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АТ «Дніпровська ТЕЦ»;
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теплоцентраль»;
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акціонерна компанія
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Public Joint-Stock
Company «Azovmash»
Open Joint-Stock
Company «Oriana»
Public Joint-Stock Company
«SUMYKHIMPROM».
Joint-Stock Company
«Kherson Combined
Heat-and-Power Plant»;
Joint-Stock Company
«Dniprovska Combined
Heat-and-Power Plant»;
Public Joint-Stock Company
«Kryvyi Rih Combined
Heat-and-Power Plant»;
State Enterprise
«Severodonetsk Combined
Heat-and-Power Plant».
State Public Joint-Stock
Company «National
Joint-Stock Company
«Ukragroleasing»

5 Оренда
7 Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності

прийнято рішення
про приватизацію
апарат фдму
 Наказом Фонду державного майна України
від 01 серпня 2018 року № 1019 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта державної
власності – державного підприємства «Український карантинний розсадник» (Київська область, Києво-Святошинський район, с. Мила,
вул. Комарова, 2в).






 Наказом Фонду державного майна України від 01 серпня 2018 року № 1020 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта державної
власності – Запорізького державного підприємства «Кремнійполімер» (Запорізька область,
м. Запоріжжя, вул. Теплична, 7).

донецька область
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області від
30.07.2018 № 00471 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності –
об’єкта незавершеного будівництва – котельня
за адресою: Донецька область, Нікольський р-н,
с. Тополине, вул. Шкільна, буд 26а. Балансоутримувач: СТОВ «Первомайська птахофабрика»
(код ЄДРПОУ 00851979).

херсонська область,
арк та м. севастополь
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній
Республіці Крим та м.Севатополі від 31.07.2018
№ 380 прийнято рішення про скасування наказу
від 18.07.2018 № 272 «Про прийняття рішення
про приватизацію об’єкта малої приватизації
державної власності соціально-культурного призначення «ДОТ «Фрегат», об’єкт перебуває на
балансі Херсонської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України»
та розташований за адресою: Херсонська обл.,
Білозерський р-н, с.Кізомис.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Конкурси з відбору радника
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг
з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій ПАТ «Азовмаш»
розміром 50,00 % статутного капіталу товариства
Інформація про об’єкт приватизації

Код за ЄДРПОУ: 30832888.
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Азовмаш».
Місцезнаходження: 87535, Донецька область, м. Маріуполь, площа Машинобудівельників,1.
Телефон: (0629) 51-70-23.
Основний вид діяльності за КВЕД: 70.10 Дiяльнiсть головних управлiнь (хед-офiсiв).
До продажу пропонується державний пакет акцій у кількості 612 153 331 штука, що становить
50,00 % статутного капіталу товариства.

Підстава проведення конкурсу та порядок його проведення

Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу на аукціоні
з умовами пакета акцій ПАТ «Азовмаш» проводиться на виконання розпорядження Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 358-р, яким затверджено перелік об’єктів великої приватизації державної
власності, що підлягають приватизації у 2018 році, а також наказу Фонду державного майна України
від 08.06.2018 № 763 «Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій публічного
акціонерного товариства «Азовмаш» (код за ЄДРПОУ 30832888)».
Порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації
та продажу пакета акцій ПАТ «Азовмаш» встановлено Законом України «Про приватизацію державного і
комунального майна» (далі – Закон), Порядком залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 878 (зі змінами)
(далі – Порядок), Положенням про конкурсну комісію з відбору радників у процесі приватизації об’єктів
державної власності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 29.03.2018 № 458, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2018 року за № 471/31923 (далі – Положення).
Згідно із пунктом 3 Порядку та статті 19 Закону, а також частиною другою статті 8 Закону встановлено перелік осіб, які не можуть бути радниками.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи щодо яких застосовані санкції відповідно до вимого Закону України від 15.05.2017 № 133/2017, яким було введено в дію рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)», Закону України «Про санкції».

Основна мета, завдання і перелік послуг радника,
в тому числі максимальні строки підготовки об’єкта приватизації до продажу

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

Строк і порядок подання конкурсної документації

Конкурсна документація має бути подана не пізніше 18.00 03.09.2018.
Конкурсна документація подається за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м Київ, 01133, Фонд
державного майна України, кімната 814, щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях з 9.00 до 16.45, по передсвяткових днях – з 9.00 до 17.00.
Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватись на електронну адресу: maya@spfu.gov.ua.
Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних непрозорих
конвертах із зазначенням назви конкурсу та написами «Підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.

Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі

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

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

zzкопія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
zzзасвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених законодавством випадках копії
установчих документів (для юридичних осіб – нерезидентів);
zzінформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;
zzінформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності (наявність у претендента представництва та можливості залучення інших консультантів, кваліфікації, досвіду, знань та навичок у виконанні таких завдань,
ефективності запропонованої претендентом методики підготовки до продажу, стратегії продажу,
рівня матеріально-технічного забезпечення та організації проекту, запропоновані строки підготовки
до продажу та продажу об’єкта приватизації);
zzвитяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано головний офіс такої
юридичної особи, та містить інформацію про місцезнаходження такої особи, склад учасників (акціонерів), керівника (для юридичних осіб – нерезидентів);
zzдля юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його акціонерів (учасників), засновників, відомості про всіх юридичних та фізичних осіб, які прямо чи опосередковано
здійснюють контроль над учасником конкурсу, в тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних
власників (контролерів) з урахуванням частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Конкурсна пропозиція повинна містити очікувані результати діяльності радника, основні етапи та
строки виконання робіт, форму звітності перед Фондом, пропозиції щодо оплати послуг радника та
джерел фінансування таких послуг.
Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації, повинні бути перекладені та у передбачених законодавством випадках легалізовані в установленому порядку.
Адреса електронної пошти для кореспонденції: maya@spfu.gov.ua.
Відомості про мову, якою проводиться конкурс: конкурс проводиться українською мовою.
Дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу):
zzПерший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 07.09.2018 о 13.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ,
01133, кімната 303.
zzДругий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 17.09.2018 о 13.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ,
01133, кімната 303.
Номери телефонів для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-33-10.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг
з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій ВАТ «Оріана»
розміром 99,9988% статутного капіталу товариства
Інформація про об’єкт приватизації

Код за ЄДРПОУ: 05743160.
Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Оріана».
Місцезнаходження: 77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Євшана, 9.
Телефон: (03472) 6-29-09.
Основний вид діяльності за КВЕД: 20.16 Виробництво пластмас у первинних формах.
Вартість активів станом на 31.12.2017: 1 231 190 тис. грн.
До продажу пропонується державний пакет акцій у кількості 3 223 961 112 штук, що становить
99,9988 % статутного капіталу товариства.

Підстава проведення конкурсу та порядок його проведення

Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу на аукціоні з
умовами пакета акцій ВАТ «Оріана» проводиться на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 358-р, яким затверджено перелік об’єктів великої приватизації державної власності,
що підлягають приватизації у 2018 році, а також наказу Фонду державного майна України від 08.06.2018
№ 769 «Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Оріана» (код за ЄДРПОУ 05743160)».
Порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації
та продажу пакета акцій ВАТ «Оріана» встановлено Законом України «Про приватизацію державного і
комунального майна» (далі – Закон), Порядком залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 878 (зі змінами)
(далі – Порядок), Положенням про конкурсну комісію з відбору радників у процесі приватизації об’єктів
державної власності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 29.03.2018 № 458, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2018 року за № 471/31923 (далі – Положення).
Згідно із пунктом 3 Порядку та статті 19 Закону, а також частиною другою статті 8 Закону встановлено перелік осіб, які не можуть бути радниками.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи щодо яких застосовані санкції відповідно до вимого Закону України від 15.05.2017 № 133/2017, яким було введено в дію рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)», Закону України «Про санкції».

Основна мета, завдання і перелік послуг радника,
в тому числі максимальні строки підготовки об’єкта приватизації до продажу

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

Строк і порядок подання конкурсної документації

Конкурсна документація має бути подана не пізніше 18.00 03.09.2018.
Конкурсна документація подається за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м
Київ, 01133, Фонд державного майна України, кімната 814, щодня з 9.00 до 18.00, по
п’ятницях з 9.00 до 16.45, по передсвяткових днях – з 9.00 до 17.00.
Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватись на електронну адресу:
maya@spfu.gov.ua.
Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних
непрозорих конвертах із зазначенням назви конкурсу та написами «Підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.

Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі

Претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:
zzзаяву про участь у конкурсі;
zzпідтвердні документи;
zzконкурсну пропозицію;
zzістотні умови для включення до договору про надання послуг радника.
Заява має бути складена за формою, затвердженою наказом Фонду державного
майна України від 10.05.2017 № 716, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
24 травня 2017 року за № 661/30529.
Підтвердними документами є:
zzзасвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень
особи, яка підписала заяву про участь у конкурсі (у разі підписання заяви уповноваженим представником);
zzкопія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
zzзасвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених законодавством випадках копії установчих документів (для юридичних осіб – нерезидентів);
zzінформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;
zzінформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності (наявність у
претендента представництва та можливості залучення інших консультантів, кваліфікації, досвіду, знань та навичок у виконанні таких завдань, ефективності запропонованої претендентом методики підготовки до продажу, стратегії продажу,
рівня матеріально-технічного забезпечення та організації проекту, запропоновані
строки підготовки до продажу та продажу об’єкта приватизації);
zzвитяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного
документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій
зареєстровано головний офіс такої юридичної особи, та містить інформацію про
місцезнаходження такої особи, склад учасників (акціонерів), керівника (для юридичних осіб – нерезидентів);
zzдля юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його
акціонерів (учасників), засновників, відомості про всіх юридичних та фізичних
осіб, які прямо чи опосередковано здійснюють контроль над учасником конкурсу,
в тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) з урахуванням частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Конкурсна пропозиція повинна містити очікувані результати діяльності радника,
основні етапи та строки виконання робіт, форму звітності перед Фондом, пропозиції
щодо оплати послуг радника та джерел фінансування таких послуг.
Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації,
повинні бути перекладені та у передбачених законодавством випадках легалізовані
в установленому порядку.
Адреса електронної пошти для кореспонденції: maya@spfu.gov.ua.
Відомості про мову, якою проводиться конкурс: конкурс проводиться українською мовою.
Дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу):
zzПерший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 07.09.2018
о 13.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, 01133, кімната 303.
zzДругий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 18.09.2018
об 11.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, 01133, кімната 303.
Номери телефонів для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.

Інформаційне повідомлення
про проведення конкурсу з відбору радника
для надання послуг з підготовки до приватизації
та продажу пакета акцій ПАТ «Сумихімпром»
розміром 99,9952% статутного капіталу товариства

Інформація про об’єкт приватизації
Код за ЄДРПОУ: 05766356.
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Сумихімпром».
Місцезнаходження: 40003, Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, п/в 12.
Телефон: (0542) 67-42-12.
Основний вид діяльності за КВЕД: 20.15 Виробництво добрив і азотних сполук.
Вартість активів станом на 31.12.2017: 1 179 976 тис. грн.
До продажу пропонується державний пакет акцій у кількості 1 738 665 246 штук,
що становить 99,9952 % статутного капіталу товариства.

Підстава проведення конкурсу та порядок його проведення

Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу на аукціоні з умовами пакета акцій ПАТ «Сумихімпром» проводиться на виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 358-р, яким затверджено
перелік об’єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації
у 2018 році, а також наказу Фонду державного майна України від 08.06.2018 № 765
«Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» (код за ЄДРПОУ 05766356)».
Порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки
до приватизації та продажу пакета акцій ПАТ «Сумихімпром» встановлено Законом
України «Про приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон), Порядком залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 878 (зі змінами)
(далі – Порядок), Положенням про конкурсну комісію з відбору радників у процесі
приватизації об’єктів державної власності, затвердженим наказом Фонду державного
майна України від 29.03.2018 № 458, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2018 року за № 471/31923 (далі – Положення).
Згідно із пунктом 3 Порядку та статті 19 Закону, а також частиною другою статті 8
Закону встановлено перелік осіб, які не можуть бути радниками.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимого Закону України від 15.05.2017 № 133/2017, яким було введено
в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)», Закону України «Про санкції».

Основна мета, завдання і перелік послуг радника, в тому числі
максимальні строки підготовки об’єкта приватизації до продажу

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

Строк і порядок подання конкурсної документації

Телефон: (064) 522-79-07
Основний вид діяльності за КВЕД: 35.11 Виробництво електроенергії.
Вартість активів станом на 31.12.2017: 872 971 тис. грн.

Підстава проведення конкурсу та порядок його проведення

Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу на аукціоні з умовами пакетів акцій АТ «Херсонська ТЕЦ», АТ «Дніпровська ТЕЦ»,
ПАТ «Криворізька теплоцентраль» та єдиного майнового комплексу «Сєвєродонецька
теплоелектроцентраль» проводиться на виконання розпорядження Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 358-р, яким затверджено перелік об’єктів великої приватизації
державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році, а також наказів Фонду державного майна України від 08.06.2018 № 758 «Про прийняття рішення про приватизацію
державного пакета акцій акціонерного товариства «Херсонська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ
00131771)», від 08.06.2018 № 759 «Про прийняття рішення про приватизацію державного
пакета акцій акціонерного товариства «Дніпровська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 00130820)», від
08.06.2018 № 760 «Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій
акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» (код за ЄДРПОУ 00130850)» та від
08.06.2018 № 766 «Про прийняття рішення про приватизацію державного підприємства
«Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» (код за ЄДРПОУ 00131050)».
Порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки
до приватизації та продажу пакетів акцій АТ «Херсонська ТЕЦ», АТ «Дніпровська ТЕЦ»,
ПАТ «Криворізька теплоцентраль» та єдиного майнового комплексу «Сєвєродонецька
теплоелектроцентраль» встановлено Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон), Порядком залучення радників у процесі
приватизації об’єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 878 (зі змінами) (далі – Порядок), Положенням про
конкурсну комісію з відбору радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 29.03.2018 № 458,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2018 року за № 471/31923
(далі – Положення).
Згідно із пунктом 3 Порядку та статті 19 Закону, а також частиною другою статті 8
Закону встановлено перелік осіб, які не можуть бути радниками.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимого Закону України від 15.05.2017 № 133/2017, яким було введено
в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій), та Закону України «Про санкції».

Основна мета, завдання і перелік послуг радника, в тому числі
максимальні строки підготовки об’єктів приватизації до продажу

Основною метою радника з продажу державних пакетів акцій АТ «Херсонська
ТЕЦ», АТ «Дніпровська ТЕЦ», ПАТ «Криворізька теплоцентраль» та ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» є прискорення економічного зростання, залучення
іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної або комунальної
власності у структурі економіки України шляхом продажу об’єктів приватизації ефективному власнику.
Перелік завдань радника з продажу державних пакетів акцій АТ «Херсонська
ТЕЦ», АТ «Дніпровська ТЕЦ», ПАТ «Криворізька теплоцентраль» та ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль»:
hh збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових
показників діяльності підприємства;
hh приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у
відповідність із стандартами бухгалтерського обліку;
hh забезпечення проведення фінансового аудиту;

Конкурсна документація має бути подана не пізніше 18.00 03.09.2018.
Конкурсна документація подається за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, кімната 814, щодня з 9.00 до 18.00,
по п’ятницях з 9.00 до 16.45, по передсвяткових днях – з 9.00 до 17.00.
Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватись на електронну адресу:
maya@spfu.gov.ua.
Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних
непрозорих конвертах із зазначенням назви конкурсу та написами «Підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.

hh підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості
підприємства, можливих шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації
кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення основних цін і
тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів;

Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі

hh здійснення перевірки об’єкта (Due Diligence), а саме:
загальний (General Due Diligence) – перевірка всіх аспектів діяльності компанії,
включаючи юридичні питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість
менеджменту, комерційну діяльність, місце компанії на ринку;
фінансовий (Financial Due Diligence) – дає можливість оцінити фінансовий стан
компанії, перевірити його активи та зобов’язання з погляду їх якості та реальної
оцінки (зокрема, наявність незареєстрованих зобов’язань або завищена вартість
активів може суттєво погіршити фінансовий стан у майбутньому);
податковий (Tax Due Diligence) – детальний аналіз податкових ризиків, як предмет окремої перевірки;
юридичний (Legal Due Diligence) – аналіз юридичних аспектів діяльності компанії, таких як законність приватизації, питання реєстрації ліцензій, контрактів,
дотримання трудового законодавства тощо;
операційний (Operational Due Diligence) – перевірка виробничої діяльності компанії, зокрема, наявність можливості для збільшення випуску продукції, врахування
місткості ринку, оцінка якості продукції, огляд нових розробок;
технологічний (Technological due diligence) – зосереджується на вивченні технологій виробництва, забезпеченості та стану виробничого обладнання, екологічності виробництва;
hh проведення SWOT – аналізу об’єкта, включаючи оцінку конкурентних позицій
об’єкта в Україні;

Претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:
zzзаяву про участь у конкурсі;
zzпідтвердні документи;
zzконкурсну пропозицію;
zzістотні умови для включення до договору про надання послуг радника.
Заява має бути складена за формою, затвердженою наказом Фонду державного
майна України від 10.05.2017 № 716, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
24 травня 2017 року за № 661/30529.
Підтвердними документами є:
zzзасвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень
особи, яка підписала заяву про участь у конкурсі (у разі підписання заяви уповноваженим представником);
zzкопія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
zzзасвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених законодавством випадках копії установчих документів (для юридичних осіб – нерезидентів);
zzінформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;
zzінформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності (наявність у
претендента представництва та можливості залучення інших консультантів, кваліфікації, досвіду, знань та навичок у виконанні таких завдань, ефективності запропонованої претендентом методики підготовки до продажу, стратегії продажу,
рівня матеріально-технічного забезпечення та організації проекту, запропоновані
строки підготовки до продажу та продажу об’єкта приватизації);
zzвитяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного
документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій
зареєстровано головний офіс такої юридичної особи, та містить інформацію про
місцезнаходження такої особи, склад учасників (акціонерів), керівника (для юридичних осіб – нерезидентів);
zzдля юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його
акціонерів (учасників), засновників, відомості про всіх юридичних та фізичних
осіб, які прямо чи опосередковано здійснюють контроль над учасником конкурсу,
в тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) з урахуванням частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Конкурсна пропозиція повинна містити очікувані результати діяльності радника,
основні етапи та строки виконання робіт, форму звітності перед Фондом, пропозиції
щодо оплати послуг радника та джерел фінансування таких послуг.
Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації,
повинні бути перекладені та у передбачених законодавством випадках легалізовані
в установленому порядку.
Адреса електронної пошти для кореспонденції: maya@spfu.gov.ua.
Відомості про мову, якою проводиться конкурс: конкурс проводиться українською мовою.
Дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу):
zzПерший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 07.09.2018
о 13.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, 01133, кімната 303.
zzДругий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 18.09.2018
об 11.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, 01133, кімната 303.
Номери телефонів для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.

Інформаційне повідомлення
про проведення конкурсу з відбору радника
для надання послуг з підготовки до приватизації
та продажу пакетів акцій:
АТ «Херсонська ТЕЦ» розміром 99,8328 % статутного капіталу товариства,
АТ «Дніпровська ТЕЦ» розміром 99,9277 % статутного капіталу товариства,
ПАТ «Криворізька теплоцентраль» розміром 99,9864 % статутного
капіталу товариства та ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль»
Інформація про об’єкти приватизації

•

Код за ЄДРПОУ: 00131771.
Повне найменування: Акціонерне товариство «Херсонська теплоелектроцентраль».
Місцезнаходження: 73000, Херсонська обл., м. Херсон, Бериславське шосе, 1.
Телефон: (055) 235-24-56.
Основний вид діяльності за КВЕД: 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.
Вартість активів станом 31.12.2017: 454 081 тис. грн.
До продажу пропонується державний пакет акцій у кількості 118 767 348 штук, що
становить 99,8328 % статутного капіталу товариства.
Код за ЄДРПОУ: 00130820.
Повне найменування: Акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентраль».
Місцезнаходження: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Заводська, 2.
Телефон: (0569) 55-00-33.
Основний вид діяльності за КВЕД: 35.11 Виробництво електроенергії.
Вартість активів станом на 31.12.2017: 1 216 930 тис. грн.
До продажу пропонується державний пакет акцій у кількості 101 565 404 штуки,
що становить 99,9277 % статутного капіталу товариства.
Код за ЄДРПОУ: 00130850.
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль».
Місцезнаходження: 50014, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1.
Телефон: (056) 499-96-80.
Основний вид діяльності за КВЕД: 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.
Вартість активів станом на 31.12.2017: 3 292 298 тис. грн.
До продажу пропонується державний пакет акцій у кількості 315 608 160 штук, що
становить 99,9864 % статутного капіталу товариства.
Код за ЄДРПОУ: 00131050.
Повне найменування: Державне підприємство «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль».
Місцезнаходження: 93403, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, Сєвєродонецька ТЕЦ.

•

•

•

hh визначення стартової ціни та підготовка інформаційного пакета щодо об’єкта
приватизації;
hh підготовка документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про
захист економічної конкуренції та про екологічний аудит;

hh здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів, підготовка
інформаційного повідомлення про вивчення попиту;
hh підготовка презентаційних матеріалів для потенційних інвесторів/організація
Data room (українською та англійською мовами);
hh надання рекомендацій до істотних умов проекту договору купівлі-продажу
об’єкта;
hh супровід аукціону;
hh забезпечення виконання вимог щодо оплати послуг радника відповідно до
абзацу другого пункту 6 Порядку, що становить у фіксованому розмірі не більше
0,5 % вартості активів підприємства у розмірі частин, що належать державі
згідно даних фінансової звітності за останній звітний рік, у разі продажу об’єкта
приватизації розмір змінної частини становить не більше 2 % від вартості
проданого об’єкта приватизації.
Перелік послуг радника:
hh підготовка до приватизації АТ «Херсонська ТЕЦ», АТ «Дніпровська ТЕЦ»,
ПАТ «Криворізька теплоцентраль» та ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль»;
hh продаж пакетів акцій АТ «Херсонська ТЕЦ», АТ «Дніпровська ТЕЦ», ПАТ
«Криворізька теплоцентраль» та ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль».
Максимальний строк підготовки радником пакетів акцій АТ «Херсонська ТЕЦ»,
АТ «Дніпровська ТЕЦ», ПАТ «Криворізька теплоцентраль» та ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» до продажу становить 4 (чотири) місяці з дати набрання чинності
договору про надання послуг радника.

Строк і порядок подання конкурсної документації

Конкурсна документація має бути подана не пізніше 18.00 03.09.2018.
Конкурсна документація подається за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, кімната 814, щодня з 9.00 до 18.00,
по п’ятницях з 9.00 до 16.45, по передсвяткових днях – з 9.00 до 17.00.
Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватись на електронну адресу:
maya@spfu.gov.ua.
Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних
непрозорих конвертах із зазначенням назви конкурсу та написами «Підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.

Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі

Претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:
zzзаяву про участь у конкурсі;
zzпідтвердні документи;
zzконкурсну пропозицію;
zzістотні умови для включення до договору про надання послуг радника.
Заява має бути складена за формою затвердженою наказом Фонду державного
майна України від 10.05.2017 № 716, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
24 травня 2017 року за № 661/30529.
Підтвердними документами є:
zzзасвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень
особи, яка підписала заяву про участь у конкурсі (у разі підписання заяви уповноваженим представником);
zzкопія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
zzзасвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених законодавством випадках копії установчих документів (для юридичних осіб – нерезидентів);
zzінформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;
zzінформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності (наявність у
претендента представництва та можливості залучення інших консультантів, кваліфікації, досвіду, знань та навичок у виконанні таких завдань, ефективності запропонованої претендентом методики підготовки до продажу, стратегії продажу,
рівня матеріально-технічного забезпечення та організації проекту, запропоновані
строки підготовки до продажу та продажу об’єкта приватизації);
zzвитяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного
документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій
зареєстровано головний офіс такої юридичної особи, та містить інформацію про
місцезнаходження такої особи, склад учасників (акціонерів), керівника (для юридичних осіб – нерезидентів);
zzдля юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його
акціонерів (учасників), засновників, відомості про всіх юридичних та фізичних
осіб, які прямо чи опосередковано здійснюють контроль над учасником конкурсу,
в тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) з урахуванням частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Конкурсна пропозиція повинна містити очікувані результати діяльності радника,
основні етапи та строки виконання робіт, форму звітності перед Фондом, пропозиції
щодо оплати послуг радника та джерел фінансування таких послуг.
Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації,
повинні бути перекладені та у передбачених законодавством випадках легалізовані
в установленому порядку.

№ 63 (1187)

відомості
приватизації

Адреса електронної пошти для кореспонденції: maya@spfu.gov.ua.
Відомості про мову, якою проводиться конкурс: конкурс проводиться українською мовою.
Дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу):
zzПерший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 07.09.2018
о 13.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, 01133, кімната 303.
zzДругий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 17.09.2018
о 13.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, 01133, кімната 303.
Номери телефонів для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.

Інформаційне повідомлення
про проведення конкурсу з відбору радника для надання
послуг з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій
ДПАТ «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»
розміром 100 % статутного капіталу товариства
Інформація про об’єкт приватизації

Код за ЄДРПОУ: 30401456.
Повне найменування: Державне публічне акціонерне товариство «Національна
Акціонерна Компанія «Украгролізинг».
Місцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Мечнікова, 16А.
Телефон: (044) 254-30-10.
Основний вид діяльності за КВЕД: 64.91 Фінансовий лізинг.
Вартість активів станом на 31.12.2017: 438 829 тис. грн.

Підстава проведення конкурсу та порядок його проведення

Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та
продажу на аукціоні з умовами пакета акцій ДПАТ «Національна акціонерна компанія
«Украгролізинг» проводиться на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 358-р, яким затверджено перелік об’єктів великої приватизації
державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році, а також наказу Фонду
державного майна України від 08.06.2018 № 775 «Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Національна
акціонерна компанія «Украгролізинг» (код за ЄДРПОУ 30101456)».
Порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій ДПАТ «Національна акціонерна компанія
«Украгролізинг» встановлено Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон), Порядком залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 30.11.2016 № 878 (зі змінами) (далі – Порядок), Положенням про конкурсну комісію з відбору радників у процесі приватизації об’єктів державної власності,
затвердженим наказом Фонду державного майна України від 29.03.2018 № 458,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2018 року за № 471/31923
(далі – Положення).
Згідно із пунктом 3 Порядку та статті 19 Закону, а також частиною другою статті 8
Закону встановлено перелік осіб, які не можуть бути радниками.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимого Закону України від 15.05.2017 № 133/2017, яким було введено
в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)», Закону України «Про санкції».

Основна мета, завдання і перелік послуг радника, в тому числі
максимальні строки підготовки об’єкта приватизації до продажу
Основною метою радника з продажу державних пакета акцій ДПАТ «Національна
акціонерна компанія «Украгролізинг» є прискорення економічного зростання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної або комунальної власності у структурі економіки України шляхом продажу об’єктів приватизації
ефективному власнику.

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

COMPETITIVE SELECTION OF ADVISERS
Information
on conducting a competition for selection of an advisor
to provide services for preparation for privatization
and sale of the stock of shares of PJSC «Azovmash»
in the size of 50.00% of the authorized capital of the company
Information on the Privatization Objects
YeDRPOU Code: 30832888.
Full name: Public Joint-Stock Company «Azovmash».
Location: 87535, Donetsk Oblast, Mariupol town, 1 Mashynobudivnykiv St.
Telephone: +38 (0629) 51-70-23.
The main activity as per Classifier of Economic Activities: 70.10 Activities of the main
departments (head offices).
A state-owned stock of shares is proposed for sale in the amount of 612,153,331 shares,
which is 50.00% of the authorized capital of the company.
Grounds for the Competition
and the Procedure for Conducting the Competition
Competition for selection of a advisor to provide services for preparation for privatization
and sale of the stock of shares of PJSC «Azovmash», at the auction with the terms is carried
out pursuant to the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No.358-р dated 10.05.2018,
which approves the list of objects of large privatization of the state-owned property to be
privatized in 2018, as well as the Order of the State Property Fund of Ukraine No.763 dated
08.06.2018 «On the Decision to Privatize the State-Owned Stock of Shares of the Public
Joint-Stock Company «Azovmash» (YeDRPOU Code 30832888)».
The procedure for conducting the competition for selection of an advisor to provide
services for preparation for privatization and sale of the stock of shares of PJSC «Azovmash»
is established by the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property»
(hereinafter the «Law»), the Procedure for Engaging Advisors in the Process of Privatization
of State-Owned Objects, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine
No.878 dated 30.11.2016 (as amended) (hereinafter the «Procedure»), the Regulations
on the competition commission for selection advisors in the process of privatization of
state-owned objects, approved by the Order of the State Property Fund of Ukraine No.458
dated 29.03.2018, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on 18 April 2018 under
No.471/31923 (hereinafter the «Regulations»).
In accordance with paragraph 3 of the Procedure and Article 19 of the Law, as well as part
two of Article 8 of the Law, there is a list of persons who are not allowed to be advisors.
Additionally, persons who are subject to sanctions in accordance with the requirements
of the Law of Ukraine No.133/2017 dated 15.05.2017, which brought into force the Decision
of the National Security and Defense Council of Ukraine dated 28.04.2017 «On Application
of Personal Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)» and the Law of
Ukraine «On Sanctions,» should not be allowed to competition.
The Main Purpose, Objective and List of Advisor Services, Including the
Maximum Terms of Preparation of the Privatization Object for Sale
The main purpose of Advisor on sale of state-owned stock of shares of PJSC «Azovmash»
is acceleration of economic growth, attraction of foreign and domestic investments,
reduction of the share of state or communal property within the structure of the Ukrainian
economy by selling privatization objects to the effective owner.
List of objectives of advisor on sale of the stock of shares PJSC «Azovmash»
is as follows:
hh collection of information and conduction of analysis of economic, technical, and
financial indicators of the company’s activity;
hh bringing the main indicators of the company’s accounting records in line with
accounting standards;
hh ensuring financial audit;
hh preparation of a financial model and determination of investment attractiveness of
the company, possible ways of its improvement, ways of restructuring of accounts
payable, recommendations on the establishment of basic prices and tariffs for
products and services, marketing policy, and other measures;
hh determination of the starting price and preparation of the information package
concerning the privatization object;
hh preparation of documentation on the company in accordance with the requirements
of legislation on protection of economic competition and on environmental audit;
hh conduction of Due Diligence, particularly:
General Due Diligence is an inspection of all aspects of the company's activity,
including legal issues, financial status, taxation issues, management quality, business
activity, and place of the company on the market.
Financial Due Diligence provides the opportunity to assess the financial status of
the company, to inspect its assets and liabilities in terms of their quality and real
evaluation (particularly, presence of unregistered liabilities or high value of assets
may significantly impair financial status in future).
Tax Due Diligence is a detailed analysis of tax risks as a subject of a separate
inspection.
Legal Due Diligence is an analysis of legal aspects of the company's activities, such
as legality of privatization, registration of licenses, contracts, labor law compliance,
etc.
Operational Due Diligence is an inspection of the company's production activities,
particularly, availability of the opportunity for increasing production output, taking
into account market capacity, product quality assessment, and review of new
developments.
Technological Due Diligence focuses on study of production technologies, availability
and condition of production equipment, environmental friendliness of production.
hh conducting a SWOT analysis of the object, including assessment of competitive
positions of an object in Ukraine and in world markets;
hh carrying out activities aimed at finding potential investors, preparation of an
information statement on the study of demand;
hh preparation of presentation materials for potential investors/Data room organization
(in Ukrainian and English);
hh providing advices to significant conditions of the sale agreement draft of an object;
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hh support of the auction;
hh ensuring fulfillment of the requirements for payment of advisor’s services in
accordance with the second clause of paragraph 6 of the Procedure, which in the
fixed amount is no more than 0.5% of the value of the assets of the company in the
amount of the parts owned by the state with respect to the financial statements for
the last financial year; in the case of sale of the privatization object, the size of the
variable part is no more than 2% of the value of the sold privatization object.
List of the Advisor Services:
hh preparation of PJSC «Azovmash» for privatization;
hh sale of the stock of shares of PJSC «Azovmash».
The maximum term for preparation by the advisor of the stock of shares of PJSC
«Azovmash» for sale is 4 (four) months from the date of entry of the agreement on provision
of advisor’s services into force.
Term and Procedure for Submission of Competition Documentation
Competition documentation should be submitted no later than 18 hours 00 minutes
on 03.09.2018.
Competition documentation is submitted to the following address: 18/9 General Almazov
St., Kyiv 01133, State Property Fund of Ukraine, Room 814, every day from 9.00 to 18.00;
from 9.00 to 16.45 on Fridays; from 9.00 to 17.00 on pre-holiday days.
Application for participation in the competition may be submitted to the following
e-mail: maya@spfu.gov.ua.
Confirming documents and competition proposal are submitted in separate sealed
opaque envelopes with indication of the name of competition and inscriptions «Confirming
Documents» and «Competition Proposal,» respectively.
List of Documents to be Submitted for Participation
in the Competition
Applicants submit the following competitive documentation to the Fund:
zzapplication for participation in the competition;
zzconfirming documents;
zzcompetition proposal;
zzsignificant conditions for inclusion into the agreement on the provision of advisor’s
services.
The application should be made according to the form approved by the Order of the
State Property Fund of Ukraine No.716 dated 10.05.2017, registered with the Ministry of
Justice of Ukraine on 24 May 2017 under No.661/30529.
Confirming documents are:
zza duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed the
application for participation in the competition (in the case of signing the application by
the authorized representative);
zza copy of an identification document (for individuals);
zzduly certified and legally authorized copies of constituent documents (for non-resident
legal entities);
zzinformation on availability of experience in performing similar objectives;
zzinformation on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the Procedure for
involvement of advisors in the process of privatization of state-owned objects (presence
of the applicant's representative office and possibility of attracting other consultants,
qualifications, experience, knowledge, and skills for performance of such objectives,
effectiveness of the proposed method of preparation for sale by the applicant, sale
strategies, level of logistics and project organization, proposed dates of preparation
for sale and sale of the privatization object);
zzan extract from a commercial, bank, judicial register or other official document
confirming registration of a foreign legal entity in the country where the head office of such
legal entity is registered and contains information on location of such person, composition
of participants (shareholders), manager (for non-resident legal persons);
zzfor legal entities, documents on distribution of authorized capital among its
shareholders (participants), founders, information on all legal entities and individuals,
which directly or indirectly exercise control over a competition participant, including
individuals, beneficiary owners (controllers) taking into account part two of Article 8 of
the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property».
Competition proposal should contain the expected results of the advisor’s activity, main
stages and terms of work, form of reporting to the Fund, proposals for payment for advisor
services, and sources of funding of such services.
Documents made in a foreign language, contained in the competition documentation
should be translated and, in cases provided for by law, authorized in accordance with the
established procedure.
E-mail for correspondence: maya@spfu.gov.ua.
Information on the language of the competition: the competition is conducted
in Ukrainian.
Date, time and place of the competition (including the first and second stage):
zzThe first stage of the competition for selection of an advisor will be held on
07.09.2018 at 13 hours 00 minutes in the premises of the State Property Fund of
Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv 01133, Room 303.
zzThe second stage of the competition for selection of an advisor will be held on
17.09.2018 at 13 hours 00 minutes in the premises of the State Property Fund of
Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv 01133, Room 303.
Reference phone numbers: +38 (044) 200-33-25, (044) 200-33-10.
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Конкурсна документація має бути подана не пізніше 18.00 03.09.2018.
Конкурсна документація подається за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, кімната 814, щодня з 9.00 до 18.00,
по п’ятницях з 9.00 до 16.45 і передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватись на електронну адресу:
maya@spfu.gov.ua.
Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних
непрозорих конвертах із зазначенням назви конкурсу та написами «Підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.

Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі

Претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:
zzзаяву про участь у конкурсі;
zzпідтвердні документи;
zzконкурсну пропозицію;
zzістотні умови для включення до договору про надання послуг радника.
Заява має бути складена за формою, затвердженим наказом Фонду державного
майна України від 10.05.2017 № 716, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
24 травня 2017 року за № 661/30529.
Підтвердними документами є:
zzзасвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень
особи, яка підписала заяву про участь у конкурсі (у разі підписання заяви уповноваженим представником);
zzкопія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
zzзасвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених законодавством випадках копії установчих документів (для юридичних осіб – нерезидентів);
zzінформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;
zzінформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності (наявність у
претендента представництва та можливості залучення інших консультантів, кваліфікації, досвіду, знань та навичок у виконанні таких завдань, ефективності запропонованої претендентом методики підготовки до продажу, стратегії продажу,
рівня матеріально-технічного забезпечення та організації проекту, запропоновані
строки підготовки до продажу та продажу об’єкта приватизації);
zzвитяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного
документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій
зареєстровано головний офіс такої юридичної особи, та містить інформацію про
місцезнаходження такої особи, склад учасників (акціонерів), керівника (для юридичних осіб – нерезидентів);
zzдля юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його
акціонерів (учасників), засновників, відомості про всіх юридичних та фізичних
осіб, які прямо чи опосередковано здійснюють контроль над учасником конкурсу,
в тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) з урахуванням частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Конкурсна пропозиція повинна містити очікувані результати діяльності радника,
основні етапи та строки виконання робіт, форму звітності перед Фондом, пропозиції
щодо оплати послуг радника та джерел фінансування таких послуг.
Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації,
повинні бути перекладені та у передбачених законодавством випадках легалізовані
в установленому порядку.
Адреса електронної пошти для кореспонденції: maya@spfu.gov.ua.
Відомості про мову, якою проводиться конкурс: конкурс проводиться українською мовою.
Дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу):
zzПерший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 07.09.2018
о 13.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, 01133, кімната 303.
zzДругий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 18.09.2018
об 11.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, 01133, кімната 303.
Номери телефонів для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-33-10.

Administration of Large Privatization
Objects Sale, т. 200-33-25
The cost of assets as of 31 December 2017: 1,231,190 thousand hryvnias.
A state-owned stock of shares is proposed for sale in the amount of 3,223,961,112
shares, which is 99.9988% of the authorized capital of the company.
Grounds for the Competition
and the Procedure for Conducting the Competition
Competition for selection of a advisor to provide services for preparation for privatization
and sale of the stock of shares of OJSC «Oriana», at the auction with the terms is carried out
pursuant to the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No.358-р dated 10.05.2018,
which approves the list of objects of large privatization of the state-owned property to be
privatized in 2018, as well as the Order of the State Property Fund of Ukraine No.769 dated
08.06.2018 «On the Decision to Privatize the State-Owned Stock of Shares of the Open
Public Joint-Stock Company «Oriana» (YeDRPOU Code 05743160)».
The procedure for conducting the competition for selection of an advisor to provide
services for preparation for privatization and sale of the stock of shares of OJSC «Oriana»
is established by the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property»
(hereinafter the «Law»), the Procedure for Engaging Advisors in the Process of Privatization
of State-Owned Objects, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine
No.878 dated 30.11.2016 (as amended) (hereinafter the «Procedure»), the Regulations
on the competition commission for selection advisors in the process of privatization of
state-owned objects, approved by the Order of the State Property Fund of Ukraine No.458
dated 29.03.2018, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on 18 April 2018 under
No.471/31923 (hereinafter the «Regulations»).
In accordance with paragraph 3 of the Procedure and Article 19 of the Law, as well as part
two of Article 8 of the Law, there is a list of persons who are not allowed to be advisors.
Additionally, persons who are subject to sanctions in accordance with the requirements
of the Law of Ukraine No.133/2017 dated 15.05.2017, which brought into force the Decision
of the National Security and Defense Council of Ukraine dated 28.04.2017 «On Application
of Personal Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)» and the Law of
Ukraine «On Sanctions,» should not be allowed to competition.
The Main Purpose, Objective and List of Advisor Services,
Including the Maximum Terms of Preparation
of the Privatization Object for Sale
The main purpose of Advisor on sale of state-owned stock of shares of OJSC «Oriana» is
acceleration of economic growth, attraction of foreign and domestic investments, reduction
of the share of state or communal property within the structure of the Ukrainian economy
by selling privatization objects to the effective owner.
List of objectives of advisor on sale of the stock of shares of OJSC «Oriana»
is as follows:
hh collection of information and conduction of analysis of economic, technical, and
financial indicators of the company’s activity;
hh bringing the main indicators of the company’s accounting records in line with
accounting standards;
hh ensuring financial audit;
hh preparation of a financial model and determination of investment attractiveness of
the company, possible ways of its improvement, ways of restructuring of accounts
payable, recommendations on the establishment of basic prices and tariffs for
products and services, marketing policy, and other measures;
hh determination of the starting price and preparation of the information package
concerning the privatization object;
hh preparation of documentation on the company in accordance with the requirements
of legislation on protection of economic competition and on environmental audit;
hh conduction of Due Diligence, particularly:
General Due Diligence is an inspection of all aspects of the company's activity,
including legal issues, financial status, taxation issues, management quality, business
activity, and place of the company on the market.
Financial Due Diligence provides the opportunity to assess the financial status of
the company, to inspect its assets and liabilities in terms of their quality and real
evaluation (particularly, presence of unregistered liabilities or high value of assets
may significantly impair financial status in future).
Tax Due Diligence is a detailed analysis of tax risks as a subject of a separate
inspection.
Legal Due Diligence is an analysis of legal aspects of the company's activities, such as
legality of privatization, registration of licenses, contracts, labor law compliance, etc.
Operational Due Diligence is an inspection of the company's production activities,
particularly, availability of the opportunity for increasing production output, taking
into account market capacity, product quality assessment, and review of new
developments.
Technological Due Diligence focuses on study of production technologies, availability
and condition of production equipment, environmental friendliness of production.
hh conducting a SWOT analysis of the object, including assessment of competitive
positions of an object in Ukraine and world markets;
hh carrying out activities aimed at finding potential investors, preparation of an
information statement on the study of demand;
hh preparation of presentation materials for potential investors/Data room organization
(in Ukrainian and English);
hh providing advices to significant conditions of the sale agreement draft of an object;

Information
on conducting a competition for selection of an advisor to
provide services for preparation for privatization and sale
of the stock of shares of OJSC «Oriana» in the size of 99.9988%
of the authorized capital of the company
Information on the Privatization Objects
YeDRPOU Code: 05743160.
Full name: Open Joint-Stock Company «Oriana».
Location: 77300, Ivano-Frankivsk Oblast, Kalush town, 9 Yevshana St.
Telephone: +38 (03472) 6-29-09.
The main activity as per Classifier of Economic Activities: 20.16 Production of plastics
in primary form.

hh support of the auction;
hh ensuring fulfillment of the requirements for payment of advisor’s services in
accordance with the second clause of paragraph 6 of the Procedure, which in the
fixed amount is no more than 0.5% of the value of the assets of the company in the
amount of the parts owned by the state with respect to the financial statements for
the last financial year; in the case of sale of the privatization object, the size of the
variable part is no more than 2% of the value of the sold privatization object.
List of the Advisor Services:
hh preparation of OJSC «Oriana» for privatization;
hh sale of the stock of shares of OJSC «Oriana».
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відомості
приватизації

The maximum term for preparation by the advisor of the stock of shares of OJSC
«Oriana» for sale is 4 (four) months from the date of entry of the agreement on provision
of advisor’s services into force.
Term and Procedure for Submission of Competition Documentation
Competition documentation should be submitted no later than 18 hours 00 minutes
on 03.09.2018.
Competition documentation is submitted to the following address: 18/9 General Almazov
St., Kyiv 01133, State Property Fund of Ukraine, Room 814, every day from 9.00 to 18.00;
from 9.00 to 16.45 on Fridays; from 9.00 to 17.00 on pre-holiday days.
Application for participation in the competition may be submitted to the following
e-mail: maya@spfu.gov.ua.
Confirming documents and competition proposal are submitted in separate sealed
opaque envelopes with indication of the name of competition and inscriptions «Confirming
Documents» and «Competition Proposal,» respectively.
List of Documents to be Submitted for Participation
in the Competition
Applicants submit the following competitive documentation to the Fund:
zzapplication for participation in the competition;
zzconfirming documents;
zzcompetition proposal;
zzsignificant conditions for inclusion into the agreement on the provision of advisor’s
services.
The application should be made according to the form approved by the Order of the
State Property Fund of Ukraine No.716 dated 10.05.2017, registered with the Ministry of
Justice of Ukraine on 24 May 2017 under No.661/30529.
Confirming documents are:
zza duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed the
application for participation in the competition (in the case of signing the application by
the authorized representative);
zza copy of an identification document (for individuals);
zzduly certified and legally authorized copies of constituent documents (for non-resident
legal entities);
zzinformation on availability of experience in performing similar objectives;
zzinformation on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the Procedure for
involvement of advisors in the process of privatization of state-owned objects (presence
of the applicant's representative office and possibility of attracting other consultants,
qualifications, experience, knowledge, and skills for performance of such objectives,
effectiveness of the proposed method of preparation for sale by the applicant, sale
strategies, level of logistics and project organization, proposed dates of preparation
for sale and sale of the privatization object);
zzan extract from a commercial, bank, judicial register or other official document
confirming registration of a foreign legal entity in the country where the head office of such
legal entity is registered and contains information on location of such person, composition
of participants (shareholders), manager (for non-resident legal persons);
zzfor legal entities, documents on distribution of authorized capital among its
shareholders (participants), founders, information on all legal entities and individuals,
which directly or indirectly exercise control over a competition participant, including
individuals, beneficiary owners (controllers) taking into account part two of Article 8 of
the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property».
Competition proposal should contain the expected results of the advisor’s activity,
main stages and terms of work, form of reporting to the Fund, proposals for payment for
advisor services, and sources of funding of such services.
Documents made in a foreign language, contained in the competition documentation
should be translated and, in cases provided for by law, authorized in accordance with the
established procedure.
E-mail for correspondence: maya@spfu.gov.ua.
Information on the language of the competition: the competition is conducted
in Ukrainian.
Date, time and place of the competition (including the first and second stage):
zzThe first stage of the competition for selection of an advisor will be held on
07.09. 2018 at 13 hours 00 minutes in the premises of the State Property Fund
of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv 01133, Room 303.
zzThe second stage of the competition for selection of an advisor will be held on
18.09.2018 at 11 hours 00 minutes in the premises of the State Property Fund of
Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv 01133, Room 303.
Reference phone numbers: +38 (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.

Information
on conducting a competition for selection of an advisor
to provide services for preparation for privatization and
sale of the stock of shares of PJSC «SUMYKHIMPROM»
in the size of 99.9952 % of the authorized capital of the company
Information on the Privatization Object
YeDRPOU Code: 05766356.
Full name: Public Joint-Stock Company «SUMYKHIMPROM».
Location: 40003, Sumy, Kharkivska st., p/o 12
Telephone: +38 (0542) 67-42-12.
The main activity as per Classifier of Economic Activities: 20.15. Production of fertilizers
and nitrogen compounds.
The cost of assets as of 31 December 2017: 1,179,976 thousand hryvnias.
A state-owned stock of shares is proposed for sale in the amount of 1,738,665,246
pieces, which is 99.9952 % of the authorized capital of the company.
Grounds for the Competition
and the Procedure for Conducting the Competition
Competition for selection of a advisor to provide services for preparation for privatization
and sale of the stock of shares of PJSC «Odessa Port Plant» at the auction with the terms
is carried out pursuant to the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No.358-р dated
10.05.2018, which approves the list of objects of large privatization of the state-owned
property to be privatized in 2018, as well as the Order of the State Property Fund of Ukraine
No.767 dated 08.06.2018 «On the Decision to Privatize the State-Owned Stock of Shares of
the Public Joint-Stock Company «SUMYKHIMPROM» (YeDRPOU Code 05766356)».
The procedure for conducting the competition for selection of an advisor to provide
services for preparation for privatization and sale of the stock of shares of PJSC
«SUMYKHIMPROM» is established by the Law of Ukraine «On Privatization of State and
Communal Property» (hereinafter the «Law»), the Procedure for Engaging Advisors in
the Process of Privatization of State-Owned Objects, approved by the Resolution of the
Cabinet of Ministers of Ukraine No.878 dated 30.11.2016 (as amended) (hereinafter the
«Procedure»), the Regulations on the competition commission for selection advisors in the
process of privatization of state-owned objects, approved by the Order of the State Property
Fund of Ukraine No.458 dated 29.03.2018, registered with the Ministry of Justice of Ukraine
on 18 April 2018 under No.471/31923 (hereinafter the «Regulations»).
In accordance with paragraph 3 of the Procedure and Article 19 of the Law, as well as part
two of Article 8 of the Law, there is a list of persons who are not allowed to be advisors.
Additionally, persons who are subject to sanctions in accordance with the requirements
of the Law of Ukraine No.133/2017 dated 15.05.2017, which brought into force the Decision
of the National Security and Defense Council of Ukraine dated 28.04.2017 «On Application
of Personal Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)» and the Law of
Ukraine «On Sanctions,» should not be allowed to competition.
The Main Purpose, Objective and List of Advisor Services,
Including the Maximum Terms of Preparation
of the Privatization Object for Sale
The main purpose of Advisor on sale of state-owned stock of shares of PJSC
«SUMYKHIMPROM» is acceleration of economic growth, attraction of foreign and domestic
investments, reduction of the share of state or communal property within the structure of
the Ukrainian economy by selling privatization objects to the effective owner.
List of objectives of advisor on sale of the stock of shares of PJSC
«SUMYKHIMPROM» is as follows:
hh collection of information and conduction of analysis of economic, technical, and
financial indicators of the company’s activity;
hh bringing the main indicators of the company’s accounting records in line with
accounting standards;
hh ensuring the audit;
hh preparation of a financial model and determination of investment attractiveness of
the company, possible ways of its improvement, ways of restructuring of accounts
payable, recommendations on the establishment of basic prices and tariffs for
products and services, marketing policy, and other measures;
hh determination of the starting price and preparation of the information package
concerning the privatization object;
hh preparation of documentation on the company in accordance with the requirements
of legislation on protection of economic competition and on environmental audit;
hh development of complex measures for anti-crisis management of Object debts;
hh conduction of Due Diligence, particularly:
General Due Diligence is an inspection of all aspects of the company's activity,
including legal issues, financial status, taxation issues, management quality, business
activity, and place of the company on the market.
Financial Due Diligence provides the opportunity to assess the financial status of
the company, to inspect its assets and liabilities in terms of their quality and real
evaluation (particularly, presence of unregistered liabilities or high value of assets
may significantly impair financial status in future).
Tax Due Diligence is a detailed analysis of tax risks as a subject of a separate
inspection.
Legal Due Diligence is an analysis of legal aspects of the company's activities, such
as legality of privatization, registration of licenses, contracts, labor law compliance,
etc.
Operational Due Diligence is an inspection of the company's production activities,
particularly, availability of the opportunity for increasing production output, taking
into account market capacity, product quality assessment, and review of new
developments.
Technological Due Diligence focuses on study of production technologies, availability
and condition of production equipment, environmental friendliness of production;
hh conducting a SWOT analysis of the object, including assessment of the company's
competitive position in Ukraine and in international markets;
hh carrying out activities aimed at finding potential investors;
hh preparation of presentation materials for potential investors/Data room organization
(in Ukrainian and English);
hh support of the auction;
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hh ensuring fulfillment of the requirements for payment of advisor’s services in
accordance with the second clause of paragraph 6 of the Procedure, which in the
fixed amount is no more than 0.5% of the value of the assets of the company in the
amount of the parts owned by the state with respect to the financial statements for
the last financial year; in the case of sale of the privatization object, the size of the
variable part is no more than 2% of the value of the sold privatization object.
List of the Advisor Services:
hh preparation of PJSC «SUMYKHIMPROM» for privatization;
hh sale of the stock of shares of PJSC «SUMYKHIMPROM».
The maximum term for preparation by the advisor of the stock of shares of PJSC
«SUMYKHIMPROM» for sale is 6 (four) months from the date of entry of the agreement on
provision of advisor’s services into force.
Term and Procedure for Submission of Competition Documentation
Competition documentation should be submitted no later than 18 hours 00 minutes
on 03.09.2018.
Competition documentation is submitted to the following address: 18/9 General Almazov
St., Kyiv City, 01133, State Property Fund of Ukraine, Room 814, every day from 9.00 to
18.00; from 9.00 to 16.45 on Fridays; from 9.00 to 17.00 on pre-holiday days.
Application for participation in the competition may be submitted to the following
e-mail: maya@spfu.gov.ua.
Confirming documents and competition proposal are submitted in separate sealed
opaque envelopes with indication of the name of competition and inscriptions «Confirming
Documents» and «Competition Proposal,» respectively.
List of Documents to be Submitted for Participation
in the Competition
Applicants submit the following competitive documentation to the Fund:
zzapplication for participation in the competition;
zzconfirming documents;
zzcompetition proposal;
zzsignificant conditions for inclusion into the agreement on the provision of advisor’s
services.
The application should be made according to the form approved by the Order of the
State Property Fund of Ukraine No.716 dated 10.05.2017, registered with the Ministry of
Justice of Ukraine on 24 May 2017 under No.661/30529.
Confirming documents are:
zza duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed the
application for participation in the competition (in the case of signing the application by
the authorized representative);
zza copy of an identification document (for individuals);
zzduly certified and legally authorized copies of constituent documents (for non-resident
legal entities);
zzinformation on availability of experience in performing similar objectives;
zzinformation on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the Procedure for
involvement of advisors in the process of privatization of state-owned objects (presence
of the applicant's representative office and possibility of attracting other consultants,
qualifications, experience, knowledge, and skills for performance of such objectives,
effectiveness of the proposed method of preparation for sale by the applicant, sale
strategies, level of logistics and project organization, proposed dates of preparation
for sale and sale of the privatization object);
zzan extract from a commercial, bank, judicial register or other official document
confirming registration of a foreign legal entity in the country where the head office of such
legal entity is registered and contains information on location of such person, composition
of participants (shareholders), manager (for non-resident legal persons);
zzfor legal entities, documents on distribution of authorized capital among its
shareholders (participants), founders, information on all legal entities and individuals,
which directly or indirectly exercise control over a competition participant, including
individuals, beneficiary owners (controllers) taking into account part two of Article 8 of
the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property».
Competition proposal should contain the expected results of the advisor’s activity, main
stages and terms of work, form of reporting to the Fund, proposals for payment for advisor
services, and sources of funding of such services.
Documents made in a foreign language, contained in the competition documentation
should be translated and, in cases provided for by law, authorized in accordance with the
established procedure.
E-mail for correspondence: maya@spfu.gov.ua.
Information on the language of the competition: the competition is conducted in
Ukrainian.
Date, time and place of the competition (including the first and second stage):
zzThe first stage of the competition for selection of an advisor will be held on
07.09.2018 at 13 hours 00 minutes in the premises of the State Property Fund of
Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv City, 01133, Room 303.
zzThe second stage of the competition for selection of an advisor will be held
on 18.09.2018 at 11 hours 00 minutes in the premises of the State Property
Fund of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv City, 01133,
Room 303.
Reference phone numbers: +38 (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.

Information
on conducting a competition for selection
of an advisor to provide services for preparation for
privatization and sale of the stocks of shares of
JSC «Kherson CHP» in the size of 99.8328% of the authorized capital
of the company,
JSC «Dniprovska CHP» in the size of 99.9277% of the authorized capital
of the company,
JSC «Kryvyi Rih CHP» in the size of 99.9864% of the authorized capital
of the company
and State Enterprise «Severodonetsk CHP»
Information on the Privatization Objects

•

YeDRPOU Code: 00131771.
Full name: Joint-Stock Company «Kherson Combined Heat-and-Power Plant».
Location: 73000, Kherson Oblast, Kherson city, 1 Beryslavske Highway.
Telephone: +38 (055) 235-24-56.
The main activity as per Classifier of Economic Activities: 35.30 Supply of steam, hot
water and conditioned air.
The cost of assets as of 31 December 2017: 454,081 thousand hryvnias.
A state-owned stock of shares is proposed for sale in the amount of 118,767,348 shares,
which is 99.8328% of the authorized capital of the company.
YeDRPOU Code: 00130820.
Full name: Joint-Stock Company «Dniprovska Combined Heat-and-Power Plant».
Location: 51925, Dnipropetrovska Oblast, Kamianske town, 2 Zavodska St.
Telephone: +38 (0569) 55-00-33.
The main activity as per Classifier of Economic Activities: 35.11 Electricity
generation.
The cost of assets as of 31 December 2017: 1,216,930 thousand hryvnias.
A state-owned stock of shares is proposed for sale in the amount of 101,565,404 shares,
which is 99.9277% of the authorized capital of the company.
YeDRPOU Code: 00130850.
Full name: Public Joint-Stock Company «Kryvyi Rih Combined
Heat-and-Power Plant».
Location: 50014, Dnipropetrovska Oblast, Kryvyi Rih city, 1 Electrychna St.
Telephone: +38 (056) 499-96-80.
The main activity as per Classifier of Economic Activities: 35.30 Supply of steam, hot
water and conditioned air.
The cost of assets as of 31 December 2017: 3,292,298 thousand hryvnias.
A state-owned stock of shares is proposed for sale in the amount of 315,608,160 shares,
which is 99.9864% of the authorized capital of the company.
YeDRPOU Code: 00131050.
Full name: State Enterprise «Severodonetsk Combined Heat-and-Power Plant».
Location: 93403, Luhansk Oblast, Severodonetsk town, Severodonetsk CHP.
Telephone: +38 (064) 522-79-07.
The main activity as per Classifier of Economic Activities: 35.11 Electricity
generation.
The cost of assets as of 31 December 2017: 872,971 thousand hryvnias.

•

•

•

Grounds for the Competition
and the Procedure for Conducting the Competition

Competition for selection of a advisor to provide services for preparation for privatization
and sale of the stocks of shares of JSC «Kherson CHP», JSC «Dniprovska CHP», PJSC «Kryvyi
Rih CHP» and SE «Severodonetsk CHP», at the auction with the terms is carried out pursuant
to the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No.358-р dated 10.05.2018, which
approves the list of objects of large privatization of the state-owned property to be privatized
in 2018, as well as the Order of the State Property Fund of Ukraine No.758 dated 08.06.2018
«On the Decision to Privatize the State-Owned Stock of Shares of the Joint-Stock Company
«Kherson CHP» (YeDRPOU Code 00131771)», the Order of the State Property Fund of
Ukraine No.759 dated 08.06.2018 «On the Decision to Privatize the State-Owned Stock of
Shares of the Joint-Stock Company «Dniprovska CHP» (YeDRPOU Code 00130820)», the
Order of the State Property Fund of Ukraine No.760 dated 08.06.2018 «On the Decision to
Privatize the State-Owned Stock of Shares of the Joint-Stock Company «Kryvyi Rih CHP»
(YeDRPOU Code 00130850)» and the Order of the State Property Fund of Ukraine No.766
dated 08.06.2018 «On the Decision to Privatize the State Enterprise «Severodonetsk CHP»
(YeDRPOU Code 00131050)».
The procedure for conducting the competition for selection of an advisor to provide
services for preparation for privatization and sale of the stocks of shares of JSC «Kherson
CHP», JSC «Dniprovska CHP», PJSC «Kryvyi Rih CHP» and SE «Severodonetsk CHP» is
established by the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property»
(hereinafter the «Law»), the Procedure for Engaging Advisors in the Process of Privatization
of State-Owned Objects, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine
No.878 dated 30.11.2016 (as amended) (hereinafter the «Procedure»), the Regulations
on the competition commission for selection advisors in the process of privatization of
state-owned objects, approved by the Order of the State Property Fund of Ukraine No.458
dated 29.03.2018, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on 18 April 2018 under
No.471/31923 (hereinafter the «Regulations»).
In accordance with paragraph 3 of the Procedure and Article 19 of the Law, as well as part
two of Article 8 of the Law, there is a list of persons who are not allowed to be advisors.
Additionally, persons who are subject to sanctions in accordance with the requirements
of the Law of Ukraine No.133/2017 dated 15.05.2017, which brought into force the Decision
of the National Security and Defense Council of Ukraine dated 28.04.2017 «On Application
of Personal Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)» and the Law of
Ukraine «On Sanctions,» should not be allowed to competition.

The Main Purpose, Objective and List of Advisor Services,
Including the Maximum Terms of Preparation
of the Privatization Object for Sale
The main purpose of Advisor on sale of state-owned stocks of shares of JSC «Kherson
CHP», JSC «Dniprovska CHP», PJSC «Kryvyi Rih CHP» and SE «Severodonetsk CHP» is
acceleration of economic growth, attraction of foreign and domestic investments, reduction
of the share of state or communal property within the structure of the Ukrainian economy
by selling privatization objects to the effective owner.
List of objectives of advisor on sale of the stocks of shares of JSC «Kherson
CHP», JSC «Dniprovska CHP», PJSC «Kryvyi Rih CHP» and SE «Severodonetsk CHP»
is as follows:
hh collection of information and conduction of analysis of economic, technical, and
financial indicators of the company’s activity;
hh bringing the main indicators of the company’s accounting records in line with
accounting standards;
hh ensuring financial audit;
hh preparation of a financial model and determination of investment attractiveness of
the company, possible ways of its improvement, ways of restructuring of accounts
payable, recommendations on the establishment of basic prices and tariffs for
products and services, marketing policy, and other measures;
hh determination of the starting price and preparation of the information package
concerning the privatization object;
hh preparation of documentation on the company in accordance with the requirements
of legislation on protection of economic competition and on environmental audit;
hh conduction of Due Diligence, particularly:
General Due Diligence is an inspection of all aspects of the company's activity,
including legal issues, financial status, taxation issues, management quality, business
activity, and place of the company on the market.
Financial Due Diligence provides the opportunity to assess the financial status of
the company, to inspect its assets and liabilities in terms of their quality and real
evaluation (particularly, presence of unregistered liabilities or high value of assets
may significantly impair financial status in future).
Tax Due Diligence is a detailed analysis of tax risks as a subject of a separate
inspection.
Legal Due Diligence is an analysis of legal aspects of the company’s activities, such
as legality of privatization, registration of licenses, contracts, labor law compliance,
etc.
Operational Due Diligence is an inspection of the company’s production activities,
particularly, availability of the opportunity for increasing production output, taking
into account market capacity, product quality assessment, and review of new
developments.
Technological Due Diligence focuses on study of production technologies, availability
and condition of production equipment, environmental friendliness of production;
hh conducting a SWOT analysis of the object, including assessment of competitive
positions of an object in Ukraine;
hh carrying out activities aimed at finding potential investors, preparation of an
information statement on the study of demand;
hh preparation of presentation materials for potential investors/Data room organization
(in Ukrainian and English);
hh providing advices to significant conditions of the sale agreement draft of an object;
hh support of the auction;
hh ensuring fulfillment of the requirements for payment of advisor’s services in
accordance with the second clause of paragraph 6 of the Procedure, which in the
fixed amount is no more than 0.5% of the value of the assets of the company in the
amount of the parts owned by the state with respect to the financial statements for
the last financial year; in the case of sale of the privatization object, the size of the
variable part is no more than 2% of the value of the sold privatization object.
List of the Advisor Services:
hh preparation of JSC «Kherson CHP», JSC «Dniprovska CHP», PJSC «Kryvyi Rih CHP»
and SE «Severodonetsk CHP» for privatization;
hh sale of the stocks of shares of JSC «Kherson CHP», JSC «Dniprovska CHP», PJSC
«Kryvyi Rih CHP» and SE «Severodonetsk CHP».
The maximum term for preparation by the advisor of the stocks of shares of JSC
«Kherson CHP», JSC «Dniprovska CHP», PJSC «Kryvyi Rih CHP» and SE «Severodonetsk
CHP» for sale is 4 (four) months from the date of entry of the agreement on provision of
advisor’s services into force.
Term and Procedure for Submission of Competition Documentation
Competition documentation should be submitted no later than 18 hours 00 minutes
on 03.09.2018.
Competition documentation is submitted to the following address: 18/9 General Almazov
St., Kyiv 01133, State Property Fund of Ukraine, Room 814, every day from 9.00 to 18.00;
from 9.00 to 16.45 on Fridays; from 9.00 to 17.00 on pre-holiday days.
Application for participation in the competition may be submitted to the following
e-mail: maya@spfu.gov.ua.
Confirming documents and competition proposal are submitted in separate sealed
opaque envelopes with indication of the name of competition and inscriptions «Confirming
Documents» and «Competition Proposal,» respectively.
List of Documents to be Submitted for Participation
in the Competition
Applicants submit the following competitive documentation to the Fund:
zzapplication for participation in the competition;
zzconfirming documents;
zzcompetition proposal;
zzsignificant conditions for inclusion into the agreement on the provision of advisor’s
services.
The application should be made according to the form approved by the Order of the
State Property Fund of Ukraine No.716 dated 10.05.2017, registered with the Ministry of
Justice of Ukraine on 24 May 2017 under No.661/30529.
Confirming documents are:
zza duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed the
application for participation in the competition (in the case of signing the application by
the authorized representative);
zza copy of an identification document (for individuals);
zzduly certified and legally authorized copies of constituent documents (for non-resident
legal entities);
zzinformation on availability of experience in performing similar objectives;
zzinformation on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the Procedure for
involvement of advisors in the process of privatization of state-owned objects (presence
of the applicant's representative office and possibility of attracting other consultants,
qualifications, experience, knowledge, and skills for performance of such objectives,
effectiveness of the proposed method of preparation for sale by the applicant, sale
strategies, level of logistics and project organization, proposed dates of preparation
for sale and sale of the privatization object);
zzan extract from a commercial, bank, judicial register or other official document
confirming registration of a foreign legal entity in the country where the head office of such
legal entity is registered and contains information on location of such person, composition
of participants (shareholders), manager (for non-resident legal persons);
zzfor legal entities, documents on distribution of authorized capital among its
shareholders (participants), founders, information on all legal entities and individuals,
which directly or indirectly exercise control over a competition participant, including
individuals, beneficiary owners (controllers) taking into account part two of Article 8 of
the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property».
Competition proposal should contain the expected results of the advisor’s activity, main
stages and terms of work, form of reporting to the Fund, proposals for payment for advisor
services, and sources of funding of such services.
Documents made in a foreign language, contained in the competition documentation
should be translated and, in cases provided for by law, authorized in accordance with the
established procedure.
E-mail for correspondence: maya@spfu.gov.ua.
Information on the language of the competition: the competition is conducted in
Ukrainian.
Date, time and place of the competition (including the first and second stage):
zzThe first stage of the competition for selection of an advisor will be held on
07.09.2018 at 13 hours 00 minutes in the premises of the State Property Fund of
Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv 01133, Room 303.
zzThe second stage of the competition for selection of an advisor will be held on
17.09.2018 at 13 hours 00 minutes in the premises of the State Property Fund of
Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv 01133, Room 303.
Reference phone numbers: +38 (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.

Information
on conducting a competition for selection of an advisor
to provide services for preparation for privatization
and sale of the stock of shares of State
PJSC «National Joint-Stock Company «Ukragroleasing»
in the size of 100.00% of the authorized capital of the company
Information on the Privatization Objects
YeDRPOU Code: 30401456.
Full name: State Public Joint-Stock Company «National Joint-Stock Company
«Ukragroleasing».
Location: 01601, Kyiv city, 16A Mechnikova St.
Telephone: +38 (044) 254-30-10.
The main activity as per Classifier of Economic Activities: 64.91Financial leasing.
The cost of assets as of 31 December 2017: 438,829 thousand hryvnias.
Grounds for the Competition and the Procedure
for Conducting the Competition
Competition for selection of a advisor to provide services for preparation for
privatization and sale of the stock of shares of State PJSC «National Joint-Stock Company
«Ukragroleasing», at the auction with the terms is carried out pursuant to the Order of the
Cabinet of Ministers of Ukraine No.358-р dated 10.05.2018, which approves the list of
objects of large privatization of the state-owned property to be privatized in 2018, as well as
the Order of the State Property Fund of Ukraine No.775 dated 08.06.2018 «On the Decision
to Privatize the State-Owned Stock of Shares of the State Public Joint-Stock Company State
«National Joint-Stock Company «Ukragroleasing» (YeDRPOU Code 30101456)».
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The procedure for conducting the competition for selection of an advisor to provide
services for preparation for privatization and sale of the stock of shares of State PJSC
«National Joint-Stock Company «Ukragroleasing» is established by the Law of Ukraine
«On Privatization of State and Communal Property» (hereinafter the «Law»), the Procedure
for Engaging Advisors in the Process of Privatization of State-Owned Objects, approved
by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No.878 dated 30.11.2016 (as
amended) (hereinafter the «Procedure»), the Regulations on the competition commission
for selection advisors in the process of privatization of state-owned objects, approved
by the Order of the State Property Fund of Ukraine No.458 dated 29.03.2018, registered
with the Ministry of Justice of Ukraine on 18 April 2018 under No.471/31923 (hereinafter
the «Regulations»).
In accordance with paragraph 3 of the Procedure and Article 19 of the Law, as well
as part two of Article 8 of the Law, there is a list of persons who are not allowed to be
advisors.
Additionally, persons who are subject to sanctions in accordance with the requirements
of the Law of Ukraine No.133/2017 dated 15.05.2017, which brought into force the Decision
of the National Security and Defense Council of Ukraine dated 28.04.2017 «On Application
of Personal Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)» and the Law of
Ukraine «On Sanctions,» should not be allowed to competition.
The Main Purpose, Objective and List of Advisor Services,
Including the Maximum Terms of Preparation
of the Privatization Object for Sale
The main purpose of Advisor on sale of state-owned stock of shares of State PJSC
«National Joint-Stock Company «Ukragroleasing» is acceleration of economic growth,
attraction of foreign and domestic investments, reduction of the share of state or communal
property within the structure of the Ukrainian economy by selling privatization objects to
the effective owner.
List of objectives of advisor on sale of the stock of shares of State PJSC «National
Joint-Stock Company «Ukragroleasing» is as follows:
hh collection of information and conduction of analysis of economic, technical, and
financial indicators of the company’s activity;
hh bringing the main indicators of the company’s accounting records in line with
accounting standards;
hh ensuring financial audit;
hh preparation of a financial model and determination of investment attractiveness of
the company, possible ways of its improvement, ways of restructuring of accounts
payable, recommendations on the establishment of basic prices and tariffs for
products and services, marketing policy, and other measures;
hh determination of the starting price and preparation of the information package
concerning the privatization object;
hh preparation of documentation on the company in accordance with the requirements
of legislation on protection of economic competition and on environmental audit;
hh conduction of Due Diligence, particularly:
General Due Diligence is an inspection of all aspects of the company's activity,
including legal issues, financial status, taxation issues, management quality, business
activity, and place of the company on the market.
Financial Due Diligence provides the opportunity to assess the financial status of
the company, to inspect its assets and liabilities in terms of their quality and real

evaluation (particularly, presence of unregistered liabilities or high value of assets
may significantly impair financial status in future).
Tax Due Diligence is a detailed analysis of tax risks as a subject of a separate
inspection.
Legal Due Diligence is an analysis of legal aspects of the company's activities, such
as legality of privatization, registration of licenses, contracts, labor law compliance,
etc.
Operational Due Diligence is an inspection of the company's production activities,
particularly, availability of the opportunity for increasing production output, taking
into account market capacity, product quality assessment, and review of new
developments.
Technological Due Diligence focuses on study of production technologies, availability
and condition of production equipment, environmental friendliness of production.
hh conducting a SWOT analysis of the object, including assessment of competitive
positions of an object in Ukraine;
hh carrying out activities aimed at finding potential investors, preparation of an
information statement on the study of demand;
hh preparation of presentation materials for potential investors/Data room organization
(in Ukrainian and English);
hh providing advices to significant conditions of the sale agreement draft of an object;
hh support of the auction;
hh ensuring fulfillment of the requirements for payment of advisor’s services in
accordance with the second clause of paragraph 6 of the Procedure, which in the
fixed amount is no more than 0.5% of the value of the assets of the company in the
amount of the parts owned by the state with respect to the financial statements for
the last financial year; in the case of sale of the privatization object, the size of the
variable part is no more than 2% of the value of the sold privatization object.
List of the Advisor Services:
hh preparation of State PJSC «National Joint-Stock Company «Ukragroleasing» for
privatization;
hh sale of the stock of shares of State PJSC «National Joint-Stock Company
«Ukragroleasing».
The maximum term for preparation by the advisor of the stock of shares of State PJSC
«National Joint-Stock Company «Ukragroleasing» for sale is 4 (four) months from the date
of entry of the agreement on provision of advisor’s services into force.
Term and Procedure for Submission of Competition Documentation
Competition documentation should be submitted no later than 18 hours 00 minutes
on 03.09.2018.
Competition documentation is submitted to the following address: 18/9 General Almazov
St., Kyiv 01133, State Property Fund of Ukraine, Room 814, every day from 9.00 to 18.00;
from 9.00 to 16.45 on Fridays; from 9.00 to 17.00 on pre-holiday days.
Application for participation in the competition may be submitted to the following
e-mail: maya@spfu.gov.ua.
Confirming documents and competition proposal are submitted in separate sealed
opaque envelopes with indication of the name of competition and inscriptions «Confirming
Documents» and «Competition Proposal,» respectively.

List of Documents to be Submitted for Participation
in the Competition
Applicants submit the following competitive documentation to the Fund:
zzapplication for participation in the competition;
zzconfirming documents;
zzcompetition proposal;
zzsignificant conditions for inclusion into the agreement on the provision of advisor’s
services.
The application should be made according to the form approved by the Order of the
State Property Fund of Ukraine No.716 dated 10.05.2017, registered with the Ministry of
Justice of Ukraine on 24 May 2017 under No.661/30529.
Confirming documents are:
zza duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed the
application for participation in the competition (in the case of signing the application by
the authorized representative);
zza copy of an identification document (for individuals);
zzduly certified and legally authorized copies of constituent documents (for non-resident
legal entities);
zzinformation on availability of experience in performing similar objectives;
zzinformation on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the Procedure for
involvement of advisors in the process of privatization of state-owned objects (presence
of the applicant's representative office and possibility of attracting other consultants,
qualifications, experience, knowledge, and skills for performance of such objectives,
effectiveness of the proposed method of preparation for sale by the applicant, sale
strategies, level of logistics and project organization, proposed dates of preparation
for sale and sale of the privatization object);
zzan extract from a commercial, bank, judicial register or other official document
confirming registration of a foreign legal entity in the country where the head office of such
legal entity is registered and contains information on location of such person, composition
of participants (shareholders), manager (for non-resident legal persons);
zzfor legal entities, documents on distribution of authorized capital among its
shareholders (participants), founders, information on all legal entities and individuals,
which directly or indirectly exercise control over a competition participant, including
individuals, beneficiary owners (controllers) taking into account part two of Article 8 of
the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property».
Competition proposal should contain the expected results of the advisor’s activity, main
stages and terms of work, form of reporting to the Fund, proposals for payment for advisor
services, and sources of funding of such services.
Documents made in a foreign language, contained in the competition documentation
should be translated and, in cases provided for by law, authorized in accordance with the
established procedure.
E-mail for correspondence: maya@spfu.gov.ua.
Information on the language of the competition: the competition is conducted in
Ukrainian.
Date, time and place of the competition (including the first and second stage):
zzThe first stage of the competition for selection of an advisor will be held on
07.09. 2018 at 13 hours 00 minutes in the premises of the State Property Fund
of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv 01133, Room 303.
zzThe second stage of the competition for selection of an advisor will be held on
18.09.2018 at 11 hours 00 minutes in the premises of the State Property Fund of
Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv 01133, Room 303.
Reference phone numbers: +38 (044) 200-33-25, (044) 200-33-10.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
інформація регіональних відділень ФДМУ

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про проведення конкурсу
на право укладення договору оренди нерухомого
державного майна

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право
укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на
балансі Механіко-технологічного технікуму Одеської національної академії харчових
технологій, орган управління – Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення буфету 1-го поверху учбового корпусу площею 65,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 12.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 495 000,00 (чотириста дев’яносто
п’ять тисяч) гривень 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – червень 2018 р. становить 1 696,63 грн (одна тисяча шістсот дев’яносто шість) гривень 63 коп.
(без урахування ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному
закладі; строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців; сплата гарантійного
внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних плат, – 10 179,77 грн (без урахування ПДВ) на такі банківські реквізити: одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області,
код: 20984091, рахунок: 37318033000044, МФО: 820172 в Державній казначейській
службі України, м. Київ, призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 65,5 м2»; внесення
протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати не менше як
за шість місяців; конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової орендної
плати; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звітним,
з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних документів
орендодавцю та балансоутримувачу; належне утримання та використання об’єкта
оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна,
запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору
оренди на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно
поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було
застраховане; укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на
землю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря
у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини
орендаря; заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу
витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою
для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення
про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний особисто отримати
протягом 3 робочих днів з моменту затвердження протоколу засідання конкурсної
комісії договір оренди та укласти його з орендодавцем протягом 5 робочих днів з
моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) або порушення строку підписання договір оренди укладається
з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по орендній
платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання
договору оренди або відмови від підписання сплачений ним гарантійний внесок не
повертається та перераховується до Державного бюджету України.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладання договору оренди
повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно вимог Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після останнього дня
строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету України.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати
у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску; відомості про претендента,
у т. ч. банківські реквізити; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента для юридичної особи:
документи що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним
чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської
і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що
стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, що посвідчує
особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На конкурс»
з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування цієї
інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кім. №1113, 11-й поверх,
щоденно з 9.00 – 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 – 15.00.
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Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більш ніж за три
робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру
орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00
у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15, 5-й поверх, кімн. 503.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у Регіональному відділенні ФДМУ по
Одеській області за тел.: 731-40-59, 731-50-38.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про проведення
конкурсу на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право
укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на
балансі Одеської національної академії харчових технологій, орган управління – Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення на 1-му поверсі в будівлі
учбового корпусу № 3 (інв. № 10311006) площею 114,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Пастера, буд. 29
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 1 250 379 (один мільйон двісті
п’ятдесят тисяч триста сімдесят дев’ять) гривень 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – червень 2018 р. становить 4 247,49 (чотири тисячі двісті сорок сім) гривень 49 коп. (без урахування ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальних
закладах; строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців; сплата гарантійного
внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних плат, – 25 484,92 грн (без урахування ПДВ) на такі банківські реквізити: одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області,
код: 20984091, рахунок: 37318033000044, МФО 820172 в Державній казначейській
службі України, м. Київ, призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 114,0 м2»; внесення
протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати не менше як
за шість місяців; конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру
орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової орендної плати; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету та
балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю
та балансоутримувачу; надання гарантійного листа, погодженого з профспілковою
організацією ОНАХТ, щодо граничних рівнів цін та асортименту студентського буфету; надання гарантійного листа, погодженого з профспілковою організацією ОНАХТ,
щодо надання пільгових умов обслуговування студентам з низьким рівнем доходів (з
соціально незахищених родин); належне утримання та використання об’єкта оренди
за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки;
страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди
на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати
договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане;
укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15
робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення
або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному
стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану
або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту
про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової
орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу;
переможець конкурсу зобов’язаний особисто отримати протягом 3 робочих днів з
моменту затвердження протоколу засідання конкурсної комісії договір оренди та
укласти його з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а
у разі його відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) або порушення строку підписання договір оренди укладається з учасником конкурсу, який
останній відмовився від надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти
договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди або відмови від
підписання сплачений ним гарантійний внесок не повертається та перераховується
до Державного бюджету України.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди
повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після останнього дня
строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету України.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати
у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску; відомості про претендента,
у т. ч. банківські реквізити; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; надання гарантійного листа,
погодженого з профспілковою організацією ОНАХТ, щодо граничних рівнів цін та асортименту студентського буфету; надання гарантійного листа, погодженого з профспілковою організацією ОНАХТ, щодо надання пільгових умов обслуговування студентам
з низьким рівнем доходів ( з соціально незахищених родин);

відомості про претендента для юридичної особи: документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, що посвідчує
особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; надання гарантійного
листа, погодженого з профспілковою організацією ОНАХТ, щодо граничних рівнів цін
та асортименту студентського буфету; надання гарантійного листа, погодженого з
профспілковою організацією ОНАХТ, щодо надання пільгових умов обслуговування
студентам з низьким рівнем доходів (з соціально незахищених родин).
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На конкурс»
з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування цієї
інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кім. № 1113, 11-й поверх,
щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більш ніж за три
робочих дні до дати проведення конкурсу, до 16.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру
орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено на 11-й календарний день після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх,
кімн. № 503.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за тел.:
731-40-59, 731-50-38.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 30.07.2018

За результатами засідання конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право оренди частини нежитлового приміщення службової будівлі
загальною площею 2,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль – 1, Аеропорт, що
обліковується на балансі Регіонального структурного підрозділу Київського районного центру «Київцентраеро» Державного підприємства обслуговування повітряного
руху України, переможцем визнано Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ
«Перша Чарівна Скриня» (ідентифікаційний номер 35791225).

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

ІНФОРМАЦІЯ
Управління Служби безпеки України в Черкаській області
про проведення конкурсу на право укладення договору
оренди нерухомого військового майна

Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Управління Служби безпеки України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина приміщення на першому
поверсі адміністративного корпусу № 1 площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Управління Служби безпеки України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси,
вул. Гоголя, 240.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 28.02.2018 становить 12 950,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України № 786 від 04.10.1995, становить 439,91 грн
за базовий місяць – травень 2018 року (при застосування річної орендної ставки
на рівні 40 % (платіжний термінал).
Балансоутримувач об’єкта оренди: Управління Служби безпеки України в Черкаській області.
Орган, уповноважений управляти майном, – Служба безпеки України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільш запропонований розмір місячної орендної плати за використання
зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць оренди – травень 2018 р., що становить 439,91 грн (без ПДВ), але не нижчий ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 зі змінами та
доповненнями.
2. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточних та інших видів ремонту
орендованого майна.
3. Термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією
відповідно до чинного законодавства.
4. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню
і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому екологічними нормами та
правилами пожежної безпеки.
5. Забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його
стану відповідно до напряму використання за цільовим призначенням.
6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові,
наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини в орендованому
приміщенні.
7. Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти договір на відшкодування вартості електроенергії балансоутримувачу.
8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечується у вигляді
завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший місяць оренди, що
вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди протягом 10 днів з моменту
укладення договору.
9. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без права на приватизацію орендованого майна.
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відомості
приватизації

Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені у п. 3.2. наказу ФДМУ
та СБУ від 03.09.2009 № 587, крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу
і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи, посвідченої нотаріусом копії установчих документів; відомості про
фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу
про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції)
щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатанному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Термін приймання документів на конкурс – протягом 30 днів з дня опублікування
цієї інформації.
Конкурс відбудеться через 30 днів з дня опублікування цієї інформації в
газеті «Відомості приватизації» об 11.00 в приміщенні Управління СБ України
в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240.
Заяви приймаються за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240 .
Додаткову інформацію можна отримати у начальника фінансового відділу Управління СБУ в Черкаській області або за телефоном (0472) 37-92-44.

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Чернівці про підсумки конкурсу на право укладення договору
оренди державного (військового) майна, що відбувся 30.07.2018
За результатами засідання конкурсної комісії переможцем конкурсу на право
укладення договору оренди державного (військового) майна – нежитлових вбудованих
приміщень першого поверху (№ 1-5, 1-7) загальною площею 45,1 м2 в будівлі (літ. А)
Гарнізонного будинку офіцерів (інв. № 4) військового містечка № 101 за адресою:
м. Чернівці, пл. Театральна, 6 визнано фізичну особу – підприємця Редько О. М.

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

Назва органу
управління

1 Міністерство соціальної політики України
2 Міністерство внутрішніх справ України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
20088184, Калинівський районний центр зайнятості, 22400, Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. Вадима Нестерчука, 43а, тел. (04333) 2-14-71
40112249, Регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій області, 21010,
м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24, тел. (04332) 66-16-91

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло- вартість майна за не- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
ща, м2
залежною оцінкою, грн вий строк оренди
20088184.1.ЯРЦЯЖЕ033 22400, Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка,
40,6
205 395,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
вул. Вадима Нестерчука, 43а
40112249.1.ГЦЛОБШ003 Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Великий Митник,
3,9
29 588,00
2 роки 364 дні
Розміщення фінансової
вул. 57 км +1000 № 2, територіальний сервісний центр
установи (відділення банку)
№ 0545 (на правах відділу м. Хмільник)

реєстровий номер майна

Нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщення на 2-му поверсі адмінбудинку (літ. А)
Нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщення на 1-му поверсі адміністративної
будівлі (та прибудови) (літ. А, а, а1)

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

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

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можливий
мета використання
ща, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
37472282.44.ГЧУЛЕЧ011 45400, Волинська обл., м. Ново66,8
86 473,00
2 роки 364 дні
Розміщення релігійної організації
волинськ, вул. Автобусна, 12

найменування

1 Державне агентство рибного 41286161, Управління Державного агентства рибного господарства у Волинській області, 43001, Волингосподарства України
ська обл., м. Луцьк, вул. Товарова, 11, тел.: (0332) 24-20-02, 24-35-77

реєстровий номер майна

Будівля гаража (Б-1)

місцезнаходження

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 один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за неза- максимально можливий
загальна площа, м2
мета використання
лежною оцінкою, грн
строк оренди
14308368, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова», м. Дніпро, вул. Криворізь- Нежитлові вбудовані приміщення
РМЙЙМК1222
м. Дніпро,
289,9
710 600,00
2 роки 11 місяців
Інше використання нерухомого майна (виробництво, обробка
ка, 1, тел. 34-39-04
просп. О. Поля, 46
металу без права торгівлі у даному приміщенні)
38101636, 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області,
Нежитлове вбудоване при38101636.1.ААААЖА330 м. Павлоград, вул. Кри11,4
42 741,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офісного приміщення
м. Павлоград вул. Крилова, 6
міщення
лова, 6
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

1 Державне космічне агентство
України
2 Державна служба України з надзвичайних ситуацій

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалежмісцезнаходження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
1 Державна служба статисти- 02360412, Головне управління статистики у Житомирській області, Асфальтований майданчик
02360412.1.НОПУИА024 Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Єв25,0
21 772,00
ки України
10003, м. Житомир, вул. Сціборського, 6а, тел. 22-47-56
ропейська, 19/10
2 Національна поліція України 40108625, Головне управління Національної поліції в ЖитомирНежитлові приміщення адміністративної будівлі, літ. А, 40108625.3.АААДИА586; Житомирська обл., м. Новоград66,26;
211 662,00;
ській області, 10008, м. Житомир, вул. Старий Бульвар, 5/37
нежитлове приміщення будівлі гаражів (літ. В)
40108625.3.АААДИА588 Волинський, вул. Івана Франка, 3а
48,6
40 246,00

№
з/п

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

Назва органу управління

найменування

реєстровий номер майна

максимально можлимета використання
вий строк оренди
До 3 років
Організація торгівлі продовольчими
товарами
2 роки 364 дні
Проведення діяльності у сфері охорони
громадського порядку та безпеки

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 КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство аграрної 00849296, Державне підприємство «Науково-дослідний, виробни- Виробничі будинки під (літ. «А»); виробничі будинки під (літ. «Б»);
політики та продочий агрокомбінат «Пуща-Водиця», 04078, м. Київ, вул. Полкова, 57, виробничі будинки під (літ. «В»); виробничі будинки під (літ. «Г»);
вольства України
тел. (044) 434-94-36
виробничі будинки під (літ. «Д»); виробничі будинки під (літ. «Е»);
виробничі будинки під (літ.»Ж»); два асфальтованих майданчики
2 Національна поліція 40108616, Головне управління Національної поліції в Київській об- Нерухоме майно
України
ласті 01601, м.Київ, вул. Володимирська, 15
3 Міністерство інфра- 20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «БоПриміщення № 20 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D»
структури України
риспіль», 08307, Київська обл., м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, (інв. № 47578)
281-70-22

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалежмісцезнаходження
площа, м2
ною оцінкоюбез ПДВ, грн
Київська обл., Києво867,1;1429,0;
1 962 585,00; 3 234 384,00;
Святошинський р-н,
1 601,9; 1578,6; 3 625 724,00; 3 572 987,00;
с. Софіївська Борщагівка, 1 256,5; 1 457,3; 2 843 950,00; 3 298 438,00;
вул. Соборна, 63
3 361,3; 8 600,0 7 607 932,00; 2 437 000,00
39292197.39.АААДЕД854 Київська обл., м. Бровари,
105,0
691 000,00
вул. Ярослава Мудрого, 24
–
Київська обл., м. Борис16,5
1 269 330,00
піль, Аеропорт
реєстровий номер
майна
–

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 11 місяців
Розміщення торговельних об’єктів з продажу
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; розміщення стоянки для автомобілів на асфальтованих майданчиках
2 роки 11 місяців
Розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи
2 роки 11 місяців
Проведення бортпровідниками інструктажу
з оформлення документів, розміну та здачі
готівки з продажу товарів на борту ПС

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

1 Національна поліція
України

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можливий
мета використання
ща, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
40109000.1.ЖЖАИКУ869 Кіровоградська обл., м. Олександрія,
55,3
252 300,00
2 роки 11 місяців
Для організації дозвілля дітей та юнацтва у позаурочний час
вул. 6 Грудня, 25
(розміщення позашкільного навчального закладу)
реєстровий номер майна

40109000, Управління поліції охорони в Кіровоградській області, 25009, Вбудоване нежитлове приміщення на
м. Кропивницький, вул. Габдрахманова, 1, тел. (0522) 33-35-33)
1-му поверсі адміністративної будівлі

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
00992384, Державне підприємство «Славське лісове господарство» 82660, Львівська обл., Сколівський
р-н, смт Славсько, вул. О. Степанівни, 7, тел. (03251) 42-4-88
39507175, Державна фіскальна служба України і перебуває в оперативному управлінні (користуванні)
Дрогобицької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській області,
82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Шевченка, 9, тел. (03244) 1-00-36

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незамісцезнаходження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
Вбудовані нежитлові приміщення № 24-28, 00992384.10.АААДДЕ526 Львівська обл., Сколівський
122,8
232 700,00
30, 34 в будівлі їдальні-магазину «А-3»
р-н, с. Тухля, вул. І. Франка, 86
станом на 30.04.2018
Вбудоване нежитлове приміщення № 2 на
Інформація відсутня
Львівська обл., м. Трускавець,
10,4
102 600,00
1-му поверсі
пл. В. Чорновола, 2
станом на 30.04.2018
найменування

реєстровий номер майна

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта
з продажу непродовольчих товарів
2 роки 364 дні
Розміщення органів місцевого самоврядування

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство аграрної
політики та продовольства України
2 Міністерство оборони
України
3 Міністерство освіти і
науки України
4 Міністерство освіти і
науки України
5 Міністерство освіти і
науки України
6 Міністерство освіти і
науки України
7 Міністерство інфраструктури України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
00702897, ДП «Одеське обласне підприємство по племінній
справі в тваринництві», 67806, Одеська обл., Овідіопольський
р-н, смт Авангард, вул. Ангарська, 1
08336521, Державне підприємство «Одеський завод будівельних
матеріалів», 65039, м. Одеса, 4-й Басейний провулок
02071045, Одеський національний політехнічний університет,
65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1
02071062, Одеська національна академія харчових технологій,
м. Одеса, вул. Канатна, 112
02071062, Одеська національна академія харчових технологій,
м. Одеса, вул. Канатна, 112
02071062, Одеська національна академія харчових технологій,
м. Одеса, вул. Канатна, 112
01125666, Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт», 65026, м. Одеса, Митна площа, 1

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлові будівлі: складу (літ. Б), нежитлові приміщення колишньої кузні (літ. В), навіс (літ. Г), частина навісу (літ. Д), гараж-майстерня (літ. Е)
Бетоновані майданчики № 2, 13, 31

–

Нежитлові приміщення підвалу студентського
гуртожитку № 4
Частина нежитлового приміщення вестибуля на
1-му поверсі будівлі учбового корпусу № 1
Частина нежитлового приміщення вестибуля на
1-му поверсі будівлі літ. «А» учбового корпусу
Частина нежитлового приміщення вестибулю на
першому поверсі будівлі літ. «Ї» учбового корпусу
Частина відкритого складського майданчика

–

–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Одеська обл., Овідіопольський
1 164,5
660 154,00
2 роки 11 місяців Розміщення складських приміщень
р-н, смт Авангард, вул. Ангарська, 1
м. Одеса, вул. Хімічна, 35
2 010,0
2 196 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення складів
місцезнаходження

–

м. Одеса, вул. М. Говорова, 11а
м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3

–

м. Одеса, вул. Канатна, 112

–

м. Одеса, вул. Канатна, 112

–

м. Одеса, вул. Приморська (М.
Гефта, 3)

117,8

407 602,00

2 роки 11 місяців

Розміщення магазину-складу

2,0

38 864,00

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари

2,0

38 864,00

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари

2,0

38 864,00

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного автомату, що відпускає продовольчі товари

1 484,0

2 576 127,00

До 20.04.2025

Розміщення систем та обладнання, що забезпечать діяльність перевантажувального комплексу (інше використання нерухомого майна)

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

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2
3
4

Назва органу управління
Міністерство охорони здоров’я
України
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за
наркотиками
Міністерство освіти і науки
України
Міністерство освіти і науки
України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна
місцезнаходження
майна
площа, м2
02010936, Національний фармацевтичний університет, вул. Пушкін- Нежитлове приміщення – частина вестибуля (к. № 28) на 1-му поверсі 3-поверхової бу–
м. Харків, вул. Ва4,0
ська, 53, м. Харків, 61002, тел.: 0577063061, 0577063581
дівлі навчального корпусу, літ. за техпаспортом «Б-3», інв. № 001031023
лентинівська, 4
00482329, ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і ме- Нежитлові приміщення – кімн. № 63-77, 116-120 та частина коридору № 93 на 2-му по00482329.2.ААААЛБ389 м. Харків,
дичної продукції», 61085, м. Харків, вул. Астрономічна, 33,
версі 4-поверхової будівлі адміністративно-лабораторного корпусу № 2, інв. № 81973,
вул. Астрономіч365,5
тел.: 0577206459, 0577206301
літ. А-4
на, 33
00493741, Харківський національний технічний університет сільНежитлове приміщення – частину холу розташованого на 1-му поверсі 3-поверхового на–
м. Харків, вул. Алського господарства імені Петра Василенка, тел.: 0577003889,
вчального корпусу, пам’ятка архітектури, інв. № 103289631
чевських, 44
4,0
0577003888
02071139, Національний юридичний університет імені Ярослава
Частина стін нежитлового приміщення: коридору (к. № 25) у підвалі 8-поверхового гурто–
м. Харків,
Мудрого, вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, тел. 0577049314
житку № 14, інв. № 82581, літ. «Б-8»
вул. Пушкінська,
1,0
104е
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

вартість майна за неза- максимально можлежною оцінкою, грн ливий строк оренди

мета використання
Розміщення банкомата та термінала самообслуговування
Розміщення виробництва

44 000,00

2 роки 11 місяців

1 492 230,00

2 роки 11 місяців

48 000,00

2 роки 11 місяців

Розміщення банкомата та термінала самообслуговування

4 800,00

2 роки 11 місяців

Розміщення телекомунікаційного обладнання

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного
та комунального майна».

6 серпня 2018 року

№ 63 (1187)

7

відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області
щодо скасування оголошень про намір передати в оренду об’єкти державного нерухомого майна

«Відомості приватизації» від 04.07.2018 №53-54 (1177-1178) на стор. 5, поз. 6, а саме: нежитлове приміщення – частина коридору № 7 на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку, інв. № 85702, літ. А-9, загальною площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків,
пр. Л. Свободи, 51а, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, розміщення побутових
пральних машин, строком на 1 рік, вважати скасованим.
3. Оголошення про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява, опублікованого в газеті
«Відомості приватизації» від 04.07.2018 № 53-54 (1177-1178) на стор. 5, поз. 7, а саме: нежитлове приміщення – частина коридору № 41 на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку, інв. № 85701, літ. А-9, загальною площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків,
пр. Л. Свободи, 51б, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, розміщення побутових
пральних машин, строком на 1 рік, вважати скасованим.

1. Оголошення про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява, опубліковане в газеті «Відомості приватизації» від 04.07.2018 № 53-54 (1177-1178) на стор. 5, поз. 5, а саме: нежитлове приміщення – частина побутової
№ 4 на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку, інв. № 86391, літ. А-9, загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул.
Цілиноградська, 58, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, розміщення побутових
пральних машин, строком на 1 рік, вважати скасованим.
2. Оголошення про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява, опубліковане в газеті

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1

Державне агентство лісових ресурсів України

00993225, Державне підприємство «Скадовське досвідне лісомисливське господарство», 75701, м. Скадовськ, вул. Затишна, 171,
тел. (05537) 5-70-10
Міністерство освіти і на- 02125609, Херсонський державний університет, 73003, м. Херсон,
уки України
вул. Університетська, 27, тел. (0552) 32-67-05

2

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

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

1. Їдальня пансіонату «Явір»; 2. Промсклад пансіонату «Явір»; 009932225.4.БУШКСЛ141; 00993225.4.БУШКСЛ140;
00993225.4.БУШКСЛ139; 00993225.4.МПОАРР005; 3. Будинок відпочинку пансіонату «Явір» 4. Вагон – будинок
5. Трансформатор (дизель – генератор)
нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі навчального
–
корпусу № 5

Херсонська обл., Скадовський
р-н, смт Лазурне, провулок
Олексіївський, 1
м. Херсон, пров. Інженера Корсакова, 47

загальна
площа, м2
490,1; 117,0;
243,5; –; –

вартість майна за незалежною оцінкою, грн
413 041,00

52,5

306 884,00

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 11 місяців Організація відпочинку
та розваг
2 роки11 місяців

Розміщення їдальні у
навчальному закладі

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

Назва органу управління
Державне агентство рибного господарства України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
25592421, Державне підприємство «Укрриба», вул. Тургенєвська, 82а,
м. Київ, 04053 тел.(044) 486-07-91

найменування

Гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми ставу Малашівці (інв. № 1-849) у складі: водоскидна споруда, рибозахисна споруда, контурна дамба
Міністерство освіти і науки 02071234, Хмельницький національний університет вул. Інститутська, 11, Частина приміщення на 1-му поверсі бібліотечного корпусу
України
м. Хмельницький, 29016, тел. (0382) 67-22-76
Державне агентство вод- 05446893, Хмельницьке обласне управління водних ресурсів, вул. Собор- Приміщення на 5-му поверсі адміністративного будинку
них ресурсів України
на, 29, м. Хмельницький, 29013, тел. (0382) 79-57-98
Пенсійний фонд України
21318350, Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій Приміщення на 2-му поверсі адміністративного будинку
області, вул. Герцена, 10, м. Хмельницький, 29013, тел. (0382) 79-47-74

2
3
4

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
місцезнаходження
площа, м2
25592421.85.ААЕЖАЖ818 За межами с. Малашівці, в межах земель
–
Малашовецької сільської ради, Хмельницький р-н, Хмельницька обл.
–
вул. Кам’янецька, 110/1, м. Хмельниць2,0
кий, 29016
05446893.1. ТТПШШТ155 вул. Соборна, 29, м. Хмельницький,
43,2
29013
–
вул. Шевченка, 14, м. Ізяслав, Хмель16,3
ницька обл., 30300

вартість майна за неза- максимально можмета використання
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
463 265,00
2 роки 364 дні
Здійснення рибогосподарської
діяльності (аквакультура)

реєстровий номер майна

15 125,00

2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

202 608,00

2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації
2 роки 11 місяців Розміщення органу місцевого
самоврядування

29 650,00

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

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

Назва органу
управління

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

1 Державна служба статистики України

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

02363072, Головне управління статистики у Чернігівській області, 14000, м. Черні- Нежитлове приміщення на 1-першому поверсі
гів, вул. Гонча, 37, тел.: (0462) 67-50-27, 67-50-82
адміністративної будівлі

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна площа, м2

02363072.1. АААДЕЖ443

Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 7

71,3

вартість майна за не- максимально можливий
мета використання
залежною оцінкою, грн
строк оренди
128 521,18
2 роки 364 дні
Здійснення торгівлі непродовольчими товарами

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Державне управління справами
2 Національна поліція
України
3 Міністерство освіти
і науки України
4 Міністерство освіти
і науки України
5 Міністерство освіти
і науки України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
ливий строк оренди
05905668, Державне видавництво «Преса України» Державного управління справами,
Нерухоме майно – нежитлове приміщення на
05905668.1.ААААЛЕ142 м. Київ, просп. Пе38,0
759 507,00
1 рік
Розміщення благодійної організації на площі, що не
03047, м. Київ, просп. Перемоги, 50, тел. 454-87-61
3-му поверсі редакційно-видавничого корпусу
ремоги, 50
станом на 31.05.2018
використовується для провадження підприємницької
(літера А)
діяльності
40108583, Головне управління Національної поліції України, 01601, м. Київ, вул. ВолодимирНерухоме майно – частина нежитлового при40108583.2.ИДЯЕНВ080 м. Київ, просп. Ло2,0
35 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
ська, 15, тел. (044) 271-93-33
міщення на 1-му поверсі гуртожитку
бановського, 152а
станом на 31.05.2018
02070921, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Іго- Нерухоме майно – відгороджена частина холу на
–
м. Київ, вул. По21,0
378 614,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює поря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. (044) 204-82-82, факс (044) 204-97-88 1-му поверсі будівлі навчального корпусу № 16
літехнічна, 14
станом на 31.05.2018
бутове обслуговування населення (перукарня)
02070884, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний універ- Нерухоме майно нежитлові приміщення на 1-му
–
м. Київ,
76,4
1 385 812,00
2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підситет ім.Вадима Гетьмана», 03068, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, тел. (044) 371-61-94
поверсі будівлі гуртожитку № 1
вул. Желябова,8
станом на 31.05.2018
акцизної групи
02070884, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,
Нерухоме майно – частина нежитлового примі–
м. Київ, вул. Дегтя2,0
35 130,00
2 роки 350 днів Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює по03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, тел. (044) 456-50-55
щення на 3-му поверсі, гуртожитку № 4
рівська, 49
станом на 30.06.2018
бутове обслуговування населення (пункт пральні самообслуговування 1 шт.)
Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Волинська область
Інформація
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: частина лікарні з поліклінікою (літер. А-5)
площею 21,0 м2, що знаходиться за адресою: 43001, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Чернишевського, 114б та обліковується на балансі ДУ «Територіальне медичне
об’єднання МВС України по Волинській області». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Чернишевського, 114б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди. Телефон:(0332) 24-80-24. Телефакс:(0332)
24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 0,9348 га (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Чернишевського,
114б. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування лікарні з поліклінікою. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною
ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 3856510,29 грн станом на
31.01.2018. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.07.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,145 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель. Особа – платник робіт з
оцінки – Фірма «Волиньфарм» у формі товариства з обмеженою відповідальністю.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина Будинку проектних організацій
площею 135,0 м2, що знаходиться за адресою: 43010, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Кременецька, 38 та обліковується на балансі Волинської філії ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43010, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта у зв’язку із зміною складу об’єкта оренди (зменшення розміру площі). Телефон:(0332) 24-80-24. Телефакс:(0332) 24-34-77. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 6492357,46 грн станом на 23.01.2017. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
орієнтовно на 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,145 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель. Особа – платник робіт з оцінки – ТОВ «КОНТИНІУМ».
 3. Найменування об’єкта оцінки: котельня загальною площею 65,9 м2, що
знаходиться за адресою: 44810, Волинська обл., Турійський р-н, смт Луків, вул. Незалежності, 19В та обліковується на балансі Професійно-технічного училища № 22
смт Луків. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44810, Волинська обл., Турійський р-н,
смт Луків, вул. Незалежності, 19В. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта у зв’язку із зміною складу об’єкта оренди (зменшення розміру площі). Телефон:(0332) 24-80-24. Телефакс:(0332) 24-34-77. Розмір земельної
ділянки, усього: 9,5525 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Турійський р-н, смт Луків, вул. Незалежності,19. Цільове
призначення земельної ділянки: для обслуговування учбових приміщень Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,2 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля площею до 200 м2 – котельня. Особа – платник робіт
з оцінки – ТзОВ «Бренвель».
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі площею
115,8 м2, що знаходиться за адресою: 44600, Волинська обл., смт Маневичі, вул. 100річчя Маневич, 29 та обліковується на балансі Головного управління статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44600, Волинська обл., смт Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, 29. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії
договору оренди. Телефон:(0332) 24-80-24. Телефакс:(0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 0,08 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Цільове призначення земельної ділянки: для господарських потреб. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування землею. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 137448,00 грн станом на 09.02.2017. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на
31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,145
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини
будівель. Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Колбун Г. В.
 5. Найменування об’єкта оцінки: готель «Лісова пісня» літер А-5 загальною
площею 5774,7 м2, за адресою: 45001, Волинська обл., м. Ковель, бульв. Лесі Українки, 12 та обліковується на балансі Державного підприємства «Управління справами
Фонду державного майна України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45001, Волинська обл., м. Ковель, бульв. Лесі Українки,12. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди. Телефон:(0332) 24-80-24. Телефакс:(0332) 24-34-77.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
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проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,2 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
нерухоме майно – окрема будівля від 3000 м2 до 9000 м2 – нерухомість готельного,
рекреаційного та санітарно-курортного призначення. Особа – платник робіт з оцінки – ТОВ «РІВЕР ПАРК ЛТД».
 6. Найменування об’єкта оцінки: будівля вбудовано-прибудованого приміщення загальною площею 656,6 м2 за адресою: 43005, Волинська обл., м. Луцьк,
пр. Президента Грушевського, 33, що обліковується на балансі Державного підприємства «Управління справами Фонду державного майна України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43005, Волинська обл., м. Луцьк, пр. Президента Грушевського,
33. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон:(0332)
24-80-24. Телефакс:(0332) 24-34-77. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на
31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,2 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля
від 300 м2 до 900 м2 – адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість закладів громадського харчування. Особа – платник робіт
з оцінки – ТОВ «ВЕСТ ПРОПЕРТІ»
 7. Найменування об’єкта оцінки: частина даху гуртожитку № 1 «А-5» площею 130,0 м2 за адресою: 45100, Волинська обл., м. Рожище, вул. Шевченка, 2,
що обліковується на балансі Рожищенського коледжу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45100, Волинська обл., м. Рожище, вул. Шевченка, 2. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон:(0332) 24-80-24.
Телефакс:(0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2468 га (пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Рожище. Цільове
призначення земельної ділянки: для навчально-виробничих цілей. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування землею. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 126287,16 грн станом на 13.02.2017. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
орієнтовно на 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,145 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель – дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних
пристроїв. Особа – платник робіт з оцінки – ПрАТ «ВФ Україна»
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду
державного майна України від 16.01.2018 року № 47) (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Регіональним відділенням ФДМУ по Волинській області у
разі якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200
(двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію, в запечатаному конверті
по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому конверті та має
містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів;
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до
Положення). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів,
що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними),
бали за відповідними критеріями не зараховуються;
3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання, перевищення очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група з опрацювання документів претендента знаходяться за адресою: м. Луцьк, Київський майдан,
9, каб. 801, телефон: (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті
«Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або інший неробочий
день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію необхідно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до
опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

Донецькій області
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
який буде залучений до проведення незалежної оцінки

 Найменування об’єкта оцінки: основні засоби, довгострокові біологічні
активи, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, оборотні
матеріальні активи (запаси) цілісного майнового комплексу «Фенольний державний завод», що переданий в оренду ТОВ «НВО «ІНКОР І Ко» за договором оренди
від 25.09.2001 № 837/2001. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно, якого оцінюється: Україна, 85292, Донецька обл., м. Торецьк, смт Новгородське,
вул. Зарічна, 1. Мета проведення незалежної оцінки: для відображення результатів
незалежної оцінки в бухгалтерському обліку підприємства при продовженні договору оренди ЦМК.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області, тел./телефакс: (057)700-03-14, електронна адреса
donetsk@spfu.gov.ua.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: технічний та очищений нафталін, фенол, ортокрезол, трикрезол, дікрезол, ксиленоли, сольвент кам’яновугільний,
паливо котельне та інша коксохімічна продукція.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): будівлі, споруди та передавальні пристрої – 448 од.; машини та
обладнання – 3910 од.; транспортні засоби – 224 од.; інструменти, прилади – 723 од.;
бібліотечні фонди – 27 од.; МНМА – 2508 од.; об’єкти незавершеного будівництва –
1 од.; об’єкти незавершеного будівництва (соц.культ) – 3 од.; разом – 7844 од.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
100 000,00 (сто тисяч гривень).
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: будівлі, споруди та
передавальні пристрої – 31208,6 тис. грн; машини та обладнання – 10718,2 тис. грн;
транспортні засоби – 2534,1 тис. грн; інструменти, прилади – 5,0 тис. грн; бібліотечні
фонди – 0,0 тис. грн; МНМА – 102,0 тис. грн; об’єкти незавершеного будівництва –
18,6 тис. грн; об’єкти незавершеного будівництва (соц.культ.) – 215,2 тис. грн;
разом – 44801,7 тис. грн станом на 30 червня 2018 р.
Розмір земельних ділянок: усього 21 земельна ділянка загальним розміром
81,8167 га. Місце розташування земельних ділянок: території Новгородської селищної ради; Торецької міської ради; Розівської селищної ради Ясинуватського району
Донецької області; Підлиманської селищної ради Борівського району Харківської обл.
Цільове призначення земельних ділянок: для розміщення та експлуатації будівель і
споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій; для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі; житлова забудова; для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання; комерційного призначення; для будівництва
та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування; по
виробництву та розподіленню електроенергії; землі промисловості; для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
машинобудівної та іншої промисловості; для будівництва та обслуговування об’єктів
фізичної культури і спорту; громадського призначення; для забезпечення зв’язку;
землі рекреаційного призначення.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): укладено 9 договорів оренди. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): наявна по 20 земельним ділянкам. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки об’єкта нерухомого майна – 68,570 тис. грн. Платник робіт
з оцінки: ТОВ «НВО «ІНКОР І Ко».
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки необоротних
активів суб’єкта господарювання; або основних засобів (земельні ділянки (речові
права на них), будівель, споруд, передавальних пристроїв, машин, обладнання, приладів, колісних транспортних засобів) та нематеріальних активів; або єдиного (цілісного) майнового комплексу суб’єкта господарювання; або пакета акцій акціонерного
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товариства, зокрема, аналогічної галузевої належності суб’єкта господарювання або
порівнянної кількості одиниць необоротних активів.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного
майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також
вимогам до учасників конкурсу, передбаченим п. 12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на
об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх
виконання у календарних днях (не більше ніж 15 календарних днів). У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг
з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно
з додатком 3 до Положення);
підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 у Регіональному відділенні Фонду державного майна
по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний,
буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного організаційнодокументального забезпечення Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити: «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця,
який подає конкурсну документацію.

Житомирська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 Найменування об’єкта оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 225,5 м2
на 1-му поверсі будівлі магазину, що перебуває на балансі Житомирської філії
Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
Житомирський р-н, с. Висока Піч, вул. Воронкіна, 12а. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник оцінки – Регіональне
відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Жила С. А.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: частина будівлі гаража-складів (літ. Г.г.)
площею 61,3 м2, що перебуває на балансі Житомирської філії Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Ужачинська, 5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору
оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Приймак О. В. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 225,2 м2
на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Житомирській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., м. Малин, вул. М. Лисенка, 19. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору
оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – Малинська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 3. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця –
1800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 12,9 м2
на 1-му поверсі будівлі, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Брусилівському районі Житомирської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Брусилів, вул. Лермонтова, 3. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки –
Управління поліції охорони в Житомирській області. Очікувана найбільша ціна послуг з
оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти –
приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 5: щебеневий майданчик площею 300,0 м2,
що перебуває на балансі Андрушівського професійного ліцею. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Андрушівка, вул. Лисенка, 2. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник оцінки –
Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ
«Енергія тепла». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця –
1800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – площадки, майданчики.
 Найменування об’єкта оцінки № 6: нежитлове приміщення будівлі гаража
площею 34,8 м2, що перебуває на балансі ДП «Житомирторф». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 25. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Коломієць О. А.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 7: нежитлові приміщення площею 275,58 м2
на другому поверсі будівлі їдальні (літ. А-4), що перебуває на балансі Державного
технологічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
31.07.2018. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Севрук М. А. Очікувана найбільша ціна послуг з
оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти –
приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 8: частина нежитлового приміщення їдальні площею 30 м2. (літ. А), що перебуває на балансі Житомирського торговельноекономічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник оцінки –
Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП
Прокопчук В. А. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця –
1600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 9: нежитлові приміщення площею 23,4 м2 у
цокольному поверсі навчального корпусу, що перебуває на балансі Житомирського
професійного політехнічного ліцею. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Володимирська, 16. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата
оцінки: 31.07.2018. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Янович Л. О. Очікувана найбільша ціна послуг з
оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти –
приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 10: частина нежитлового приміщення коридору площею 3,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 1 (літ. А),
що перебуває на балансі Житомирського державного університету ім. І. Франка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Бердичівська, 40. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ КБ
«Приватбанк». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця –
1600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018
року за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності за
відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
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Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг
з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки);
підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; інформація
про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів
шляхом поштового відправлення на адресу: м Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до приймальні Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській
області (каб. 401) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) до 15.00. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити найменування об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир,
вул. С. Ріхтера, 20, тел.: (0412) 420-418.

Полтавська область
Інформація
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: частина навчально-допоміжного корпусу площею
214,6 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Лобача, 20а, с. Калашники, Полтавський
район, Полтавська область. Балансоутримувач: Коледж управління, економіки і права
ПДАА. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПП
«Імені Калашника». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування тощо.
 2. Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі площею 34,4 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Гоголя, 2а, смт Диканька, Полтавська область. Балансоутримувач: Північно-східний офіс Держаудитслужби. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2018.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні
для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Шаповал О. В. Основні ознаки подібності
об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта
оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення у холі спального корпусу, що розташована на першому поверсі шестиповерхової будівлі МРЦ,
площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Українська, 60, м. Миргород, Полтавська область. Балансоутримувач: Медичний реабілітаційний центр МВС України
«Миргород». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору
оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
ПАТ «Державний ощадний банк України». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки:
приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 46,2 м2. Місцезнаходження
об’єкта: проїзд Зональний, 1, м. Кременчук, Полтавська область. Балансоутримувач:
Державна установа «Кременчуцька виправна колонія (№ 69). Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.07.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Волкова Л. В. Основні ознаки
подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності
об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення будівлі площею
88,4 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Перемоги, 15, м. Лохвиця, Полтавська область. Балансоутримувач: Лохвицьке об’єдане управління Пенсійного фонду України
Полтавської області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2018. Строк виконання робіт: 5
календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Лохвицького району. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення на 5-му поверсі площею 13,3 м2
та частини даху площею 10,0 м2, загальною площею 23,3 м2. Місцезнаходження об’єкта: пров. Віктора Носова, 2а, м. Полтава. Балансоутримувач: УМВС України
в Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2018. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПрАТ «ВФ Україна». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки:
приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів функціонального призначення).
 7. Назва об’єкта: нежитлові приміщення в будівлі промислового цеху площею 1529,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: с. Кустолово-Суходілка, Машівський район, Полтавська область. Балансоутримувач: ДП «Сільськогосподарське підприємство
Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 9)». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.07.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Транс-Пак». Основні ознаки
подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності
об’єкта оцінки: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників
конкурсу, передбаченим розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у І, ІІ, ІІІ розділах Положення 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 формами, встановленими в додатках 3 – 5 до Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного Фондом державного майна України від 17.04.2018 № 10-59-7687, регіональне
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна:
об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи
та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 500,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської роботи
та управління матеріальними ресурсами Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна),
1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 23.08.2018 включно.
Конкурси відбудуться у Регіональному відділенні ФДМУ по Полтавській області 30.08.2018 о 10.00 за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23,
м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23,
м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

Над номером працювали:
О. В. Царуліца (видавнича підготовка)
Т. м. утеченко (дополіграфічна підготовка)

Черкаська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення гуртожитку № 3
загальною площею 198,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного
університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 17,
м. Умань, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Уманський міський спортивний клуб «АНТЕЙ». Дата оцінки: 31.07.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: санперепускник площею 521,20 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Пастерівська, 5, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Бондаренко Н. А.
Дата оцінки: 31.07.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічна споруда рибацьких ставків (ставок
№ 7), інв. № 3/1 площею 3,9511 га. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державне підприємство «Акваресурси». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
розташований в межах села Княжа Звенигородського району Черкаської області.
Платник робіт з оцінки: громадянин України Красюк О. С. Дата оцінки: 31.07.2018.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 7000 грн. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – інженерні споруди (гідротехнічні споруди, дамби).
 4. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічна споруда рибацьких ставків (ставок
№ 2), інв. № 2/1 площею 2,1361 га. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державне підприємство «Акваресурси». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
розташований в межах села Княжа Звенигородського району Черкаської області.
Платник робіт з оцінки: громадянин України Стеценко В. А. Дата оцінки: 31.07.2018.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною
комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 7000 грн. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – інженерні споруди (гідротехнічні
споруди, дамби).
 5. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставків ділянки № 4, № 5
м. Жашків: земляна дамба з водонапускною спорудою; земляна дамба з водоскидною спорудою. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство «Акваресурси». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вирощувальний став
площею 31,95 га в межах Жашківської міської ради Жашківського району Черкаської
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Станецький В. А. Дата оцінки: 31.07.2018. Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною
комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 7000 грн. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – інженерні споруди (гідротехнічні
споруди, дамби).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України
від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650 (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єкта 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 у межах
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників
конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
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 згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до Регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який
подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо відповідно до Положення, яка складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації
про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з
урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 3);
підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4); письмової згоди керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5).
Ураховуючи вимоги листа ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687 «Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки
у І кварталі 2018 року» та згідно з пунктом 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний
відбір СОД, комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують
ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів:
об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи
та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 3000 грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – інженерні споруди
(гідротехнічні споруди, дамби).
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись
ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Регіонального відділення ФДМУ
по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email:
cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подачі заяв – 14 серпня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 20 серпня 2018 року об 11.00 у Регіональному відділенні ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.
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