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ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 1 – № 9 загальною площею 97,9 м2
(колишня лазня).
Адреса об’єкта: 84393, Донецька обл., м. Краматорськ, смт Шабельківка,
вул. Вільямса, 1.
Балансоутримувач: ТОВ «Агрофірма Степове», ідентифікаційний код 00848664.
Адреса балансоутримувача: 84393, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Тичини, 19.
Відомості про об’єкт нерухомості: нежитлові приміщення № 1 – № 9 загальною
площею 97,9 м2 (колишня лазня), які займають частину одноповерхової будівлі,
в іншій частині якої розташований діючий магазин, рік побудови – 1969. Фундамент – шлакобетон, стіни – цегла, покрівля – толь, підлога – метласька плитка.
Стан об’єкта незадовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 48 900,00 грн, ПДВ – 9 780,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 58 680,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає
самостійно; забезпечення дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта;
забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта території; здійснення заходів
щодо державної реєстрації права власності на об’єкт приватизації згідно з чинним
законодавством України протягом двох місяців після підписання акта прийманняпередачі об’єкта; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта
приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника
всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу,
прав та обов’язків покупця згідно із законодавством України.
Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р 37187001011314 в банк ГУ ДКСУ у Харківській області,
МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач – РВ ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 5 868,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, ЄДРПОУ
13511245, одержувач – РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» 14.08.2017. Час початку аукціону – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: http://www.utsb.kiev.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної
біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. БульварноКудрявська (Воровського), 51, офіс 11) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
10.08.2017 до 17.00.
Винагорода організатору аукціону – товарній біржі «Універсальна товарносировинна біржа» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 586,80 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: побутові приміщення (літ. Б-3), інв. № 070101, загальною площею 933,8 м2.
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, Південне шосе, 62.
Зберігач: ТОВ «Партнер 2000», код за ЄДРПОУ 30616602, адреса: м. Запоріжжя, вул. Задніпровська, 3.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці загальною
площею 0,0646 га, кадастровий номер 2310100000:02:032:0037.
Побутові приміщення вбудовані в триповерхову будівлю (літ. Б-3) з підвалом.
Приміщення підвалу не має природного освітлення. Теплопостачання, електропостачання, водопостачання та каналізація будівлі, в якій розташовані приміщення, відключені від мереж постачання та довгий час не експлуатується. Рік
побудови – 1985.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 003 033,00 грн.
ПДВ – 200 606,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 203 639,60 грн.
Умови продажу об’єкта: сплатити ціну об’єкта протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівлі-продажу
відповідно до вимог чинного законодавства.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 120 363,96 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р 37311049000444, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за
ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасника аукціону та грошові кошти при розрахунку за придбаний об’єкт вносяться
на р/р 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015,
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 14.08.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 18.08.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Запорізької філії Української
універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00
до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. № 38, 40, з 8.00
до 16.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061)
226-07-75, 226-07-76.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля недіючої лазні 137,6 м2.
Адреса об’єкта: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине,
вул. Першотравнева, 11.
Балансоутримувач: ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине») (код
за ЄДРПОУ 05407982). Адреса балансоутримувача: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова прямокутна в плані цегляна будівля. Рік
побудови – 1930. Будівля побудована по типовому проекту. Група капітальності –
ІІІ. Технічні характеристики: фундамент стрічковий бетонний; стіни та перегородки
цегляні, кам’яні, оштукатурені, побілені; перекриття залізобетонні, дерев’яні; покрівля – листи хвилястого шиферу; дах двоскатний; підлога дощата, плитка; прорізи
дерев’яні. Інженерні мережі відключені та перебувають у неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 178 742,00 грн, ПДВ: 35 748,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 214 490,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 21 449,04 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ
по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 21 449,04 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37187003001567 в
ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач –
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 15 серпня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 11 серпня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля – столова (літ. 1А) загальною площею
220,7 м2 зі спорудами (огорожа № 1-2).
Адреса об’єкта: 07527, Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів, вул. СвятоМиколаївська, 22.
Балансоутримувач: СТОВ ім. Леся Сердюка (код за ЄДРПОУ 00857479). Адреса балансоутримувача: 07527, Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів, вул. Харківське шосе, 58.
Відомості про об’єкт: будівля їдальні побудована у 1979 році. За проектним функ
ціональним призначенням будівля була побудована як будівля їдальні, яка функціонувала тільки влітку. За капітальністю будівля належить до ІV групи: спочатку це була
споруда з металевими стінами, потім стіни було обкладено цеглою. Будівля має два
окремих входи до приміщень будівлі, розташовані на фронтальному та тильному
фасадах. Інженерні комунікації – електропостачання, водопостачання. Огородження
території виконано залізобетонними панелями розмірами 2,5 х 2,9 м. Площа огорожі –
64 м2. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 487 690,00 грн, ПДВ: 97 538,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 585 228,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 58 522,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ
по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 58 522,80 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37187003001567 в
ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач –
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (https://www.utsb.com.ua) 15 серпня
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
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Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 11 серпня 2017 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

КІРОВОГРАДСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
Адреса об’єктів: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач об’єктів: Приватне акціонерне товариство «Наукововиробниче об’єднання «Етал», 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, код за ЄДРПОУ 05814256.
Назва об’єкта № 1: кран баштовий КБ-309, інв. № 031623, реєстровий
номер 5814256.20.ААВАГЕ098.
Відомості про об’єкт: рік виготовлення – 1989. Кран знаходиться у розібраному стані, наявна деформація металевих вузлів та механізмів крана, механізми
крана розкомплектовані, кабелі та трубопроводи зруйновані, електрообладнання
відсутнє, шафи керування не придатні для ремонту, сталеві канати не придатні для
подальшої експлуатації, противага і баласт розкомплектовані. Технічний стан обладнання незадовільний. Подальша експлуатація неможлива.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 129 500,00 грн, ПДВ – 25 900,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 155 400,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
15 540,00 грн.
Назва об’єкта № 2: кран баштовий КБ-100.3А1, інв. № 033844, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ106.
Відомості про об’єкт: рік виготовлення – 1989. Кран знаходиться у розібраному стані, наявна деформація металевих вузлів та механізмів крана, механізми
крана розкомплектовані, кабелі та трубопроводи зруйновані, електрообладнання
відсутнє, шафи керування не придатні для ремонту, сталеві канати не придатні для
подальшої експлуатації, противага і баласт розкомплектовані. Технічний стан обладнання незадовільний. Подальша експлуатація неможлива.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 121 800,00 грн, ПДВ – 24 360,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 146 160,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
14 616,00 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти при розрахунку за прид
баний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 14 серпня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 18 серпня 2017 року.
Час початку торгів по об’єкту № 1 – кран баштовий КБ-309, інв. № 031623,
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ098 – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Час початку торгів по об’єкту № 2 – кран баштовий КБ-100.3 А1, інв.
№ 033844, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ106 – 13.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр»
Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів» (25009, місто Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 308) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Прийняття та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його знаходження в робочі дні отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі за методом зниження ціни
об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу Державного
підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний
інститут холодильної техніки і технології «Агрохолод»
Назва об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут холодильної
техніки і технології «Агрохолод» (ДП НДКТІХТТ «Агрохолод»).
Адреса об’єкта приватизації: Одеська обл., Лиманський р-н, 21-й км Старокиївського шосе, 55 д.
Код об’єкта за ЄДРПОУ 21014029.
Вид діяльності об’єкта: розробка сучасних ресурсо- та енергозберігаючих
технологій охолодження, заморожування, зберігання, сублімаційного сушіння та
транспортування морепродуктів та сільськогосподарської продукції.
Відомості про об’єкт приватизації: підприємство розташовано в Лиманському
районі (на території Фонтанської сільської ради) на відстані 2 км від м. Одеси.
До складу ЄМК входять будівлі та споруди загальною площею 24,5 тис. м2,
у т. ч.:
будівлі: корпусу № 1 (літ. А, А1) загальною площею 15 943 м2, до якого входять дві адміністративної будівлі, гальванічний цех, конденсаторна дільниця, три
дільниці механообробки, енергодільниця, підсобні приміщення; корпусу № 2 (літ.
В, В1) з підсобними приміщеннями загальною площею 1 188,1 м2; корпусу № 1а
(літ. Ж) з підсобним приміщенням загальною площею 90,4 м2; корпусу № 3 (літ. З)
з підсобними приміщеннями загальною площею 390,5 м2;
споруди: модуль «Кисловодський» (літ. Г) площею 482,3 м2, модуль «Свердловський» (літ. Д) площею 925,1 м2, модуль «Серпуховський» (літ. Е) площею
1 442,0 м2, модуль «Севастопольський» (літ. И) площею 339,3 м2; склади (літ. К, Н,
О) загальною площею 263,3 м2, блоки та споруди для води;
машини, обладнання, інвентар – 36 од.
Майно підприємства розташовано на земельної ділянці площею 4,6 га, підприємство забезпечено під’їзними автошляхами, системами водопостачання та
водовідведення, енергозабезпеченням, територія огороджена. Технологічне обладнання демонтоване і на підприємстві відсутнє.
Усі будівлі і споруди 1991 року введення в експлуатацію та підлягають капітальному ремонту.
Відомості про земельну ділянку: площа – 4,6 га. Кадастровий номер
5122786400:01:001:2882. Категорія земель: землі промисловості. Цільове призначення: для експлуатації та обслуговування об’єктів нерухомого майна підприємства. Обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.
Основні показники діяльності підприємства.
Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2006 року. Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище підприємство
не здійснює.
Статутний капітал становить 1500,0 тис. грн.
Заборгованість станом на 30.06.2017: дебіторська – 1,4 тис. грн, кредиторська – 5 976,3 тис. грн, у т. ч. прострочена заборгованість із заробітної плати – 835,7
тис. грн, зі страхування – 1 689,4 тис. грн, перед бюджетом – 2 514,3 тис. грн, інші
зобов’язання – 936,9 тис. грн, збитки за І півріччя 2017 року – 335,2 тис. грн.
Чисельність працюючих: 5 осіб, у т. ч.: директор, головний бухгалтер, головний
інженер, обслуговуючий персонал (2 особи), кількість робочих місць – 5.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 18 788 546,0 грн, ПДВ – 3 757 709,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 22 546 255,20 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець стає правонаступником всіх прав та обов’язків (у т. ч. кредиторської
та дебіторської заборгованості) ДП НДКТІХТТ «Агрохолод», яке приватизується.
2. Ураховуючи відсутність матеріально-технічної бази та трудових ресурсів, збереження профілю роботи ДП НДКТІХТТ «Агрохолод» не передбачається. Покупець
самостійно вирішує подальшу спеціалізацію використання об’єкта.
3. Покупець зобов’язаний забезпечити:
3.1. Протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації.
3.2. Збереження існуючих та створення протягом року нових робочих місць у
кількості 10 одиниць.
3.3. Дотримання санітарних, екологічних та протипожежних норм експлуатації
об’єкта в порядку, визначеному чинним законодавством України.
3.4. Протягом 6 місяців після підписання акта приймання-передачі: здійснити
необхідні заходи щодо вилучення ДП НДКТІХТТ «Агрохолод» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та анулювати печатки і
штампи державного підприємства в установленому законодавством порядку;
здійснити передачу документів ДП НДКТІХТТ «Агрохолод», які підлягають постійному зберіганню, до державного архіву м. Одеси.
3.5. Забезпечити протягом 30 календарних днів після підписання акта
приймання-передачі погашення кредиторської заборгованості станом на
30.06.2017 у сумі 5 976,3 тис. грн, у т. ч.: прострочена заборгованість із заробітної плати – 835,7 тис. грн, зі страхування – 1 689,4 тис. грн, перед бюджетом –
2 514,3 тис. грн, інші зобов’язання – 936,9 тис. грн, та погашення кредиторської
заборгованості, яка буде визначена за період з 30.06.2017 до дати підписання
акта приймання-передачі.
4. Після придбання об’єкта приватизації не відчужувати його протягом 3 років з моменту підписання акта передавання державного майна без погодження
з регіональним відділенням .
5. Протягом року оформити право користування земельною ділянкою згідно
з чинним законодавством.

24 липня 2017 року

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Одеській області, р/р № 37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО
828011, код 20984091.
Грошові кошти у розмірі 2 254 625,52 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р
№ 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від ціни продажу об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 14 серпня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі за методом зниженням ціни буде проведено
філією «Київський аукціонний центр» ПАТ ДАК «НМАЦ» 18 серпня 2017 року,
час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на адресу веб-сайта ПАТ ДАК «НМАЦ»: www.
nmac.net.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу ПАТ ДАК «НМАЦ» (м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1109,
тел. 731-50-36.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 57,3 м2 зі сходовою
площадкою площею 20,8 м2 на першому поверсі будівлі сауни.
Місцезнаходження об’єкта: 34700, Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець,
вул. Київська, 107б.
Балансоутримувач: ПП «Пластранс», адреса: Рівненська обл., м. Рівне, вул. А.
Мельника, 2, кв. 2. Код за ЄДРПОУ 33982500.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлове приміщення загальною площею
57,3 м2 зі сходовою площадкою площею 20,8 м2 на першому поверсі одноповерхової
(з цокольним поверхом) окремо розташованої цегляної будівлі. Об’єкт не використовується. Приміщення перебуває в занедбаному, не придатному для експлуатації стані
та потребує проведення ремонтних робіт. Вхід до об’єкта здійснюється зі сторони головного фасаду будівлі. Комунікації: електропостачання, водопостачання, каналізація,
опалення (пічне) перебувають в неробочому стані та від’єднанні від зовнішніх мереж.
Сходова площадка влаштована на рівні першого поверху, перекриття площадки залізобетонне, влаштоване на металевому каркасі. Об’єкт розташований на території підприємства ПП «Пластранс», земельна ділянка під об’єкт окремо не відведена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 20 900,00 грн, ПДВ: 4 180,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 25 080,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарноекологічних норм експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та
утримання прилеглої території в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта, в установленому законом
порядку; подальше відчуження об’єкта аукціону за договором купівлі-продажу до
моменту підписання сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов договору можливе лише за згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта
покупець повинен покласти всі зобов’язання за договором на нового власника.
Новий власник у двотижневий термін з дня переходу до нього права власності на
об’єкт подає до державного органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації;
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00
грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок
№ 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівне, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 2 508,00 грн., що становить 10 % від початкової ціни
продажу об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805 Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 14 cерпня 2017 року включно до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено 18 серпня 2017 року Українською універсальною біржею (www.uub.com.ua). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної
біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77,
тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення в будівлі тракторної бригади (лазня,
душова) загальною площею 12,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 20120, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Філіція, вул. Молодіжна, 11/1.
Інформація про об'єкт: нежитлові приміщення загальною площею 12,3 м2, з
них: душова площею 5,5 м2, лазня – 6,8 м2, є частиною приміщень у будівлі тракторної бригади (1965 рік побудови), не мають окремого входу. Лазня розташована поза межами с. Філіція. Приміщення потребує капітального ремонту. Під’їзні
шляхи ґрунтові. До будівлі підведені мережі електропостачання, водопостачання,
каналізації. Опалення відсутнє. Об’єкт не використовується. Загальний фізичний
стан – задовільний. Фізичний знос приміщень – 38 %.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 4 220,00 грн, ПДВ – 844,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 5 064,00 грн.
Умови продажу та експлуатації: подальше призначення та використання
об’єкта покупець визначає самостійно; питання використання земельної ділянки
під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним
законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Сплата ціни за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р 37184006000007, в ГУ ДКСУ
у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ
ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 506,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк – Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації – нежитлові приміщення в будівлі тракторної бригади (лазня,
душова) загальною площею 12,3 м2, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 14 серпня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 18 серпня 2017 року, час початку торгів (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі: https://
centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, офіс 214) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,

що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію
можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. (0472) 37-26-61.

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Дослідний завод «Хвиля»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод «Хвиля».
Місцезнаходження об’єкта: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять: 50
будівель та споруд, з яких 23 будівлі та споруди розташовані у м. Львові та 27 будівель та споруд – у Львівській обл., смт Новий Яричів; обладнання, устаткування,
прилади, меблі, транспортні засоби та інше майно.
До складу ЄМК не входять об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: підвал ЦО, дизель-генератор для підвалу ЦО, система подачі, очистки та фільтрації
повітря та два 12-квартирних житлових будинки.
Предметом діяльності підприємства є:
проектування та монтаж систем керування технологічними процесами; виробництво контрольно-вимірювальних приладів; виробництво підіймально-транспортного
устаткування; виробництво інших виробів з пластмас; виробництво електророзподільної та контрольної апаратури; виробництво залізничного рухомого складу.
Відомості про земельну ділянку:
3,2065 га за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 7;
13,3899 га за адресою: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Новий Яричів,
вул. Міцкевича, 58 (на території розташовані об’єкти нерухомості, що не входять
до складу ЄМК та належать приватним власникам).
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на
території підприємства не утворюються і не зберігаються.
Основні показники діяльності підприємства
Статутний капітал – 17 784 тис. грн.
№ з/п
Найменування показника
2014 рік 2015 рік 2016 рік За І півріччя 2017 року
1 Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
2762
3580
4799
2408
2 Балансовий прибуток, тис. грн
-13833 -14240 -14551
-14798
3 Величина чистого прибутку, тис. грн
-522
-406
-311
-247
4 Рентабельність, %
–
–
–
–
5 Вартість активів, тис. грн
2843
3081
2799
2925
6 Вартість власного капіталу, тис. грн
14530
14447
14104
14723
7 Дебіторська заборгованість, тис. грн
538
775
570
818
8 Кредиторська заборгованість, тис. грн,
622
733
309
457
у т. ч. пільгові пенсії по списку № 1
Кількість та склад робочих місць станом на 01.07.2017:
Директор
1
Заступник директора
1
Головний бухгалтер
1
Заступник головного бухгалтера
1
Спеціалісти
4
Службовці
1
Основні робочі
10
Допоміжні робочі
3
Охорона
8
МОП
1
Кількість робочих місць – 31.
Кількість працюючих – 31 особа.
Початкова ціна становить 56 436 840 грн (п’ятдесят шість мільйонів чотириста тридцять шість тисяч вісімсот сорок гривень), у т. ч. ПДВ – 9 406 140
грн (дев’ять мільйонів чотириста шість тисяч сто сорок гривень).
Умови продажу:
збереження основних видів діяльності підприємства протягом 5 років з моменту укладання договору купівлі-продажу; покупець є правонаступником усіх прав та
обов’язків державного підприємства; збереження кількості існуючих робочих місць;
забезпечення безпечних, нешкідливих умов праці та дотримання санітарних норм,
правил протипожежної безпеки та цивільного захисту згідно з чинним законодавством України; недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6
статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які
законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу
права власності на об’єкт приватизації; забезпечити соціальні гарантії працівникам
згідно з вимогами трудового законодавства; покупцю в установленому законодавством порядку укласти з Фондом державного майна України договір про безоплатне
зберігання державного майна, вартість якого вилучена з вартості єдиного майнового
комплексу ДП «ДЗ «Хвиля»; забезпечити відповідно до вимог чинного законодавства
утримання, зберігання та експлуатацію за цільовим призначенням захисних споруд
цивільного захисту, які будуть передані покупцю відповідно до договору на відповідальне зберігання; не допускати безпосереднього відчуження такого майна, а також
створення умов для відчуження цього майна; сприяти передачі житлових будинків
до комунальної власності відповідно до вимог чинного законодавства; збереження
стендів СПЦ 3 інв. № 38875 і СКУ інв. № 20986А, які вмонтовані в приміщення № 69
площею 375,25 м2, що розташоване на другому поверсі складально-монтажного
корпусу, і надання цих стендів у користування на договірних засадах спеціалізованим
підприємствам за наявності у них відповідних ліцензій або дозволів; погашення простроченої кредиторської заборгованості ДП «ДЗ «Хвиля» у розмірі, яка складеться на
дату підписання договору купівлі-продажу; не перешкоджати працівникам ДП ДНДП
«КОНЕКС» доступу до приміщень ДП ДНДП «КОНЕКС», які розташовані на 5-му поверсі адміністративно-побутового корпусу, в частині надання підходів і під’їздів до
місця здійснення господарської діяльності на правах сервітуту, користування сходовою кліткою і ліфтом за угодою про спільне використання майна, забезпечення
водо- та енергопостачання. На період надзвичайного стану забезпечувати виділення
місць для працівників ДНДП «КОНЕКС» (до 100 осіб) у приміщенні підвалу цивільної оборони – бомбосховищі; забезпечити на договірних засадах надання підходів
і під’їздів до приміщень приватного підприємства «Титан-ЛВ», яке розташоване в
складально-монтажному корпусі; забезпечити утримання прилеглої території у належному санітарному стані, дотримуватись екологічних норм та здійснювати заходи
щодо захисту навколишнього природного середовища; питання землекористування
вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу в установленому
законодавством порядку; у встановленому законодавством порядку забезпечити
здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи – ДП «ДЗ «Хвиля»;
протягом п’яти років з моменту укладення договору купівлі-продажу не відчужувати
єдиний майновий комплекс іншим юридичним та фізичним особам без збереження
умов, на яких він був придбаний; подальше відчуження та передача в заставу майна
покупцем в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням Фондом державного майна України із забезпеченням переходу до нового
власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівліпродажу, прав та обов’язків покупця згідно із законодавством України.
На покупців об’єкта приватизації поширюються обмеження, визначені частиною
першою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та платежі за об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач: Фонд державного
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 00032945.
Грошові кошти в розмірі 5 643 684,00 грн (п’ять мільйонів шістсот сорок три тисячі шістсот вісімдесят чотири гривні), що становить 10 % початкової ціни об’єкта,
вносяться на рахунок № 37316021000058. Одержувач: Фонд державного майна
України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта приватизації для участі у аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Дослідний завод «Хвиля» без ПДВ».
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 11.08.2017 до 15.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 15.08.2017, час початку внесення цінових пропозицій час початку
аукціону – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) –
12.00. Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронні
адреси: kiev@uub.com.ua або auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Київської
філії Української універсальної біржі (01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, оф.
413, з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (44) 278-04-27) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.
Документи для участі у аукціоні учасник подає з урахуванням Положення про порядок
подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 № 33-р
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03.2002 за № 284/6572.
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: Фонд державного майна
України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3, понеділок –
четвер з 9.30 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.30 до 15.00. Телефони
для довідок: (044) 200-34-08, 284-52-40.
Ознайомитися з об’єктом продажу можна за місцем його розташування
за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7. Для ознайомлення з об’єктом необхідно звернутися до ФДМУ за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7,
7-й поверх, кімн. 721/3 в робочі дні з 10.00 до 15.00. Телефони для довідок: (044)
200-34-08, 284-52-40.
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ЛЬВІВСЬКА область

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта незавершеного
будівництва разом із земельною ділянкою,
на якій він розташований (комунальна власність)
Назва об’єкта: незавершене будівництво з реконструкції непридатного для
проживання житлового будинку під офіс площею 165,1 м2.
Місцезнаходження: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Мишуги, 12.
Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Червонограджитлокомунсервіс».
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: будівництво об’єкта здійснювалося у 1968 р. Об’єкт розташований на відстані 0,77 км від основної магістралі
міста (вул. Б. Хмельницького). Одноповерхова окремо стояча дерев’яна будівля.
Фундаменти: під зовнішніми стінами монолітні залізобетонні, під внутрішніми –
частково цегляні. Стіни дерев’яні, існуючі перегородки дерев’яні, перекриття
дерев’яне. Віконні та дверні прорізи в незадовільному стані. Комунікації: водо- та
газопостачання відсутні, до будинку підведена електрика. Об’єкт розташований
на межі червоної лінії забудови.
Земельна ділянка: площа 0,0593 га. Кадастровий номер 4611800000:03:016:0048.
Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Земельні сервітути: відсутні.
Початкова ціна об’єкта приватизації (без урахування ПДВ) – 229 955,00 грн (двісті
двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят п’ять гривень), у т. ч.: вартість об’єкта незавершеного будівництва – 100 610,00 грн (сто тисяч шістсот десять гривень); вартість
земельної ділянки – 129 345,00 грн (сто двадцять дев’ять тисяч триста сорок п’ять гривень). ПДВ – 45 991,00 грн (сорок п’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто одна гривня).
Початкова ціна об’єкта приватизації (з урахуванням ПДВ) – 275 946,00
грн (двісті сімдесят п’ять тисяч дев’ятсот сорок шість гривень), у т. ч.: вартість
об’єкта незавершеного будівництва – 120 732,00 грн (сто двадцять тисяч сімсот
тридцять дві гривні), вартість земельної ділянки – 155 214,00 грн (сто п’ятдесят
п’ять тисяч двісті чотирнадцять гривень).
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із
земельною ділянкою.
2. Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки, на якій розташований об’єкт, можливе лише за умови збереження для
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням.
3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
5. Протягом одного року після підписання акта приймання-передання об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи, тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 27 594,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
незавершеного будівництва, вносяться на розрахунковий рахунок 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок 37188015000186,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк
одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Мін’юсті 25 вересня 2015 р. за №1147/27592 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 11 серпня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 7 серпня 2017 р. до
16.00 включно.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 90-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: вул. Сонячна, 26, м. Монастириська, Тернопільська обл.,
48300.
Балансоутримувач: Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: окремо стоячий п’ятиповер
ховий житловий будинок площею забудови 993 м2, загальною площею 4 671,5 м2,
висота поверхів – 2,6 м, будівельний об’єм будівлі – 15 590,0 м3, група капітальності – ІІІ. Об’єкт розташований в межах території населеного пункту в периферійній частині міста в зоні житлової забудови. Об’єкт незавершеного будівництва
перебуває в занедбаному стані, початок його будівництва – більше 25 років, припинений будівництвом – в 1997 році. Будівля розташована в периферійній частині
міста на відстані 500 м з виїздом на трасу в напрямку обласного центру. Вхід до
будівлі забезпечується з фронтального та дворового фасадів. Всього в будівлі наявні 4 входи. Під всією будівлею влаштовано підвальні приміщення, входи до яких
знаходяться в торцях будинку. Будівля розбита на окремі дві секції. Наявні окремі
входи, що забезпечує автономність секцій. Комунікації в будівлі відсутні. Готовність
об’єкта – до 38 %. Тому при добудові ОНБ можлива зміна параметрів внутрішніх
приміщень. Коефіцієнт забудови земельної ділянки – 20 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,5 га, кадастровий
номер 6124210100:03:001:0895, категорія земель: землі житлової та громадської
забудови, земельні сервітути: не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 613 300,00 грн
(один мільйон шістсот тринадцять тисяч триста грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 322 660,00
грн (триста двадцять дві тисячі шістсот шістдесят грн 00 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 935 960,00 грн
(один мільйон дев’ятсот тридцять п’ять тисяч дев’ятсот шістдесят грн 00 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в
експлуатацію з правом зміни первісного призначення протягом п’яти років з моменту
підписання акта приймання-передавання об’єкта незавершеного будівництва.
2. Протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передавання
здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного
будівництва в установленому законом порядку.
3. Протягом одного року з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт об’єкта незавершеного будівництва згідно з чинним законодавством.
4. Питання землекористування покупець вирішує самостійно відповідно до
вимог чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт незавершеного будівництва.
5. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації.
6. У разі невиконання умов продажу договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку. При цьому покупець, з яким розірвано договір купівлі-продажу, повертає об’єкт приватизації в державну власність
за актом приймання-передавання, а також відшкодовує державі збитки, завдані
невиконанням умов договору.
7. Забороняється подальше відчуження об’єкта приватизації протягом трьох
років з моменту придбання його покупцем.
8. Після спливу зазначеного терміну відчуження об’єкта приватизації можливе
лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
9. Відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого
відчуження недійсними.
10. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник
об’єкта приватизації зобов’язаний подати державному органу приватизації копії
документів, що підтверджують його право власності.
11. Договори про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого
зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню.
12. На вимогу продавця покупець зобов’язаний протягом добудови до моменту
введення об’єкта незавершеного будівництва в експлуатацію та підписання акта
підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про
виконання умов договору
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 193 596,00 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37313019011911,
одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк
одержувача – Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р № 37187501900001,
одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк
одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 18 серпня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592
(з внесеними змінами).

Продаж об’єктів групи Ж

ЖИТОМИРСЬКА область

Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: лазня з обладнанням.
Адреса об’єкта: 24200, Вінницька обл., смт Томашпіль, вул. Заводська, 10а.
Балансотримач: ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», код за ЄДРПОУ
32721857.
Інформація про об'єкт: одноповерхова цегляна будівля лазні загальною площею 191,7 м2, 1928 р. побудови. Обладнання: котел КВ-300, 1987 р. в., непридатний до використання. Площа земельної ділянки – 0,0442 га. Кадастровий номер
0523955100:01:004:0375. Категорія земель: землі громадської та житлової забудови. Цільове призначення: для обслуговування лазні.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 51 576,00 грн, ПДВ – 10 315,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 61 891,20 грн.
Умови продажу об’єкта: можливе перепрофілювання без зміни його призначення щодо надання соціальних послуг; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни
продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Винагорода організатору аукціону за виконання договору виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта малої приватизації,
що становить 618,91 грн.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 6 189,12 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 10.08.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 14.08.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) –10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу:
auk@uub.com.ua, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання
та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації,
та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д
та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 67-26-08, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

№ 57 (1077)

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта приватизації: їдальня-магазин з обладнанням (разом із земельною ділянкою).
Місцезнаходження: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Норинськ, вул. Робітнича, 17.
Балансоутримувач: ПАТ «Норинський щебзавод» (11154, Житомирська обл.,
Овруцький р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна,16).
Відомості про об’єкт: будівля їдальні-магазину – одноповерхова цегляна будівля загальною площею 280,1 м2, інженерні мережі – електропостачання, стан
незадовільний, за призначенням не використовується. До складу об’єкта входять
господарські будівлі: сарай – одноповерхова цегляна будівля загальною площею
22,0 м2 та погріб загальною площею 38,3 м2. Обладнання їдальні: шафа 35362 (1976
р. в.), плита електрична (1961 р. в.) та електром’ясорубка (1989 р. в.). Технічний
стан обладнання – незадовільний. Територія об’єкта не огороджена.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,1794 га, кадастровий № 1824285400:01:004:0143, цільове призначення – для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 60 059,00 грн, у т. ч.: об’єктів –
25 507,00 грн; земельної ділянки – 34 552,00. ПДВ – 12 011,80 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 72 070,80
грн, у т. ч.: об’єктів – 30 608,4 грн з ПДВ; земельної ділянки площею 0,1794 га –
41 462,40 грн з ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації: без збереження профілю діяльності;
протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт та земельну ділянку
в установленому законодавством порядку; здійснювати заходи щодо збереження
навколишнього природного середовища, забезпечувати дотримання санітарних,
екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації об’єкта; використовувати
земельну ділянку відповідно до цільового призначення та у випадку необхідності
самостійно вирішувати питання щодо зміни її цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти при розрахунку за придбаний
об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській
області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 7 207,08 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, перераховуються на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку
820172. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв – 28 серпня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 1 вересня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні в трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 (зі змінами).

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» на електронну адресу (електронний майданчик: https://www.utsb.com.ua).
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровсьвого), 51, оф. 11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (з внесеними змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 14 серпня 2017 року
до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімната 504, тел. (0352) 25-04-87.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – «Спальний корпус профілакторію з готелем на 43 місця».
Адреса: м. Херсон, вул. Миру.
Балансоутримувач об’єкта: ПАТ «Херсонводпроект».
Характеристика об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва розташований на
території Херсонського національного технічного університету на відстані 500 м від
Бериславського шосе (автотраса Херсон – Каховка). На відстані 100 м розташовані
гуртожитки. Комунікації відсутні.
Об’єкт має прямокутну форму. Фундамент складається із залізобетонних блоків. На будівельному майданчику для будівництва об’єкта незавершеного будівництва придбані, завезені та не використані матеріали, вироби, конструкції відсутні.
Придбане для зазначеного об’єкта устаткування, не передане до монтажу, або
таке, що не потребує монтажу, на будівельному майданчику відсутнє.
Умови продажу та експлуатації об’єктів приватизації: сплата ціни продажу за
об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; покупець сплачує винагороду
організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта
приватизації; добудова об’єкта в межах земельної ділянки існуючого проекту добудови з урахуванням вимог сучасної проектно-кошторисної документації, узгодженої
із землекористувачем; експлуатацію об’єкта здійснювати відповідно до санітарних,
технічних, пожежних та екологічних норм; подальше відчуження та передачу в заставу в період контролю регіональним відділенням за виконанням умов договору
купівлі-продажу здійснювати виключно за погодженням з органом приватизації із
забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження; покупець сплачує послуги нотаріуса.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 41 496,00 грн
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 34 580,00 грн.
ПДВ – 6 916,00 грн.
Засоби платежу: для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Сума грошових коштів (10 % початкової ціни об’єкта) для участі в аукціоні:
4 149,60 грн вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі, р/р 37317082001233, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача – Державна казначейська служба України, код банку 820172.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму
(17,00 грн) та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі,
р/р 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача – ГУДКСУ у Херсонській області, код банку 852010.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 14.08.2017 року з 10.00 до 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 10.08.2017 о 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу:
auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви, учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі Українська універсальна
біржа (вул. Шевченка, 52, м. Полтава, 36039) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в Українській універсальній біржі (вул.
Шевченка, 52, м. Полтава, 36039, тел. (0532) 56-00-37) та в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон,
73000, тел. (0552) 22-44-44).

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову
інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області (вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008) тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з
9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка,
52, тел. (0532) 56-00-37).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
приватизації державної власності – єдиного майнового
комплексу колишнього державного підприємства «ІНІН»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «ІНІН», що орендується підприємством «ІНІН» Всеукраїнської організації
інвалідів «Союз організацій інвалідів України».
Балансоутримувач: підприємство «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів
«Союз організацій інвалідів України».
Код за ЄДРПОУ 32604934.
Місцезнаходження об’єкта: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Височана, 18.
Види діяльності об’єкта: виробництво паперових канцелярських виробів;
брошурувально-палітурна діяльність; друкування іншої продукції; видання книг.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: 65 од. основних засобів, у т. ч.:
автомобілі ЗІЛ, Таврія та причіп, а також 27 од. бібліотечного фонду. Обладнання
зношене, застаріле. Об’єктів нерухомості немає. Об’єкт перебуває в оренді згідно
з договором оренди № 31/04 від 22.06.2004 зі змінами та доповненнями.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство неприбуткове,
збиток за І квартал 2017 року становить 123 тис. грн, станом на 31.03.2017 кредиторська заборгованість становить 99 тис. грн. Рентабельність за останні 3 роки:
2014 рік: – 5 %, 2015 рік: – 14 %, 2016 рік: – 0 %.
Статутний капітал становить 500,00 грн.
Кількість та склад робочих місць: 22 особи, у т. ч.: 9 – адміністративноуправлінський персонал, 13 – працівники (11 працюючих – інваліди).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 141 390,00 (один
мільйон сто сорок одна тисяча триста дев’яносто) гривень, у т. ч. ПДВ – 228 278,00
(двісті двадцять вісім тисяч двісті сімдесят вісім) гривень;
державна частка 27,47 % – 313 560,00 (триста тринадцять тисяч п’ятсот шістдесят) гривень, частка орендаря – 72,53 % – 827 830,00 (вісімсот двадцять сім
тисяч вісімсот тридцять) гривень.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 369 668,00
(один мільйон триста шістдесят дев’ять тисяч шістсот шістдесят вісім) гривень.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець сплачує регіональному відділенню кошти за державну частку у розмірі
27,47 % від фактичної ціни продажу об’єкта приватизації; покупець сплачує орендарю –
підприємству «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів
України» кошти за частку орендаря в розмірі 72,53 % від фактичної ціни продажу об’єкта
приватизації; для покупця зберігаються чинними умови договору оренди № 31/04 від
22.06.2004 зі змінами та доповненнями, укладеного регіональним відділенням з підприємством «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів
України»; збереження основних видів діяльності підприємства, а саме: виробництво
паперових канцелярських виробів; брошурувально-палітурна діяльність; друкування
іншої продукції; видання книг протягом 3 років з дня підписання договору купівліпродажу; збереження чисельності працюючих у кількості не менше 22 осіб (з яких
мінімум 50 % – інваліди) протягом 3 років з дня підписання договору купівлі-продажу;
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця або уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу
Законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 і статті 41 Кодексу Законів
про працю України) протягом 6 місяців від дня переходу до покупця права власності
на об’єкт; новий власник стає правонаступником прав і обов’язків підприємства; покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; подальше відчуження та передача в заставу покупцем
об’єкта приватизації в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з
державним органом приватизації із забезпеченням збереження для нового власника
всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.

24 липня 2017 року

4
Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (код
установи за ЄДРПОУ 13660726):
в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014 – за реєстрацію
заяви 17,00 грн та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації на
рахунок 37180500900001;
в банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 – кошти в сумі 136 966,80 грн – гарантійний
внесок (грошові кошти в розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації) на
рахунок 37311072006415.
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 18 серпня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціо-

ні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі, адреса електронного ресурсу, який забезпечує організацію і
проведення аукціонів в електронній формі http://putb.if.ua.(розділ Торги он-лайн
аукціони). Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі
(м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін подання заяв на участь в аукціоні – 14 серпня 2017 року
включно до 17.15.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка,
9) та (0342) 55-31-40, 75-23-67 (РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, 76019,
м. Івано-Франківськ, вул.Василіянок, 48, 3-й поверх).
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Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Фонд державного 13327990, РВ ФДМУ по Вінницькій області, 21018, м. Вінниця,
Нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщення на 1-му
13327990.4.АААДКЕ251 21018, м. Вінниця,
13,6
79 560,00
2 роки 364 дні
Розміщення ательє
майна України
вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17
поверсі триповерхового адміністративного корпусу
вул. Гоголя, 10
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви на оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
найменування реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство освіти 03066494, Маневицький професійний ліцей, 44600, Волинська Котельня та
–
44600, Волинська обл., смт Ма72,0;
213 659,00
2 роки 11 місяців
Для встановлення твердопаливного обладнання для виі науки України
обл., смт Маневичі, вул. Андрія Снітка, 48, тел. (03376) 2-15-17 теплотраса
невичі, вул. Андрія Снітка, 48
340 пог. м
робництва і постачання теплової енергії
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.
3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство освіти 03062935, Краматорський технологічний технікум, 84313, Донецька обл., Нежитлове вбудоване приміщення
–
Донецька обл., м. Краматорськ,
43,7
136 939,00
2 роки 10 місяців
Розміщення буфету, що не здійснює продаж тоі науки України
м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 36, тел. (0626) 41-63-40
1-го поверху навчального корпусу
бульв. Машинобудівників, 36
варів підакцизної групи, у навчальному закладі
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимета використання
площа, м2 ною оцінкою без пдв, грн вий строк оренди
м. Житомир, вул. Вересівський
1 195,0;
1 469 910,00
2 роки 364 дні
Ремонт та обслуговування сільськогоспошлях,18е
15,4
дарської техніки та обладнання
м. Новоград-Волинський, вул. Ужа28,6
29 946,00
2 роки 364 дні
Ремонт та перетяжка м’яких меблів
чинська, 5
Житомирський р-н, смт Озерне,
19,6
49 142,00
2 роки 364 дні
Надання послуг з ремонту взуття
вул. Авіаційна, 3а
м. Олевськ, вул. Володимирська, 5
20,3
34 626,00
2 роки 364 дні
Надання юридичних послуг
місцезнаходження

1 Житомирська обласна 00730810, Управління агропромислового розвитку Житомирської обласної державної адміністра- Будівля гаража з прохідною
00730810.1.ЮТИТКЧ185
державна адміністрація ції, м. Житомир, майдан ім. Корольова, 3/1, тел. 47-47-50
2 Міністерство оборони 35212338, Житомирська філія концерну «Військторгсервіс», м. Житомир, просп. Миру, 22,
Частина нежитлових приміщень 3389922.31.ААААЕ461
України
тел. (0412) 41-69-61
будівлі лазні-пральні (літ. А)
3 Міністерство оборони 35212338, Житомирська філія концерну «Військторгсервіс», м. Житомир, просп. Миру, 22,
Нежитлові приміщення в будівлі 33689922.31.ААААЕВ319
України
тел. (0412) 41-69-61
(магазин №11) (літ. Б-ІІ)
4 Державна казначейська 37937308, Управління державної казначейської служби України в Олевському районі Житомир- Нежитлові приміщення на 1-му 37937308.1.АААГБГ671
служба України
ської області, м. Олевськ, вул. Володимирська, 5, тел. 2-13-35
поверсі будівлі
5 Державна казначейська 37937308, Управління державної казначейської служби України в Олевському районі Житомир- Нежитлові приміщення на 1-му 37937308.1.АААГБГ671 м. Олевськ, вул. Володимирська, 5
25,5
43 496,00
2 роки 364 дні
Розміщення нотаріальної контори
служба України
ської області, м. Олевськ, вул. Володимирська, 5, тел. 2-13-35
поверсі будівлі
6 Державне агентство
01033869, Житомирське міжрайонне управління водного господарства, 10029, м. Житомир,
Нежитлове приміщення гаражів 01033869.3.АААБЖЖК771 Житомирська обл., м. Житомир, просп. 104,7
143 586,00
До 3 років
Здійснення технічного обслуговування та
водних ресурсів України вул. Ватутіна, 55а, тел./факс 41-96-53, 51-76-34
Незалежності (вул. Ватутіна), 55а
ремонт автотранспортних засобів
7 Міністерство освіти
02543516, Житомирський професійний політехнічний ліцей, 10003, м. Житомир, вул. Старовіль- Нежитлові приміщення на 1-му 02543516.1.НЯЕАММ315 м. Житомир, вул. Старовільська, 9а
150,93
453 243,00
1 рік
Розміщення їдальні в навчальному закладі
і науки України
ська, 9а, тел. 42-62-57
поверсі будівлі (літ. А)
(без реалізації товарів підакцизної групи)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство 08734492, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністер- Вбудовані приміщення (поз. 113, 114 08734492.1.ЛЖБЕМА050 Закарпатська обл.,
18,5
123 825,00
2 роки 11 місяців
Розміщення благодійної організації на пловнутрішніх
ства внутрішніх справ України по Закарпатській області», Закарпатська обл., на плані) на 1-му поверсі будівлі літ. А′
м. Ужгород, вул. Грищі, що не використовується для провасправ України м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12, тел./факс: (0312) 64-36-98
поліклініки, лікарні літ. А, А’, Д
боєдова, 12
дження підприємницької діяльності
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.
3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п управління (код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство 32378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс»,
Приміщення № 27
33689922.33.ААААЕЕ567 м. Запоріжжя,
8,5
18 055,00
2 роки 364 дні
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій,
оборони
51270, Новомосковський р-н, Дніпропетровська обл., смт Гвардій- 2-го поверху будинку
вул. Військбуд, 80а
які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та проУкраїни
ське, вул. Гагаріна, 13, тел. (06365) 1-87-92
побуту (літ. А-2)
вайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридичзагальна вартість майна за незалеж- максимально можлинайменування
реєстровий
номер майна місцезнаходження площа,
мета використання
на адреса, контактний телефон)
м2 ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди
1 Державне агентство 14310862, ДСП «ЧорнобильГоловний корпус ВОК з укриттям для димососів;
–
Київська обл.,
5 003,9;
9 995 900,00
30 років
Розміщення виробництва електричної енергії –
України з управління ська АЕС»
Іванківський р-н,
об’єкта генерації (теплової електростанції, що
склад хімічних реагентів;
–
319,1;
зоною відчуження
м. Прип’ять, вул. Жи- 249,0;
працює на біопаливі)
будівля очищення промстоків з будівлею насосної станції пожежогасіння;
–
томирська,
1,
літ.
«Г»
мазутонасосна;
–
427,7;
холодний склад матеріалів;
–
482,4;
ємності об’ємом 5000 м3 – 2 од., ємності об’ємом 1000 м3 – 2 од., ємності об’ємом 400 м3 – 2 од., єм–
–
3
3
3
ності об’ємом 200 м – 2 од., ємності об’ємом 160,0 м – 1 од., ємності об’ємом 40 м – 1 од., ємності
об’ємом 25 м3 – 1 од., ємності об’ємом 10 м3 – 1од.
2 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний
Частина приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D»
–
Київська обл., м. Бо10,0
766 553,00
2 роки 11 місяців Розміщення кіосків (терміналів) самореєстрації авіаструктури України аеропорт «Бориспіль»
риспіль, Аеропорт
компанії для пасажирів на рейси повітряних суден
3 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний
Частина приміщення № 23 на 1-му поверсі адміністративної будівлі
20572069.42.НЛТНПД042 Київська обл., м. Бо6,0
294 456,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадського об’єднання
структури України аеропорт «Бориспіль»
риспіль, Аеропорт
4 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний
Частина даху будівлі аеровокзалу термінала «А» (інв. № 7016)
–
Київська обл., м. Бо4,0
190 790,00
2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, який наструктури України аеропорт «Бориспіль»
риспіль, Аеропорт
дає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому
конверті з надписом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна вартість майна за не- максимально можли- мета використання
найменування
реєстровий
номер майна
місцезнаходження
контактний телефон)
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Державне агентство
04544062, Станично-Луганське міжрайонне управління Група інвентарних об’єктів у складі нежитлового вбудованого приміщення (кімнати) площею 04544062.20.АААББЖ137 Луганська обл., Біловодський р-н.,
185,7
124 100,00
2 роки 364 дні
Розміщення офісного та
водних ресурсів України водного господарства, 93602, Луганська обл., смт Ста- 16,5 м2 адміністративно-побутового корпусу (інв. № 10310017) та нежитлових вбудованих
с. Семикозівка, вул. Старосільська, 38
станом на 31.05.2017
складських приміщень
ниця Луганська, вул. Гагаріна, 73, тел. (06472) 35-2-65 приміщень загальною площею 169,2 м2 блоку складів (інв. № 10310018)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, РВ ФДМУ по
Луганській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п Назва органу управління

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можреєстровий номер майна місцезнаходження площа,
м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нежитлове приміщення
02361400.1.АААДЕЖ043 м. Львів, просп.
30,0
635 365,00
2 роки
№ 38а на 1-му поверсі будівлі
В. Чорновола, 4
станом на 30.04.2017
Нежитлова триповерхова
05516406.1.АААДДЛ121 м. Львів, вул. Тер- 3 052,0
20 900 800,00
10 років
будівля «А-3»
нопільська, 10
станом на 31.03.2017
найменування

мета використання

1 Державна служба статистики України 02361400, Головне управління статистики у Львівській області, м. Львів, просп. В’ячеслава
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольЧорновола, 4, тел. (032) 235-84-28
чих товарів
2 Міністерство регіонального розвитку, 05516406, Державне підприємство Львівський науково-дослідний проектний інститут «ЛьвівРозміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють проекбудівництва та житлово-комуналь будмНДІпроект», 79034, м. Львів, вул. Тернопільська, 10, тел.: (032) 270-17-66, 270-21-00
тні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
ного господарства України
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Національна по- 40108908, Управління поліції охорони в Рівненській області, 33023, Частина приміщен- 40108850.1.ЖЖАИКУ245 Рівненська обл., м. Радиви15,5
74 406,00
2 роки 11 місяців
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює поліція України
м. Рівне, вул. С. Бандери, 58, тел. (0362) 23-03-08
ня адмінбудівлі
лів, вул. Почаївська, 25
бутове обслуговування населення
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 22-50-79. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

Продовження таблиці

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство
34117684, Державний історико-архітектурний заповідник «Стара Умань», Нежитлові приміщення на 1-му поверсі 34117684.2.ДБЕЦРЕ012 вул. Небесної сотні,31,
38,1
137 300,00
2 роки 11 місяців
Розміщення торговельного об’єкта
культури України вул.Небесної сотні,31, м. Умань, Черкаська обл., тел. (04744) 3-11-88
монастиря Василіанів № 105, 106
м. Умань, Черкаська обл.
з продажу непродовольчих товарів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство
35123594, Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс», 29006, Хмель- Нежитлові приміщення 1-го 33689922.5.УВЮЯЮТ042 м. Чернівці, вул. За202,4
457 386,00
2 роки 11 місяців
Інше використання нерухомого майна (розміщеноборони України ницька обл., м. Хмельницький, вул. Майорського, 9, тел. (067) 756-71-71 поверху будівлі (літ. А-2)
водська, 12
ня майстерні з виробництва виробів з пластмаси)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство економічного 00151644, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут «Елас- Нерухоме майно – нежитлові приміщен–
м. Київ,
42,6
575 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення інтернет-магазину – 21,5 м2; розміщення суб’єкта господарювання, що здійрозвитку і торгівлі України тик», 02090, м. Київ, вул. Празька, 5, тел.: 292-51-23, 292-72-68
ня на 1-му поверсі будівлі корпусу № 1
вул. Празька, 5
станом на 31.03.2017
снює побутове обслуговування населення (ремонт одягу) – 21,1 м2
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з надписом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

інформація ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Київській області інформацію про проведення конкурсу на право оренди нежитлового приміщення № 168 площею 12,5 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт, що обліковується на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», опубліковану в газеті «Відомості приватизації» № 52 (1072) від 05.07.2017 на стор. 5, вважати недійсною у зв’язку з істотною зміною фізичного стану об’єкта оренди.

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

Апарат ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій приватного акціонерного товариства (ПрАТ) «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський» у кількості
3 815 300 шт., що становить 25 % статутного капіталу товариства. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ «М’ясо-молочний комплекс
«Сіверський». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 1а, с. Чайкине,
Новгород-Сіверський р-н, Чернігівська обл. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу за грошові кошти. Телефон замовника конкурсу: (044)
285-12-74. Телефакс замовника конкурсу: (044) 286-79-85. Електронна адреса
замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) ПрАТ «М’ясо-молочний комплекс
«Сіверський»: 10.1 – виробництво м’яса та м’ясних виробів; 10.5 – виробництво
молочних виробів. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПрАТ «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський», од.:
427, зокрема: будівель та споруд – 25; машин та обладнання – 197; транспортних
засобів – 17; інструментів, приладів, інвентарю – 96; нематеріальних активів – 20;
капітальних інвестицій – 34. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПрАТ
«М’ясо-молочний комплекс «Сіверський», тис. грн: 15 261,20. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.03.2017,
тис. грн: 4758,00, зокрема: будівель та споруд – 1892,00; машин та обладнання –
2208,00; транспортних засобів – 419,00; інструментів, приладів, інвентарю – 154,00;
нематеріальних активів – 35,00; капітальних інвестицій – 48,00.
Кількість земельних ділянок: 4. Розмір земельних ділянок: 0,2659 га; 2,2132
га; 0,3959 га; 0,1625 га. Місце розташування земельних ділянок: с. Чайкине,
Новгород-Сіверський р-н, Чернігівська обл. Цільове призначення земельних ділянок: 0,2659 га; 2,2132 га; 0,3959 га – землі промисловості; 0,1625 га – виробничогосподарські потреби. Правовий режим земельних ділянок: оренда земельних
ділянок строком на 49 років. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок
станом на 01.01.2017, тис. грн: 0,2659 га – 442,797; 2,2132 га – 398,518; 0,3959
га – 239,849; 0,1625 га – 716,195.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та особа-платник робіт з оцінки: Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
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 у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних
майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних
активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізаціями:
2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та
нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та 2.2
«Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів у тому числі
прав на об’єкти інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складан-

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’єктів оренди
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89) відділ
оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення VІІ, VІІІ (у
складі частини приміщення № 2 площею 3,0 м2) першого поверху будівлі
гуртожитку (літ. А-3) та частина замощення площею 2,0 м2, загальною площею 5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 87.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Платник робіт
з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України» . Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 114 по № 119 включно,
з № 121 по № 125 включно, № 128, 129 та частина приміщення № 130 площею
93,0 м2, загальною площею 309,0 м2, першого поверху головного корпусу
(літ. А-3-4, А3-2, А4, А5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 3,8810 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Цільове
призначення земельної ділянки (ділянок): розташування головного учбового корпусу
по вул. Жуковського, 64. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький
національний технічний університет. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Автохаус-2011».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх триповерхової адміністративної будівлі (реєстровий № 02498004.8.ХВЮЯШЖ019) нежитлові
приміщення (кімната № 5 площею 17,8 м2, кімната № 6 площею 12,4 м2, коридор № 7 площею 1,8 м2, комора № 8 площею 0,4 м2) загальною площею
32,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, 5.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Запорізький філіал державного підприємства «Український державний головний науково-дослідний інститут з інженерно-технічних і
екологічних вишукувань УкрНДІІНТВ» (ЄДРПОУ 05463971). Платник робіт з оцінки:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційне підприємство
«РАПІД». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 8, № 21, № 22,
№ 29 другого поверху адміністративної будівлі (літ. А-2), реєстровий
№ 04653199.9.ХВЮЯШЖ010, загальною площею 107,70 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гоголя, 136а. Мета
проведення незалежної оцінки: : визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Запорізька філія державного науково-дослідного та
проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція», ЄДРПОУ 04653165.
Платник робіт з оцінки: Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області, ідентифікаційний код 26317036. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 3 по № 13 включно,
частина приміщення № 2 площею 27,08 м2, загальною площею 162,78 м2 пер-
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ня, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства;
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 30 000,00 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 ФДМУ (вул. Генерала Алмазова,
18/9, фойє) до 17.30 03 серпня 2017 р.
На конверті необхідно 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.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 9 серпня 2017 р. о 14.00.
ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій публічного акціонерного
товариства (ПАТ) «Криворізька теплоцентраль» у кількості 314 157 720 шт.,
що становить 99,53% статутного капіталу товариства. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Криворізька теплоцентраль». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Електрична, 1, м. Кривий Ріг, 50014; тел. (056) 409-93-59. Мета
проведення оцінки: продаж державного пакета акцій за конкурсом з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону. Телефон замовника конкурсу: (044)
285-12-74. Телефакс замовника конкурсу: (044) 286-79-85. Електронна адреса
замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) ПАТ «Криворізька теплоцентраль»:
35.10 – виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
ПАТ «Криворізька теплоцентраль», од.: 23 223, зокрема: нематеріальних активів – 45;
капітальних інвестицій – 774; будинків та споруд – 881; машин та обладнання – 1188;
транспортних засобів – 95; інструментів, приладів, інвентарю – 1003; інших видів
основних засобів – 46; інших необоротних активів – 18520; бібліотечних фондів – 671.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПАТ «Криворізька теплоцентраль»:,
тис. грн: 315 651,0. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 30.06.2017, тис. грн: 1 478 917, 90, зокрема: нематеріальних активів – 7 718,20; капітальних інвестицій – 3 180,20; будинків та споруд – 1 306 989,30;
машин та обладнання – 145 307,20; транспортних засобів – 5 361,00; інструментів,
приладів, інвентарю – 6 141,70; інших видів основних засобів – 92,30; інших необоротних активів – 4 085,20; бібліотечних фондів – 42,80.
Кількість земельних ділянок: 87. Розмір земельних ділянок, усього: 41 685 га.
Місце розташування земельних ділянок: 86 – в межах м. Кривий Ріг; 1 – с. Софіївка
Криворізького р-ну Дніпропетровської області. Цільове призначення земельної ділянки: розташування виробничих об’єктів для ведення господарської діяльності,
розміщення бази відпочинку. Правовий режим земельних ділянок: 17 – постійне
користування; 70 – користування згідно з рішенням Криворізької міської ради
від 12.10.2011 № 343. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн:
375 060,050.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
шого поверху триповерхової будівлі (літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. О. Невського, 27. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою продовження терміну дії договору оренди. Платник робіт з оцінки: ФОП Кондауров С. С. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 172 площею 3,3 м2
третього поверху будівлі гуртожитку (літ. А-6, реєстровий № 02125243.40.
РПКХЯ009). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Пархоменка, 10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний університет. Платник робіт з оцінки:
ФОП Ленда С. М. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 206 загальною площею
6,2 м2 першого поверху головного корпусу (літ. А-3-4; А3-2, А4, А5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати для продовження терміну дії до договору оренди, укладеного між Запорізьким
національним технічним університетом та ФОП Тимченко О. І., за погодженням регіо
нальним відділенням розміру орендної плати. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Тимченко О. І.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина коридору № 108 загальною площею
8,00 м2 другого поверху учбового корпусу № 4 (літ. Ю’-4). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати для продовження терміну дії до договору оренди, укладеного між Запорізьким
національним технічним університетом та ФОП Коблик С. Ю., за погодженням регіональним відділенням розміру орендної плати. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Коблик
С. Ю. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 1 площею 3,45 м2, частина приміщення № 2 площею 139,05 м2, приміщення з № 20 по № 23 включно
площею 83,3 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу (літ. А-2), приміщення № 30 площею 52,4 м2 другого поверху будівлі учбового корпусу
(літ. А-2), загальною площею 278,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. О.Невського, 18. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище». Платник робіт з оцінки: ФОП Романюк Т. А. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
 10. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення VI (у складі 1/2
приміщень спільного користування № 1, 2 включно площею 2,6 м2, приміщення № 3 площею 15,3 м2) загальною площею 17,9 м2 першого поверху будівлі
(літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 87. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна:
Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Платник робіт з оцінки: ФОП Пархоменко Т. А. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 6, 10, 11, 12, 23, 24,
першого поверху будівлі літ. А, реєстровий № 21560045.800.АААЖЖБ113,
загальною площею 52,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, смт Більмак, вул. Центральна, 43. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька
дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».
Платник робіт з оцінки: ФОП Кадькало О. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.06.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та особа-платник робіт з оцінки: Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
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 у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних
майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізаціями:
2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та
нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та 2.2
«Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі
прав на об’єкти інтелектуальної власності)
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства;
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що не перевищують 120 000,00 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 ФДМУ (вул. Генерала
Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 3 серпня 2017 року.
На конверті необхідно 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. Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 9 серпня 2017 року о 14.00.

Підсумки
За результатами конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведених 17.07.2017, визнано таких переможців конкурсу:
суб’єкта оціночної діяльності ПП «ТОМАС & СІМОНОВА» щодо визначення
вартості державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Істацентр» у кількості 552 478 штук, що становить 21,552 % статутного капіталу товариства, з метою приватизації шляхом продажу пакета акцій за грошові кошти.
Строк надання послуг з оцінки – 30 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 49,0 тис. грн;
суб’єкта оціночної діяльності ТОВ «КАНЗАС РІАЛ ЕСТЕЙТ» щодо визначення
вартості державної частки, що належить ФДМУ у статутному капіталі товариства з
обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс – «Пролісок», що становить
31,07 % статутного капіталу товариства, з метою приватизації державної частки
шляхом продажу за грошові кошти. Строк надання послуг з оцінки – 14 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 47,0 тис. грн.

 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 27 площею 18,7 м2,
вбудоване в перший поверх адміністративної будівлі (літ. Б-2, Б’-2), реєстровий № 08804940.4.Я0ВКЕК357. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 140. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,5340
га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, вул. Космічна,
140. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – розташування полку ДАІ.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – відсутня. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю (так, ні): ні Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Управління
державної автомобільної інспекції ГУМВС України в Запорізькій області. Платник
робіт з оцінки: ДП Міністерства внутрішніх справ України «Інформ-Ресурси». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою 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 ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України15.01.2016 за № 60/28190 (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 Україні».
Претендентам необхідно 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) по кожному об’єкту оцінки окремо:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у
штатному складі і які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І
Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до
Положення); 3) конкурсна пропозиція 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, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, що подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001 м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 22, 16.Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66;
226-07-79.

24 липня 2017 року

6

№ Назва об’єкта
з/п оцінки

27,3 15,2 63,2 77,3 10,1 17,9 Площа, м2

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 для погодження договору оренди (за заявою від сторонньої організації).
Адреса об’єкта оцінки

Балансоутримувач

Платник робіт
з оцінки
об’єкта

Орієнтовна дата
оцінки

5 Нежитлове
приміщення
6 Нежитлове
приміщення
7 Нежитлове
приміщення
8 Нежитлове
приміщення
9 Нежитлове
приміщення
10 Частина нежитлового
приміщення
11 Нежитлове
приміщення
12 Нежитлове
приміщення
13 Нежитлове
приміщення
14 Частина нежитлового
приміщення

75,9
17,0
13,5
36,0
918,6 159,0 733,6 878,9 53,8

4 Нежитлове
приміщення

1,0

3 Нежитлове
приміщення

193,0

1 Нежитлові
приміщення,
об’єкт культурної спадщини
2 Нежитлове
приміщення

59,0

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки

Площа, м2

1 Нежитлове
м. Київ, Саперно-Слобідський ДП «Укроборонресурси» ФОП
31.07.17
приміщення
проїзд, 3, літ. «Х»
Бойко С. О.
2 Нежитлове
м. Київ, Саперно-Слобідський ДП «Укроборонресурси» ФОП
31.07.17
приміщення
проїзд, 3, літ. «Х»
Постніков О. В.
3 Нежитлове
м. Київ, Саперно-Слобідський ДП «Укроборонресурси» ПП «Сервіс Буд
31.07.17
приміщення
проїзд, 3, літ. «Д»
Плюс»
4 Нежитлове
м. Київ, Саперно-Слобідський ДП «Укроборонресурси» ТОВ «Тенте
31.07.17
приміщення
проїзд, 3, літ. «Ч»
Україна»
5 Нежитлове
м. Київ, вул. Горлівська,
ДП «Науково-технічний ТОВ «Обер і К»
30.06.17
приміщення
226/228
комплекс «Імпульс»
6 Нежитлове
м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 15 ДП «ДІСЕД»
ТОВ «ЮФ «Право 30.06.17
приміщення
та справедливість»
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати для укладання договору оренди.
Адреса об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

Платник робіт з
оцінки об’єкта

Орієнтовна дата
оцінки
31.07.17

м. Київ, пл. Львів- Київський національний
ська, 14
економічний університет ім.
В.Гетьмана

ФОП
Одноралова В. С.

м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 2а
м. Київ, просп.
Комарова, 1, корпус № 8а
м. Київ, просп.
Перемоги, 100/1

ДП «ДНДІАСБ»

ТОВ «ІСМІ»

31.07.17

Національний авіаційний університет

ФОП
Капустін М. М.

31.07.17

ДП «Антонов» в особі філії ДП
«Антонов» «Серійний завод
«Антонов»
м. Київ, вул. Про- Національна рада України з пирізна, 2
тань телебачення і радіомовлення
м. Київ, вул. Обу- ДП «Науковий селекційнохівська, 135
генетичний центр рибництва»

Корпорація «Українська авіабудівна
компанія»
ГО «Золоті леви
чорної сотні»
ГО «Центр розвитку єдності свідомості та тіла»
м. Київ, вул. Обу- ДП «Науковий селекційноФОП
хівська, 135
генетичний центр рибництва» Іваницький Я. В.
м. Київ,
МК «Національний музей історії ТОВ «ТРК «ЗАЛП.
вул. Лаврська, 27 України у Другій світовій війні» ТВ»
м. Київ, вул. Іллін- Національний університет
ТОВ «Києвоська, 9, Казарма «Києво-Могилянська академія» Могилянська
(корп. № 4)
Бізнес Школа»
м. Київ, вул. Ака- Регіональний Сервісний центр ТОВ «Айбокс»
деміка ТуполєМВС України в м. Києві
ва, 19
м. Київ, просп.
ДП «Укрдіпродор»
ТОВ «Клінер»
Повітрофлотський, 39/1
м. Київ, просп.
Національний медичний універ- ТОВ «Домашні
Перемоги, 34
ситет ім. О. О. Богомольця
страви»
м. Київ, бульв.
ДНЗ «Київський професійний
ТОВ
Шевченка, 56
коледж з посиленою військовою «Магістраль-М»
та фізичною підготовкою»
м. Київ, просп.
ДП «Державний автотранспорт- ПАТ «Банк БоПеремоги, 57
ний науково-дослідний і про- гуслав»
ектний інститут»

31.07.17
31.07.17
31.07.17
31.07.17
31.07.17
31.07.17
31.07.17
31.07.17
31.07.17
31.07.17
31.07.17

15 Нежитлове
приміщення
16 Частина нежитлового
приміщення
17 Нежитлові приміщення

179,5 Площа, м2

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки

Адреса об’єкта
оцінки

Платник робіт з
оцінки об’єкта

Балансоутримувач

Орієнтовна дата
оцінки
31.07.17

м. Київ, просп.
ДП «УкрНДПІцивільбуд»
ТОВ «Синаторз
Голосіївський, 50
Парк»
м. Київ, просп.
Національний авіаційний уніТОВ «Кристал 3
31.07.17
Комарова, 1,
верситет
плюс»
корп. № 8а
м. Київ, бул.
Міністерство економічного роз- ФОП
31.07.17
Дружби Наровитку і торгівлі України
Сисін О. А.
дів, 28
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати для продовження договору оренди.
Платник Орієнтов№
Назва об’єкта
ПлоАдреса об’єкта
Балансоутримувач робіт з оцінки на дата
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
об’єкта
оцінки
1 Частина нерухо9,0 м. Київ, вул. Лавр- Національний Києво- ТОВ «Перша 31.07.17
мого майна (замоська, 9
Печерський історико- чарівна
щення)
культурний заповідник скриня»
2 Нежитлове примі
134,0 м. Київ, просп.
НТУУ «Київський поТОВ «Тех31.07.17
щення – об’єкт куль
Перемоги, 37є,
літехнічний інститут ім. нології притурної спадщини
корп. № 6
І. Сікорського»
роди»
3 Частина нежитло2,0 м. Київ, вул. Народ- Дирекція «Автотранспо- ФОП
31.07.17
вого приміщення
ного ополчення, 13 шта» ПАТ «Укрпошта» Сурков А.Г.
4 Частина нежитло2,0 м. Київ, вул. Народ- Дирекція «Автотранспо- ФОП
31.07.17
вого приміщення
ного ополчення, 13 шта» ПАТ «Укрпошта» Сурков А. Г.
5 Частина нежитло2,0 м. Київ, вул. Народ- Дирекція «Автотранспо- ФОП
31.07.17
вого приміщення
ного ополчення, 13 шта» ПАТ «Укрпошта» Сурков А. Г.
6 Частина даху та
12,0 м. Київ, просп. Пе- Філія ДП «Антонов» «Се- ПрАТ «Київ- 30.06.17
технічного поверху (у т.ч. 6,0 ремоги, 100/1
рійний завод «Антонов» стар»
та 6,0)
7 Нежитлове при25,2 м. Київ, вул. Желя- Київський національний ФОП
31.07.17
міщення
бова, 4
економічний універси- Руднєва Н. В.
тет ім. В. Гетьмана
Конкурси відбудуться 7 серпня 2017 року о 15.00 у Регіональному відділенні ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для
довідок: 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 31 липня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок: 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо. Документи, подані на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі
об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться «07» серпня 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким 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) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення
формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлового приміщення (частина
нежитлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частини даху та технічного поверху
є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів та рекламних носіїв.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлового приміщення, об’єкта
культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять культурну цінність.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частини нерухомого майна (замощення) є: майданчик.
6,0

м. КИЇВ

69,2

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
 1. Назва об’єкта оцінки: основні засоби, довгострокові біологічні активи,
інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, оборотні матеріальні засоби (запаси) цілісного майнового комплексу санаторію «Червона
калина». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Орендне підприємство
санаторій «Червона калина». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 35318, Рівненська
обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єктів оцінки з метою відображення в бухгалтерському обліку підприємства з подальшим складанням передавального балансу для продовження
дії договору оренди цілісного майнового комплексу. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77) . Платник робіт з оцінки:
Орендне підприємство санаторій «Червона калина».
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 86.10 Діяльність лікарняних закладів; 08.99 Добування інших корисних копалин; 47.73 Роздрібна торгівля
фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): основних засобів – орієнтовно 595 од.; капітальних
інвестицій – орієнтовно 2 од.; нематеріальних активів – інформація відсутня; інших
необоротних активів – інформація відсутня. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: 3 122,8 тис. грн. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): основних засобів – орієнтовно 19 946,0 тис. грн; капітальних інвестицій – орієнтовно 7978,4 тис. грн; нематеріальних активів – інформація відсутня;
інших необоротних активів – інформація відсутня.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): інформація відсутня. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): інформація відсутня. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної(их) ділянки(ок): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31 липня 2017 року
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які
містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву,
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III, IV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул.
16 Липня, 77.

1,0

Рівненська область

Продовження таблиці

92,5

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по Рівненській
області о 9.00 через 14 днів після публікування цієї інформації за адресою:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок: 26-79-91.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни Регіонального відділення ФДМУ по
Запорізькій області (каб. 10) до 15.00 04.08.2017 (включно).
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області 10.08.2017
о 10.00, у каб. 35 за адресою: 69001 м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50.

Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 280-29-10
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
Значення показника
з/п
00131713
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГО
ПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»
3 Місцезнаходження товариства
65031, ОДЕСЬКА ОБЛ., м. ОДЕСА, ВУЛ. МИКОЛИ
БОРОВСЬКОГО, БУД. 28 «Б»
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн
152 123 890,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
152 123 891
6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
25,00
7 Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
631 314 147,65
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб
5 441
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
14 Площа земельної ділянки, га
336,25
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування)
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
6 102 781
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
7 817 828

№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
3481497
3369337
103,33
-78795

4
4462464
4035392
110,58
9460

5
6102781
6081809
100,34
-68765

3870168
275240
0
0
4145408

3946660
484293
0
0
4430953

6822826
995002
0
0
7817828

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації

№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Значення показника

00131268
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»
Місцезнаходження товариства
84302, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., м. КРАМАТОРСЬК,
ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, БУД. 8
Розмір статутного капіталу товариства, грн
81 896 468,75
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
16 379 295
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
25,00
Номінальна вартість однієї акції, грн
1,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
143 810 210,10
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
3 989
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
0,0
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування)
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій
України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
2 879 390
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
2 238 249

24 липня 2017 року

Продовження таблиці

1

2

10
11
12
13
14
15

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

ПАСИВ

3

4

5

2491926
34086
566850
1052546
0
4145408

2501550
40603
591067
1297733
0
4430953

4676986
51200
1238458
1851184
0
7817828

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Природоохоронна діяльність здійснюється відповідно до екологічного законодавства України. Природоохоронне обладнання та земельна ділянка перебувають
у задовільному стані
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство товариства відсутнє

№
з/п
1
2
3
4
5
6

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Українська біржа
Місцезнаходження фондової біржі
01004, м.Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44
Телефон для довідок
495-74-74
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
15.08.2017
Час початку торговельної сесії
10.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АБОЦ –
АПЦ
аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня
1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від
09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об'єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об'єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів
і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
Продовження таблиці

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
4423917
4586522
96,45
-316421

4
4438298
5784234
76,73
-3524421

5
2879390
4840886
59,48
-1129996

1990165
1190339
72
0
3180504

911275
1379445
56
0
2290720

822822
1415427
68
0
2238249

917275
49981
467440
1745808
0
3180504

2607146
41110
383723
4473033
0
2290720

3760830
123664
1432345
4443070
0
2238249

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн.
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн.
Оборотні активи, тис. грн.
Витрати майбутніх періодів, тис. грн.
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн.
Баланс активів, тис. грн.
ПАСИВ
Вартість власного капіталу, тис. грн.
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн.
Довгострокові зобов’язання, тис. грн.
Поточні зобов’язання, тис. грн.
Доходи майбутніх періодів, тис. грн.
Баланс пасивів, тис. грн.

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Природоохоронна діяльність здійснюється відповідно до екологічного законодавства України. Природоохоронне обладнання та земельна ділянка перебувають
у задовільному стані
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7
Продовження інформаційного повідомлення
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство товариства не порушувалось

№
з/п
1
2
3
4
5
6

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Місцезнаходження фондової біржі
Телефон для довідок
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
Час початку торговельної сесії
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ –
аукціон зниження ціни / АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)

Фондова біржа «ІННЕКС»
03040, м. Київ, просп. Голосіївський (просп. 40-річчя Жовтня), буд. 70, 11-й поверх.
221-01-40
16.08.2017
10.00
АПЦ
Перші торги

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Продовження таблиці

1

Значення показника

23343582
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДОНБАСЕНЕРГО»
Місцезнаходження товариства
03150, м. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 34А
Розмір статутного капіталу товариства, грн
236 443 010,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
5 911 076
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
25,00
Номінальна вартість однієї акції, грн
10,00
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
669 192 913,96
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
4 946
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
2 664,407
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування)
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій
України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
4 006 284
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
5 250 355

5
6
7
8
9

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
4887332
3522882
138,73
100910

4
5339784
3970428
134,49
-190224

5
4006284
2357259
169,96
-45214

2825337
804580
0
0
3629917

3194131
2351642
0
0
5545773

3395316
1855039
0
0
5250355

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації

№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
1112754
1029781
108,06
49915

4
1699590
1554889
109,31
60985

5
2088842
1918065
108,9
45433

579390
222125
0
0
801515

597511
350214
0
0
947725

738343
279863
0
0
1018206

682721
11009
0

716334
11292
0

750294
15806
0

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації

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

5
6
7
8
9

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

1270165
73758
312770
1973224
7798
3629917

1026760
97445
680713
3740855
5254
5545773

475711
540996
753462
3480186
3009
5250355

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів

№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Українська міжбанківська валютна біржа
Місцезнаходження фондової біржі
04070, м. Київ-23, вул. Межигірська, 1
Телефон для довідок
4615434
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
16.08.2017
Час початку торговельної сесії
11.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АБОЦ –
АПЦ
аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня
1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від
09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об'єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об'єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів
і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

Поточні зобов’язання, тис. грн.
Доходи майбутніх періодів, тис. грн.
Баланс пасивів, тис. грн.

2

3
107785
0
801515

4
220099
0
947725

5
252106
0
1018206

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
ПАТ «Сумиобленерго» здійснює свою діяльність відповідно чинного екологічного законодавства. Протягом звітного періоду товариство використовувало позитивний
санітарно-гігієнічний висновок на поводження з відходами, виданий обласною СЕС. Отримання лімітів та дозволів на утворення та розміщення відходів було
призупинено у 2014 році. Підрозділи товариства, які розташовані у м. Суми, філії: «Сумський РЕМ», «Лебединський РЕМ», звітували по формі № 2ТП – водгосп
(річна). На балансі філії «Сумський РЕМ» ПАТ «Сумиобленерго» утримується свердловина питної води. Отримано дозвіл на спеціальне водокористування УКР
0062 СУМ від 12.08.2014 терміном дії до 12.08.2017. Водночас на балансі філій: «Сумський РЕМ» та «Лебединський РЕМ» утримуються три гідроелектростанції.
Отримано дозвіл на спеціальне водокористування УКР 2230 СУМ від 01.11.2002. Термін дії дозволу подовжено до 06.03.2018. Шкідливі викиди підрозділів ПАТ
«Сумиобленерго», які розташовані на території Сумської області, після проведення інвентаризації джерел викидів в атмосферне повітря віднесені до 3 групи,
ці підрозділи звільнені від статистичного звітування. Підрозділи товариства отримали дозволи на викиди забруднюючих речовин терміном дії до 2018 року
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство товариства не порушувалось

№
з/п
1
2
3
4
5
6

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Фондова біржа «Перспектива»
Місцезнаходження фондової біржі
м. Дніпропетровськ, вул. Воскресенська, буд. 30
Телефон для довідок
(056) 373-95-94
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
16.08.2017
Час початку торговельної сесії
12.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АБОЦ – АПЦ
аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня
1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від
09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об'єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об'єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів
і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

2

3

4

5

7540155
204914
447464
3850026
1428
12042559

7994421
212872
1183347
5178236
0
14568876

10231569
279494
939764
8406012
0
19856839

ПАСИВ

Значення показника

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
9764306
9115292
107,12
-58815

4
7297957
9829066
74,25
-4024248

5
14137011
11538801
122,52
2284367

7282541
4760018
6104
0
12042559

11031643
3537233
946
0
14568876

10008136
9848703
666
0
19856839

№ 57 (1077)

5

Продовження таблиці

00130872
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
Місцезнаходження товариства
69006 М.ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДОБРОЛЮБОВА, 20
Розмір статутного капіталу товариства, грн
149 185 800,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
1 491 859
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
25,00
Номінальна вартість однієї акції, грн
25,00
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
728 236 052,26
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
3 817
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
3 540,0281
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування)
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій
України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
14 137 011
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
19 856 839

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

4

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Природоохоронна діяльність здійснюється відповідно до екологічного законодавства України. Природоохоронне обладнання та земельна ділянка перебувають
у задовільному стані
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство товариства не порушувалось

1

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

3

Продовження таблиці

Значення показника

№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства

10
11
12
13
14
15

1
13
14
15

23293513
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СУМИОБЛЕНЕРГО»
Місцезнаходження товариства
40035, СУМСЬКА ОБЛ., м. СУМИ, ВУЛ. Д. КОРОТЧЕНКА, 7
Розмір статутного капіталу товариства, грн
44 281 374,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
44 281 375
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
25,00
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
370 192 295,00
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
3 372
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
0,0005
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
2 088 842
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
1 018 206

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн.
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн.
Оборотні активи, тис. грн.
Витрати майбутніх періодів, тис. грн.
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн.
Баланс активів, тис. грн.
ПАСИВ
Вартість власного капіталу, тис. грн.
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн.
Довгострокові зобов’язання, тис. грн.

2
ПАСИВ

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

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації
у 2015-2017 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій
акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року
№ 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня
2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об'єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об'єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів
і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

10
11
12
13
14
15

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

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Природоохоронна діяльність здійснюється відповідно до екологічного законодавства України. Природоохоронне обладнання та земельна ділянка перебувають
у задовільному стані
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство відсутнє

№
з/п
1
2
3
4
5
6

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Київська міжнародна фондова біржа
Місцезнаходження фондової біржі
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36в (5-й поверх)
Телефон для довідок
(044) 490-57-88
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
17.08.2017
Час початку торговельної сесії
11.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни /
АПЦ
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня
1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від
09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об'єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об'єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів
і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

24 липня 2017 року

8
Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 280-29-10
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства

Продовження таблиці

18
19

Значення показника

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
16042678
15916388
100,79
43972

4
22301740
21826026
102,18
-573308

5
28006778
27430194
102,1
471159

2643860
1185126
306
0
3828986

2793617
1756739
315
0
4550356

3287001
2233444
68
0
5520445

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації

№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства

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

Значення показника

5
6
7
8
9

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
12190276
11469713
106,28
-80586

4
13807799
16000298
86,3
-2432571

5
16142421
15293170
105,55
-296693

5041167
3011905
498
0
8053072

5760297
2661867
1015
0
8422164

5332364
6944865
31
0
12277229

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

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

18
19

Значення показника

5
6
7
8
9

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
13639338
13108530
104,05
83786

4
18118511
17650255
102,65
-1602691

5
23734784
24324434
97,58
2578

5462961
3778394
14304
0
9241355

7410001
4507846
17853
0
11917847

7562654
8442243
19529
0
16004897

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

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська
тел. (044) 200-36-58, 200-35-01

Розповсюдження Г. О. Деянова
тел./факс (044) 200-35-81

Над номером працювали:
О. В. Царуліца
(видавнича підготовка)

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)

5

1873274
29164
396117
2251801
0
4550356

2344433
115708
199425
2860879
0
5520445

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Природоохоронна діяльність здійснюється відповідно до екологічного законодавства України. Природоохоронне обладнання та земельна ділянка перебувають
у задовільному стані
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство немає
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів

№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Київська міжнародна фондова біржа
Місцезнаходження фондової біржі
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36в (5-й поверх)
Телефон для довідок
(044) 490-57-88
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
17.08.2017
Час початку торговельної сесії
11.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни /
АПЦ
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня
1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від
09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об'єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об'єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів
і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

1

2

10
11
12
13
14
15

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

3

4

5

2423921
287566
1081651
4259934
10528
8053072

1334826
333079
1479479
5274780
9037
8422164

994953
457559
1327160
9497557
0
12277229

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Природоохоронна діяльність здійснюється відповідно до екологічного законодавства України. Природоохоронне обладнання та земельна ділянка перебувають
у задовільному стані
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство відсутнє
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів

№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Фондова біржа ПФТС
Місцезнаходження фондової біржі
01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44
Телефон для довідок
277-50-00
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
18.08.2017
Час початку торговельної сесії
11.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АБОЦ – АПЦ
аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня
1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від
09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об'єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об'єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів
і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

1

2

10
11
12
13
14
15

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

3

4

5

4493491
63564
364877
4319423
84
9241355

5722165
58591
416543
5720548
56
11917847

5659682
85842
523879
9735494
56
16004897

ПАСИВ

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

4

1501620
33994
345312
1948060
0
3828986

Продовження таблиці

00131305
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВЕНЕРГО»
Місцезнаходження товариства
01001, м. КИЇВ, ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, 5
Розмір статутного капіталу товариства, грн
27 091 070,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
27 091 071
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
25,00
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
759 633 630,84
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
10 197
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
426,0
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування)
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій
України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
23 734 784
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
16 004 897

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

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

ПАСИВ

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

10
11
12
13
14
15

3

Продовження таблиці

23269555
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО»
Місцезнаходження товариства
79026, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ,
ВУЛ. КОЗЕЛЬНИЦЬКА,15
Розмір статутного капіталу товариства, грн
127 905 410,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
3 197 637
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
25,00
Номінальна вартість однієї акції, грн
10,00
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
347 583 141,90
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
5 045
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
3 830,5387
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування)
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій
України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
16 142 421
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
12 277 229

3

2
ПАСИВ

23359034
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК
ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
Місцезнаходження товариства
49107, М. ДНІПРО, ШОСЕ ЗАПОРІЗЬКЕ, 22
Розмір статутного капіталу товариства, грн
59 916 170,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
1 497 906
25,00
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
Номінальна вартість однієї акції, грн
10,00
490 054 926,96
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
5 843
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
618,3888
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування)
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій
України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
28 006 778
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
5 520 445
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4
5
6
7
8
9
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12
13
14
15
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17

1

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Природоохоронна діяльність здійснюється відповідно до екологічного законодавства України. Природоохоронне обладнання та земельна ділянка перебувають
у задовільному стані
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство товариства не порушувалось

№
з/п
1
2
3
4
5
6

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Фондова біржа ПФТС
Місцезнаходження фондової біржі
01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44
Телефон для довідок
277-50-00
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
18.08.2017
Час початку торговельної сесії
11.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АБОЦ – АПЦ
аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня
1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від
09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об'єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об'єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів
і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
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