вул. Драгоманова, 22. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для приватизації. Телефон (0332) 24-00-57. Телефакс (0332) 24-34-77. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): на 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,2 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме
майно – окрема будівля – гараж (площею до 300 м2). Особа – платник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Волинській області.
 2.Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів у складі: будівля
адмінбудинку (літер Д-2) загальною площею 728,2 м2 та ремонтні бокси з операторною АЗС (літер Г-1) загальною площею 409,9 м2 за адресою: 43000, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Лідавська, 30. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 30. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об'єкта для приватизації. Телефон (0332) 24-00-57. Телефакс (0332)
24-34-77. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): на 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 9,0 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме
майно – окремі будівлі – нерухомість комплексного використання. Особа – платник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Волинській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду
державного майна України від 16.01.2018 року № 47) (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області, у разі якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті
по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому конверті та має
містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законодавством; 2) документи щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та (або)
відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються; 3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація
про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання; перевищення
очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група з опрацювання документів претендента знаходяться за адресою: м. Луцьк, Київський майдан,
9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в
газеті «Відомості приватизації» об 11.00 у РВ ФДМУ по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або інший неробочий
день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію потрібно подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення
конкурсу (включно).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів приватизації

 1. Автомобіль ЗІЛ марки ММЗ 4502, що перебуває на балансі господарського
підрозділу господарського управління Івано-Франківської ОДА, за адресою: 76014,
м. Івано-Франківськ, вул. Дудаєва, 31. Мета проведення незалежної оцінки – продаж
на аукціоні без умов. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком – автомобіль ЗІЛ марки ММЗ 4502, реєстраційний номер 7473 ІВА, рік випуску
1992. Балансова залишкова вартість основних засобів: 0. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні. Дата оцінки: 31.05.2018.
 2. Електростанція дизельна на шасі автомобіля ЗІЛ-157, що не включена
до статутного капіталу ПАТ «Укртелеком», за адресою: 76014, м. Івано-Франківськ,
вул. Ребета, 2. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні без умов.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком – автомобіль
ЗІЛ-157, реєстраційний номер АТ7832АХ; електростанція дизельна, введена в
експлуатацію у 1972 році, потужність 48 кВт. Балансова залишкова вартість основних засобів: 0. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні. Дата
оцінки: 30.06.2018.
 3. Адміністративна будівля загальною площею 826,3 м2, що не включена
до статутного капіталу ПАТ «Укрнафта» та перебуває на його балансі. Місцезнаходження об’єкта оцінки (підприємства, господарського товариства): 76011, м. ІваноФранківськ, вул. Отця І. Блавацького, 22. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ціни продажу об’єкта оцінки з метою його приватизації шляхом викупу.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів) – двоповерхова будівля загальною площею 826,3 м2, фундамент бетонний,
стіни залізобетонні, підлога – дерево, ламінат, підведені комунікації (електрика, водопровід, каналізація, газопостачання). Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні. Дата оцінки: 30.06.2018.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з
оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47); 3) підтвердних документів.

25 червня 2018 року
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будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів (нежитлове приміщення площею
30,2 м2) станом на 31.05.2018, тис. грн: 292,236. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду
державного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки: щодо об’єкта оцінки № 1 – ПАТ КБ «Приватбанк»; щодо
об’єкта оцінки № 2 – ПАТ «Державний ощадний банк України».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель. Строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки № 1 –
4 000,0 грн.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки № 2 –
4 500,0 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул.
Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 05 липня 2018 року.
На конверті потрібно зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися
конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, який подає конкурсну
документацію.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 11 липня 2018 року о 14.00.

На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: окремо розташована будівля – 4 тис. грн; транспортні засоби – 1,6 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатка 2 до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (додаток 5 Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової
оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання
послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 в приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для
довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. № 10) до
15.00 11.07.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 17.07.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, у каб. № 35.

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

Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 226-07-75 (76), відділ
оцінки (061) 226-07- 50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua.
 1.Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – житловий
будинок інв. № 1, у складі: незавершене будівництво, літ. А, вхід в підвал, літ. Б, повернений за рішенням суду у державну власність. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., Приморський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Вишнева, 30. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Запорізькій області.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – недобудований житловий будинок, літ. А, повернений за рішенням суду у державну власність. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Кам’янсько-Дніпровський
р-н, с. Іванівка, вул. Широка, 142. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на електронному
аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5 500 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – недобудована їдальня, літ. Б, повернений за рішенням суду у державну власність. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 1. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 5 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного
будівництва. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що
проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом
Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту
оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в України».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та дату
проведення конкурсу), а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу ІІ Положення (за
наявності); інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за
відповідними критеріями не зараховуються; 3) конкурсну пропозицію претендентів,
яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк
виконання робіт у календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів малої приватизації

 1. Об’єкт оцінки: будівля колишнього дитячого садка (літ. А) загальною
площею 250,1 м2 з господарчим корпусом (літ. Б) загальною площею 50,4 м2
за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Пекарська, 13, який під час приватизації
не увійшов до статутного капіталу ПАТ «Київхліб» та перебуває на балансі дочірнього
підприємства Білоцерківський хлібокомбінат. Дата оцінки – 30.06.2018. Замовник – РВ
ФДМУ по Київській області. Платник – РВ ФДМУ по Київській області. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом викупу. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі, зокрема,
порівняної площі. Очікувана найбільша ціна: 4 400 грн.
 2. Об’єкт оцінки: будівля недіючої лазні площею 137,6 м2 за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 11, яка під час
приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ
«Терезине»). Дата оцінки – 30.06.2018. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області.
Платник – РВ ФДМУ по Київській області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом викупу. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі. Очікувана
найбільша ціна: 4 400 грн.
 3. Об’єкт оцінки: частина нежитлової будівлі літ. А – групи приміщень № 15,
16 загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна) за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 10, яка під час приватизації не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Бориспільське АТП 13264» (код за ЄДРПОУ 02140745; припинено). Дата
оцінки – 30.06.2018. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області. Платник – РВ ФДМУ
по Київській області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: Частини приміщень та окремі будівлі, зокрема, порівняної
площі. Очікувана найбільша ціна: 4 400 грн.
 4. Об’єкт оцінки: будівля лазні загальною площею 115,6 м2 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Святопетрівське, вул. Володимирська, 2З,
яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ПАТ «Плодорозсадницьке»
(код за ЄДРПОУ 05528378; припинено). Дата оцінки – 30.06.2018. Замовник – РВ ФДМУ
по Київській області. Платник – РВ ФДМУ по Київській області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі,
зокрема, порівняної площі. Очікувана найбільша ціна: 4 400 грн.
 5. Об’єкт оцінки: автомобіль ЗІЛ-131 МТО-АТМ 1, реєстраційний номер АІ
4519 ВХ, шасі № 887574, двигун № 567737, із запчастинами та матеріалами,
які під час приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Обухівське автотранспортне підприємство 13238» (код за ЄДРПОУ 05538796; правонаступник ПрАТ «Обухівське автотранспортне підприємство 13238»), м. Обухів, вул. Трипільська, 33. Дата
оцінки – 30.06.2018. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області. Платник – РВ ФДМУ по
Київській області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: вантажні КТЗ. Очікувана найбільша ціна: 3 000 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну
документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним
до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж
роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних
документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження
державної служби РВ ФДМУ по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, просп.
Голосіївський, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 12.07.2018 об 11.00 за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, РВ ФДМУ по Київській області, телефони для довідок:
200-25-29, 222-81-79.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів

 1.	Назва об’єкта оцінки: частина нежитлові приміщення площею 3,0 м2
на технічному поверсі будівлі гуртожитку № 1 за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (Кіровоград), Студентський Бульвар, 19, що перебуває на балансі
Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.
Найменування балансоутримувача Центральноукраїнський державний педагогічний
університет ім. В. Винниченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький (Кіровоград), Студентський Бульвар, 19. Мета проведення
незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, станом
на 01.01.2018 тис. грн – 0,732. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018
Площа земельної ділянки: 1,83 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), Студентський Бульвар, 19. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: ТОВ «ІСП ШТОРМ» (тел. (050) 730-45-74, Яна). Подібними об’єктами
є частини нежитлових приміщень та приміщення для встановлення обладнання операторів зв’язку. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого
майна, становить 2,0 тис. грн.
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відомості
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 2.
на технічному поверсі будівлі гуртожитку № 4 за адресою: кіровоградська обл.,
м. кропивницький (кіровоград), вул. полтавська, 37, що перебуває на балансі центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. в. винниченка.
найменування балансоутримувача: центральноукраїнський державний педагогічний
університет ім. в. винниченка. місцезнаходження об’єкта оцінки: кіровоградська
обл., м. кропивницький (кіровоград), вул. полтавська, 37. мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.01.2018, тис. грн – 1,458. наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: немає. дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018
площа земельної ділянки: 1,61 м2. місце розташування земельної ділянки: м. кропивницький (кіровоград), вул. полтавська, 37. замовник робіт з оцінки – рв фдмУ
по кіровоградській області (25009, м. кропивницький, вул. глинки, 2). платник робіт з оцінки: тов «іСп Шторм» (тел. (050) 730-45-74, яна). подібними об’єктами є
частини нежитлових приміщень та приміщення для встановлення обладнання операторів зв’язку. очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого
майна, становить 2,0 тис. грн.
 3. назва об’єкта оцінки: частина нежитлові приміщення площею 3,0 м2
на технічному поверсі будівлі гуртожитку № 3 за адресою: кіровоградська обл.,
м. кропивницький (кіровоград), вул. полтавська, 35, що перебуває на балансі центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. в. винниченка.
найменування балансоутримувача: центральноукраїнський державний педагогічний
університет ім. в. винниченка. місцезнаходження об’єкта оцінки: кіровоградська
обл., м. кропивницький (кіровоград), вул. полтавська, 35. мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.01.2018, тис. грн – 2,4051. наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: немає. дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018.
площа земельної ділянки: 1,61 м2. місце розташування земельної ділянки: м. кропивницький (кіровоград), вул. полтавська, 35. замовник робіт з оцінки – рв фдмУ
по кіровоградській області (25009, м. кропивницький, вул. глинки, 2). платник робіт з оцінки: тов «іСп Шторм» (тел. (050) 730-45-74, яна). подібними об’єктами є
частини нежитлових приміщень та приміщення для встановлення обладнання операторів зв’язку. очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого
майна, становить 2,0 тис. грн.
звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650), застосовується фондом державного
майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки
менша, встановленої в абзаці другому частини першої статті 2 закону України «про
публічні закупівлі».
до участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
для зарахування балів згідно з положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них).
вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені у
пунктах 5 – 10 розділу іі положення. вимоги до конкурсної документації, порядку її
складання, оформлення та подання містяться у положенні, зокрема у розділах і, іі, ііі, та
додатках до нього. заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до положення формами.
регіональним відділенням будуть розглядатися пропозиції, де строк виконання
робіт не перевищує 5 днів після отримання у повному обсязі необхідної документації
та інформації про об’єкт оцінки.
конкурсна документація подається у запечатаному конверті у кімнату 801 рв
фдмУ по кіровоградській області за адресою: м. кропивницький, вул. глинки, 2 до
16.07.2018 включно у робочий час до 17.15. на конверті потрібно зробити відмітку
«на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
конкурси відбудуться 20 липня 2018 року о 9.00 у рв ФдмУ по кіровоградській області за адресою: 25009, м. кропивницький, вул. Глинки, 2, кімн. 708.
назва об’єкта оцінки: частина нежитлові приміщення площею 3,0 м2

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
рв фдму По одеській обЛасті Про оГоЛошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяЛьності, які будуть
заЛучені до Проведення незаЛежної оцінки об’єктів
державної вЛасності

 1. назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення станції техобслуговування
а/м вольво, бокси № 7-9 (будівля сто «вольво») загальною площею 1 495,1 м2.
найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: дп «морський торговельний порт
«Чорноморськ». місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чорноморськ, вул. транспортна, 7. мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. кількість об’єктів необоротних активів
згідно з обліком: 1. наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. інформація про особу – платника робіт з оцінки: тов «транс-Сервіс-ктт» (код за
ЄдрпоУ 34379765); тел. 796-50-01.
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом фонду державного майна України від 31 грудня 2015 року № 2075 (у редакції
наказу фонду державного майна України від 16 січня 2018 року № 47).
перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного
відбору, викладені в пункті 6 розділу іі положення.
вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі іі положення.
інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всіх об’єктах
наведені у № за порядком 4 строки додатка 2 до положення.
конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна по
об’єкту вище 6 630 гривен, комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. одеса, вул. велика арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 05.07.2018.
на конверті потрібно зробити відмітку «на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися
конкурсний відбір. місцезнаходження комісії та робочої групи: 65012, м. одеса,
вул. велика арнаутська,15.
конкурс відбудеться 11.07.2018 об 11.00 у рв ФдмУ по одеській області
(65012, м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, кімн. 503). телефони для довідок:
(048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
інформація
рв фдму в херсонській обЛасті, арк та м. севастоПоЛі
Про оГоЛошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяЛьності, які будуть заЛучені до Проведення оцінки
державноГо майна

 1. об’єкт: об’єкт малої приватизації державної власності – об’єкт незавершеного будівництва «35-квартирний будинок» за адресою: Херсонська обл.,
м. каховка, вул. айвазовського (п. морозова), 1б. замовник: рв фдмУ в Херсонській
області, арк та м. Севастополі. платник: рв фдмУ в Херсонській області, арк та м.
Севастополі. мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта малої приватизації державної власності (наказ рв фдмУ в Херсонській області, арк та м. Севастополі від 11.06.2018 № 259). запланована дата оцінки 30.06.2018.
об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки,
відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до положення: об’єкти незавершеного житлового будівництва.
 2. об’єкт: частина холу загальною площею 7,5 м2 на першому поверсі
будівлі головного навчального корпусу, що перебуває на балансі двнз «Херсонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська (р.
люксембург), 23. замовник: рв фдмУ в Херсонській області, арк та м. Севастополі.
платник: фоп мельничук леонід васильович. мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. запланована дата оцінки: 30.06.2018. об’єкти, що будуть розглядатися
комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 положення: приміщення (частини приміщень) для розміщення об’єктів
торгівлі канцелярськими товарами та надання канцелярських послуг.
 3. об’єкт: частина приміщення відділення зв’язку № 28 площею 1,5 м2 , що
перебуває на балансі Хд пат «Укрпошта», за адресою: м. Херсон, вул. миру, 24. замовник: рв фдмУ в Херсонській області, арк та м. Севастополі. платник: філія ат «Укрексімбанк» у м. Херсоні. мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. запланована дата
оцінки 30.06.2018. об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до положення: приміщення (частини приміщень) для розміщення банкоматів, інших автоматів.
 4. об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення (позначені на плані БтІ як приміщення № 64, 65, 70, 71, 72, 74) загальною площею 215,0 м2 п’ятого поверху
адміністративної будівлі (реєстровий номер 04653199.18.ХвюяШж324), що
перебувають на балансі Херсонського філіалу державного підприємства «державний
науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «ндіпроектреконструкція»,
за адресою: м. Херсон, вул. кременчуцька, 69. замовник: рв фдмУ в Херсонській області, арк та м. Севастополі. платник: дп «Укрдержбудекспертиза». мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. запланована дата оцінки 30.06.2018. об’єкти, що
будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно
до інформації, наведеної у додатку 2 до положення: приміщення (частини будівель)
адміністративного призначення.
з метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів,
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції становить не більше ніж:
для об’єкта незавершеного будівництва – 5,0 тис. грн; для нерухомого майна (нежитлових приміщень, частин приміщень тощо) – 2,4 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ фдмУ від 31.12.2015 № 2075
«про затвердження положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності»,
зареєстрований у міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції
наказу фонду державного майна України від 16.01.2018 року № 47), а саме:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і
залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 5
до положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент та строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних
в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів
(загальний стаж професійної діяльності з оцінки майна не менше ніж 3 роки, наявність
кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «оцінка об’єктів в матеріальній формі»,
спеціалізація «оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок, та майнових прав на них»), які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до положення).
конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. на конверті слід зробити відмітку «на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
конкурс відбудеться в рв ФдмУ в Херсонській області, арк та м. севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів
після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
рв фдму По хмеЛьницькій обЛасті Про Проведення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяЛьності, які будуть
заЛучені з метоЮ надання ПосЛуГ з оцінки майна

 назва об’єкта оцінки № 1: об’єкт державної власності малої приватизації –
об’єкт незавершеного будівництва «корпус № 1 разом із огорожею, автомобільними дорогами та благоустроєм». балансоутримувач – відсутній. місцезнаходження об’єкта: олешинська сільська рада, Хмельницький р-н, Хмельницька обл.:
комплекс будівель та споруд № 6. мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. дата оцінки – 30.06.2018. Строк виконання робіт – не більше 20 днів.
замовник робіт з оцінки – рв фдмУ по Хмельницькій області. особа-платник робіт з оцінки – рв фдмУ по Хмельницькій області. подібними об’єктами відповідно
до додатка 2 до положення є об’єкти незавершеного будівництва – виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість. очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки – 6,0 тис. грн.
 назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 16,3 м2 (в т.ч.
площа загального користування – 3,5 м2) на другому поверсі адміністративного
будинку. балансоутримувач – головне управління пенсійного фонду України в Хмельницькій області. місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 14, м. ізяслав, Хмельницька обл. мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. телефон та
електронна адреса замовника конкурсу – (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua дата
оцінки – 30.06.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. замовник
робіт з оцінки – рв фдмУ по Хмельницькій області. особа-платник робіт з оцінки – Сахновецька сільська рада ізяславського району Хмельницької області. подібними об’єктами
відповідно до додатку 2 до положення є приміщення, частини будівель (адміністративна
нерухомість). очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
 назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 39,6 м2 на третьому поверсі профмайстерні на вісім місць. балансоутримувач – Хмельницьке
обласне управління водних ресурсів. місцезнаходження об’єкта: вул. ярослава мудрого, 11, м. Хмельницький. мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. дата оцінки – 30.06.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. замовник робіт з оцінки – рв фдмУ по Хмельницькій області.
особа-платник робіт з оцінки – пмп «ефектрембуд». подібними об’єктами відповідно
до додатка 2 до положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість). очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,0 тис. грн.
до участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів Сод, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «оцінка об’єктiв у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму 1.1 «оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них».
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом фдмУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу фдмУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – положення).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію,
оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 до Положення, а саме:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до положення), інформація про претендента (додаток 5 до положення); 2)
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг; а також строку виконання робіт.
місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29013. телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі змі рв
фдмУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсів (включно).
конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування цієї інформації
о 10.00 в рв ФдмУ по Хмельницькій області за адресою: вул. соборна, 75,
м. Хмельницький, 29013.

М. КИЇВ
інформація
рв фдму По м. києву Про оГоЛошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяЛьності, які будуть заЛучені
до Проведення незаЛежних оцінок об’єктів оренди

 Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Орієнтовна дата
оцінки
№
Назва об’єкта
ПлоАдреса об’єкта
БалансоутриПлатник робіт
Очікувана найз/п
оцінки
ща, м2
оцінки
мувач
з оцінки об’єкта
більша ціна
надання послуг з
оцінки/грн
1 Частина нежитло1,0 м. Київ, вул. ІнНаціональний
ПАТ «Держав30.06.18
вого приміщенститутська, 9 (кор- банк України
ний ощадний
3000
ня – об’єкт кульпус № 2, будівля
банк України»
турної спадщини
літера «К’»)
2 Частина нежитло3,0 м. Київ, вул. Ака- Регіональний
ТОВ «ФК
30.06.18
вого приміщення
деміка Туполєва, сервісний центр «Контрактовий
2500
19, літ. «Ф»
МВС України в
дім»
м. Києві
3 Нежитлові при32,7 м. Київ, просп.
ДВ «Преса Украї- ТОВ «Бейкерс
30.06.18
міщення
Перемоги, 50
ни» ДУС
пейпер»
4000
4 Нежитлове при219,2 м. Київ, просп.
ДП «НДІБВ»
ТОВ «Юсервіс»
30.06.18
міщення
Валерія Лобанов5 000
ського, 51
5 Частина нежитло3,5 м. Київ, просп.
ДП «НДІБВ»
ФОП Шатіна
30.06.18
вих приміщень
Валерія ЛобановТ. І.
2 500
ського, 51
6 Нежитлові при326,4 м. Київ, вул. Гар- ДП «ВО «Київп- ТОВ «Діджітал
30.06.18
міщення
матна, 2
рилад»
Комунікейшнс»
6000
7 Нежитлове при29,0 м. Київ, вул. Кос- ДП «НДІБМВ»
ТОВ «Смарт Ко30.06.18
4000
міщення
тянтинівська, 68
ала Трейдинг»
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
ПлоОрієнтовна
ща, м2
дата оцінки
№ Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Платник робіт з Очікувана найБалансоутримувач
з/п
оцінки
оцінки
оцінки об’єкта
більша ціна
надання послуг
з оцінки/грн
1 Частина даху
6,0
м. Київ,
Управління забез- ПрАТ «Київстар»
30.06.18
та технічного
(в т. ч. вул. Круглопечення опера4 000
поверху
3,0 та університетська, тивно-рятувальної
3,0) 20/1
служби цивільного
захисту ДСНС
України
2 Частина не4,0
м. Київ, вул. Во- КНУ будівництва і ТОВ «МПС
30.06.18
житлового прилинська, 9/21
архітектури
«Постірай-Ка!»
3 000
міщення
3 Нежитлові при- 188,52 м. Київ, вул. Ва- ДВНЗ «Київський
ТОВ «УЦ «ВСД»
31.05.18
міщення
сильківська, 20 транспортно5 000
економічний коледж» НТУ
4 Частина не3,0
м. Київ, вул. М. Міністерство
ФОП Михайлов
30.06.18
житлового приГрушевського, 7 охорони здоров’я Ю. О.
2 500
міщення
України
5 Нерухоме
98,5 м. Київ, вул. Ге- ДП «Санаторій
ПП «Ресторація»
31.05.18
майно
нерала Матикіна, «Конча-Заспа»
4 500
12а
6 Нежитлове
75,0 м. Київ, просп. Національний авіа- ТОВ «С Порт
31.05.18
приміщення
Космонавта Ко- ційний університет «Авіатор»
4 500
марова, 1
7 Частина не2,0
м. Київ, вул. Со- Державний універ- ФОП Дехтярен30.06.18
житлового прилом’янська, 7
ситет телекомуко О. І.
2 500
міщення
нікацій
8 Нерухоме
2 994,0 м. Київ,
ТОВ «УчбовоТОВ «Учбово31.05.18
майно
вул. Фрометів- виробничий центр виробничий центр
6 500
ська, 2
«ІТА»
«ІТА»
конкурси відбудуться 09 липня 2018 року о 15.00 в рв ФдмУ по м. києву
за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г.
документи приймаються до 12.00 02 липня 2018 року за адресою: м. київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо.
претенденти, які подані документи на конкурсний відбір Сод в одному конверті на всі
об’єкти, до участі в конкурсному відборі Сод допущені не будуть.
на конверті потрібно зробити відмітку «на конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться «09» липня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно
до положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – положення).
до участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені
пунктом 12 розділу іі положення. вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу
іі та додатках до нього. заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленою в додатках 3 – 5 до положення формами.
замовник робіт з оцінки – рв фдмУ по м. києву.
подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, частини приміщень, нерухоме майно є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті
4 додатка 2 до положення.
подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного поверху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів.
подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення – об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять
культурну цінність.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
місцезнаходження комісії та робочої групи: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

орÅнда
ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑ²Â ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÎÐÅÍÄÈ ÌÀÉÍÀ
ІНФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ ФДМУ

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
рв фдму По микоЛаївській обЛасті Про Проведення
конкурсу на Право укЛадення доГовору
оренди нерухомоГо державноГо майна

 назва та місцезнаходження об’єкта оренди: державне нерухоме майно – частина вимощення № vII площею 700,0 м2 бази відпочинку «дружба» за адресою:
миколаївська обл., березанський р-н, с. рибаківка, квартал 5, буд. 1.
балансоутримувач: дп «наек «енергоатом», обліковується у вп «южно-Українська
аеС».
орган управління майном: міністерство енергетики та вугільної промисловості
України.
ринкова вартість майна згідно з висновком про вартість на 28.02.2018 становить
35000 грн без пдв.
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стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – квітень
2018 р. становить 445,85 грн без Пдв при використанні орендованого майна під
розміщення літнього кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної групи (500,0 м2)
та складу (200,0 м2).
Основні умови конкурсу:
1. найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди –
квітень 2018 року, яка без урахування пдв становить 445,85 грн.
2. використання орендованого майна під розміщення літнього кафе, що здійснює
продаж товарів підакцизної групи (500,0 м2) та складу (200,0 м2).
3. заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване
майно до третіх осіб.
4. термін дії договору оренди – 2 роки 364 дні.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
6. внесення завдатку розміром не менше 6-місячної орендної плати протягом
10 робочих днів від дати укладення договору оренди, який зараховується в рахунок
плати за останні 6 місяців оренди.
7. зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації, ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення пожежної безпеки.

8. Своєчасне виконання поточного та інших видів ремонту за рахунок орендаря
без компенсації витрат на їх здійснення.
9. зобов’язання орендаря укласти протягом 15 робочих днів після підписання
договору оренди з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг
орендарю, відшкодування податку на землю та нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.
10. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення договору оренди державного нерухомого майна на користь балансоутримувача. постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
11. компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки
протягом 10 календарних днів від дати укладення договору оренди.
12. внесення гарантійного внеску в розмірі шести стартових орендних плат
(2675,10 грн) шляхом перерахування коштів на рахунок: р/р 37315068016233 в дкСУ
м. київ, мфо 820172, код за ЄдрпоУ 20917284.
основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір
орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі
документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс.
якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголо-
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шення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до
умов конкурсу; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо
виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про відсутність застосування до претендента санкцій відповідно до законодавства (у довільній
формі); інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені в установленому порядку копії установчих документів,
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
документи для участі у конкурсі (крім пропозиції щодо розміру орендної плати,
пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу)
подаються в окремому непрозорому конверті з написом «на конкурс», запечатаному
печаткою учасника конкурсу (за наявності).
заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них приймаються за адресою: м. миколаїв, вул. Чкалова, 20, рв фдмУ по миколаївській області (6-й поверх,
кімн. 37-38).
кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до початку
проведення конкурсу.
конкурс відбудеться об 11.00 через 20 календарних днів з дати публікації
з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону в конференц-залі рв ФдмУ по миколаївській області за адресою:
м. миколаїв вул. чкалова, 20 (6-й поверх).
ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати у відділі оренди державного майна (кімн. 24-27) рв фдмУ по миколаївській області або за тел.: (0512)
47-04-13, 47-89-82 з 8.00 до 17.00 (крім вихідних).

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
рв фдму По харківській обЛасті Про Проведення конкурсу
на Право оренди нерухомоГо державноГо майна

 назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 101,103 на 2-му поверсі 2-поверхової будівлі навчально-виробничих майстерень, інв. № 1030001,
літ. а-2-4, загальною площею 162,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. владислав зубенка, 39, що перебувають на балансі днз «регіональний центр професійної освіти
будівельних технологій Харківської області».
ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
22.02.2018, становить 536 600,00 грн без пдв.
орган управління: міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових
орендних плат – 41 382,30 грн (без пдв) або надати банківську гарантію (відповідно
до п. 4 порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок
має бути перерахований на рахунок 37310053001203 дкСУ, мфо 820172, одержувач:
рв фдмУ по Харківській області, код за ЄдрпоУ 23148337, призначення платежу:
«Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди –
травень 2018 року, яка без урахування Пдв становить 6897,05 грн, при орендній
ставці 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. цільове використання об’єкта оренди: розміщення цеху з пошиву взуття.
4. ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з
договором оренди.
5. дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору
оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в
рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на
суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, у
порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового поліса
і платіжного доручення. постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб
увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. переможцю конкурсу протягом 10 робочих днів від дати укладення договору
оренди внести орендну плату у розмірі за 6 місяців.
9. під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
10. переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
11. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
12. заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
13. гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами порядку.
14. переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку,
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
15. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою кабінету міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
конкурс проводиться відповідно до порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою кмУ від 31.08.11 № 906, зі змінами,
та ураховуючи наказ фдмУ «про затвердження переліку документів, які подаються

орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.2013 № 201, зі змінами.
конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової плати торгів.
основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону буде проведено о 12.00 на 10-й календарний день після
дня опублікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації».
якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на
наступний після вихідного дня день о 12.00.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку
(за останній звітний період);
інформація про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).
пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам
конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України.
матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні
конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих дні
(до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, у конвертах з написом
«на конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача)
та дати і номера газети «відомості приватизації», в якому опублікована інформація
про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан театральний, 1.
конкурс проводиться відповідно до порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою кмУ від 31.08.11 № 906, зі змінами,
та ураховуючи наказ фдмУ «про затвердження переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди
в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за
участю учасника конкурсу. реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин
до початку проведення конкурсу.
ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його
розташування.
додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у рв фдмУ по
Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан театральний, 1.

ПІДСУМКИ
інформація
рв фдму По микоЛаївській обЛасті Про Підсумки
конкурсу на Право оренди нерухомоГо
державноГо майна, Що відбувся 12.06.2018

За результатами проведеного конкурсу на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна – частини нежитлових приміщень – мансарди площею 254,6 м2 в загально-портовій адміністративній будівлі з такелажним складом
за адресою: вул. заводська, 23/14, м. миколаїв, що перебуває на балансі дп «миколаївський морський торговельний порт», переможцем визнано ТОВ «ЮРИДИЧНА
КОМПАНІЯ «УКРПРАВО».

інформація
рв фдму По харківській обЛасті Про Підсумки конкурсу
з використання відкритості ПроПонування розміру орендної
ПЛати за ПринциПом аукціону на Право укЛадення доГовору
оренди нерухомоГо державноГо майна, Що відбувся 14.06.2018

за результатами відкритого засідання пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору оренди державного нерухомого майна – одноповерхової будівля складу,
інв. № 113000, реєстровий № 33689922.37.ааааеж243, літ. л-1, загальною площею
559,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. переможців, 6а, що перебуває на балансі «Східної»
філії концерну «військторгсервіс», з переможцем конкурсу – ФОП Ус Ю.О.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація
кев м. житомира зсу Про Проведення конкурсу
на Право укЛадення доГовору оренди
нерухомоГо військовоГо майна

назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: кев м. житомира зСУ
за адресою: м. житомир, вул. дмитра донцова, 20.
 назва об’єкта і його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень
житлового будинку (інв. № 384) площею 71,1 м2 військового містечка № 84,

що перебувають на балансі кев м. житомира, за адресою: житомирська обл., житомирський р-н, смт озерне, вул. авіаційна, 57.
ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 31.03.2018 161 840,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою кмУ № 786 від 04.10.1995, становить 1 390,02 грн, а саме: 16,4 м2 – 559,95
грн за базовий місяць – березень 2018 р. (при застосуванні річної орендної ставки на
рівні 18% під магазин); 54,7 м2 – 830,07 грн за базовий місяць – березень 2018 р. (при
застосуванні річної орендної ставки на рівні 8% під кафе).
балансоутримувач об’єкта оренди: кев м. житомира.
орган уповноважений управляти майном – міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць оренди –
березень 2018 р., що становить 1 390,02 грн (без пдв), але не нижчий, ніж передбачено
постановою кабінету міністрів України від 04.10.1995 № 786 зі змінами та доповненнями; своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших видів ремонту
орендованого майна; термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою
пролонгацією відповідно до чинного законодавства; забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку,
передбаченому екологічними нормами та правилами пожежної безпеки; забезпечити
орендодавцю доступ до об’єкта оренди з метою перевірки його стану та відповідності
напряму використання за цільовим призначенням; зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті
матеріали і речовини в орендованих приміщеннях; протягом 15 робочих днів після
підписання договору встановити прилади обліку енергопостачання, заключити прямі
договори з постачальними організаціями; зобов’язання орендаря зі сплати орендної
плати забезпечується у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за
перший місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди
протягом 10 днів з моменту укладення договору; заборона передавати орендоване
майно в суборенду та без права на приватизацію орендованого майна; відшкодування
переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки майна протягом 10
днів з моменту оголошення результатів конкурсу замовнику оцінки.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені у п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності);
документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені
нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не
порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної
плати (відображається в проекті договору оренди).
конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «для участі в конкурсі по оренді».
кінцевий термін приймання документів на конкурс – протягом 30 днів з дня опублікування цієї інформації.
конкурс відбудеться об 11.00 на 31-й календарний день (якщо він є робочим) з дня опублікування цієї інформації в кев м. житомира за адресою:
м. житомир, вул. дмитра донцова, 20.
заяви приймаються за адресою: м. житомир, вул. дмитра донцова, 20 (кімн. 15).
додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних відносин кев м.
житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 22-77-76.

інформація
кев м. хмеЛьницький Про Проведення конкурсу
на Право оренди нерухомоГо військовоГо майна

назва i місце розташування органу, що проводить конкурс: кев м. Хмельницький,
адреса: 29006, м. Хмельницький, вул. героїв ато, 3/1.
 назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення (позначення на поверховому плані № 1-19) загальною площею 495,8 м2 в будівлі №
553 у військовому містечку № 24 за адресою: м. Хмельницький, вул. героїв ато,
10, що перебувають на балансі кев м. Хмельницький.
стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, становить 13 850,43 грн (без Пдв) за базовий місяць оренди –
травень 2018 року.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна з метою
розміщення: кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи (203,12 м2),
складу (80,3 м2), торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів (212,38 м2); компенсація орендодавцю податку на
землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; виконання ремонту орендованого майна за власний рахунок орендаря; компенсація витрат за виконання
незалежної оцінки майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за
рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними
органiзацiями; дотримання вимог експлуатації об’єкта забезпечення зобов’язання
орендаря щодо сплати орендної плати внесенням завдатку в розмiрi, не меншому
ніж одна місячна орендна плата.
основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної
плати та обов’язкове забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд конкурсної комiсiї:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом фдмУ вiд 15.02.2013
№ 201 «про затвердження переліку документів, які подаються орендодавцеві для
укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» (окрім проекту договору оренди); відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 3.2
порядку та умов проведення конкурсів на право укладення договору оренди військового майна, затвердженого наказом фонду державного майна України та міністерства оборони України від 26.07.2000 № 1549/241; конкурсні пропозиції: зобов’язання
щодо виконання умов конкурсу, пропозиції щодо гарантiй сплати орендної плати
(завдаток, гарантiя тощо); додаткові пропозиції з виконання умов конкурсу.
кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенню 20 календарних днів після опублікування цієї інформації
конкурс буде проведено через 20 календарних днів з дати публікації цієї
інформації у газеті «вiдомостi приватизації» у кев м. Хмельницький за адресою: 29006 м. Хмельницький вул. Героїв ато, 3/1.
конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «на конкурс» запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
тел. /факс для довідок (0382) 64-71-84.

приÉнЯто ріØÅннЯ про приватизаціÞ
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

інформація
про зміну способу приватизації
 наказом регіонального відділення фдмУ по закарпатській області від 19 червня
2018 року № 00277 прийнято рішення про внесення змін та доповнень до наказу регіонального відділення фдмУ по закарпатській області від 25 квітня 2018 року № 00170
в частині способу приватизації об’єкта державної власності малої приватизації –
державної частки у статутному капіталі тзов «липчанблок» розміром 22,5%, адреса
тзов «липчанблок»: закарпатська обл., Хустський р-н, с. липча, вул. вакарова, 54,
код ЄдрпоУ 22098117, а саме: спосіб приватизації «продаж на аукціоні з умовами»
змінено на «шляхом викупу».

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
про прийняття рішення про приватизацію
 наказом регіонального відділення фдмУ по івано-франківській області від
18.06.2018 № 177 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності – адміністративної будівлі загальною площею 826,3 м2, що не включена до статутного капіталу пат «Укрнафта» та перебуває на його балансі, за адресою:
м. івано-франківськ, вул. отця і. блавацького, 22, шляхом викупу відповідно до ст. 16
закону України «про приватизацію державного і комунального майна».

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
про прийняття рішення про приватизацію
 наказом регіонального відділення фдмУ по полтавській області від 18.06.2018
№ 352 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – державного підприємства «державний проектний інститут містобудування «міськбудпроект»
(м. полтава) (код ЄдрпоУ 02497967), що розташований за адресою: м. полтава,
вул. гоголя, 25, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
  
наказом регіонального відділення фонду державного майна України по полтавській
області від 18.06.2018 № 353 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «полтавадіпром’ясомолпром»
(код ЄдрпоУ 21049938), шляхом продажу на аукціоні з умовами.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
про прийняття рішення про приватизацію
 наказом регіонального відділення фонду державного майна України по рівненській області від 20 червня 2018 року № 294 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: будівля прохідної, б-1, загальною площею 25,8 м2, споруда ґанку, б, споруда естакади, в за
адресою: 35350, рівненська область, гощанський район, смт гоща, вул. промислова,
1, що перебувають на балансі тзов «пмк-5», код за ЄдрпоУ 00910660. зазначений
об’єкт малої приватизації приватизується шляхом викупу.
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інформація
про внесення змін до наказу про прийняття рішення про приватизацію
 наказом регіонального відділення фонду державного майна України по
Сумській області від 19.06.2018 № 341 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 24.04.2018 № 185, прийнято рішення про приватизацію окремого майна – адмінбудівлі загальною площею 183,0 м2 з надвірними будівлями та спорудами за адресою: Сумська область, смт ямпіль, вул. Спасо-преображенська, 13, що
перебуває в управлінні державної казначейської служби України та обліковується
на балансі Управління державної казначейської служби України в ямпільському
районі Сумської області.
  
 наказом регіонального відділення фонду державного майна України по Сумській області від 19.06.2018 № 342 внесено зміни до наказу регіонального відділення від
24.04.2018 № 187, прийнято рішення про приватизацію окремого майна – адмінбудівлі
з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 171,1 м2 за адресою: Сумська область, смт ямпіль, пров. неплюєва, 10, що перебуває в управлінні державної
судової адміністрації України та обліковується на балансі територіального управління
державної судової адміністрації України в Сумській області.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
інформація
про прийняття рішення про приватизацію
 наказом регіонального відділення фонду державного майна в Херсонській області, арк та м. Севастополі від 20.06.2018 № 290 прийнято рішення про визначення
способу приватизації об’єкта малої приватизації державної власності – побутових
приміщень каналізаційної станції площею 27,2 м2, що при приватизації не увійшли до
статутного капіталу ват «Херсонський завод «заряд», код за ЄдрпоУ 14307601, але
перебувають на його балансі, та розташовані за адресою: вул. кільцева, 1, м. Херсон,
шляхом продажу на аукціоні з умовами.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
уточнена інформація
про прийняття рішення про приватизацію
 наказом регіонального відділення фонду державного майна України по Хмельницькій області від 15.06.2018 № 374 (з внесеними змінами від 18.06.2018 № 381)
прийнято рішення про приватизацію об’єкта держаної власності малої приватизації –
окреме майно – група інвентарних об’єктів недіючої бази грицівської експлуатаційної
дільниці, а саме: адмінбудинок літ. а, 1987 року введення в експлуатацію; майстерня
літ. б, 1983 року введення в експлуатацію; блок гаражів літ. в, 1983 року введення в
експлуатацію; адмінбудинок літ. г, 1983 року введення в експлуатацію; гараж автомобільний літ. д, 1987 року введення в експлуатацію; блок складів літ. е, 1966 року
введення в експлуатацію; автозаправна станція літ. ж, у складі якої: приміщення
оператора, підземні резервуари для збереження пмм у кількості 4 шт. (2 шт. по 5 м3
і 2 шт. по 10 м3) та розподільчі колонки в кількості 2 шт., 1987 року введення в експлу-

Над номером працювали:
О. В. ЦАРУЛІЦА (видавнича підготовка)
Л. П. ПЮРА (дополіграфічна підготовка)

атацію; сарай літ. з, 1987 року введення в експлуатацію; склад паливно-мастильних
матеріалів літ. і, 1987 року введення в експлуатацію; благоустрій (залізобетоні плити,
якими частково викладені пішохідні доріжки та площадка ед), 1983 року введення в
експлуатацію; резервуар УСт-36, 1984 року введення в експлуатацію; резервуар, 1976
року введення в експлуатацію; каналізація, яка складається з підземних комунікацій
азбестоцементних труб протяжністю 62 пог. м, та залізобетонного підземного збірного
резервуара ємністю 53 м3, 1984 року введення в експлуатацію; труба відводу диму,
1987 року введення в експлуатацію; септик, 1987 року введення в експлуатацію, що
знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, смт гриців, вул. Суворова, 3 та перебуває на балансі Шепетівського міжрайонного управління водного
господарства, код ЄдрпоУ 04544085.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
про прийняття рішення про приватизацію
 наказом регіонального відділення фонду державного майна України по Черкаській області від 18.06.2018 № 79-мп прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації державної власності соціально-культурного призначення – клуб з
обладнанням (Черкаська обл., м. тальне, вул. карєрна, 1а). балансоутримувач – зат
«тальнівський щебзавод» (код за ЄдрпоУ 01375038).
  
 наказом регіонального відділення фонду державного майна України по Черкаській області від 18.06.2018 № 80-мп прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації державної власності соціально-культурного призначення – медпункт з обладнанням (Черкаська обл., м. тальне, вул. карєрна, 23). балансоутримувач – зат «тальнівський щебзавод» (код за ЄдрпоУ 01375038).
  
 наказом регіонального відділення фонду державного майна України по Черкаській області від 18.06.2018 № 81-мп прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації державної власності окремого майна – будівля бару (літ. ж' – 1)
загальною площею 181,8 м2 (Черкаська обл., Черкаський р-н, с. мошни, вул. лісна,
6). балансоутримувач – прат «дитячий оздоровчо-санаторний комплекс «нива» (код
за ЄдрпоУ 21355747).
  
 наказом регіонального відділення фонду державного майна України по Черкаській області від 18.06.2018 № 82-мп прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації державної власності окремого майна – овочесховище (підвальне
приміщення) (літ. в1–1) загальною площею 100,4 м2 (Черкаська обл., Черкаський р-н,
с. мошни, вул. лісна, 6). балансоутримувач – прат «дитячий оздоровчо-санаторний
комплекс «нива» (код за ЄдрпоУ 21355747).

АПАРАТ ФДМУ
інформація
про прийняття рішення про приватизацію
 наказом фонду державного майна України від 22 червня 2018 року № 859
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – державного
пакета акцій розміром 68,0095 % статутного капіталу публічного акціонерного товариства «запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (м. запоріжжя, шосе південне, 15).
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