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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області про проведення конкурсу з продажу пакета акцій публічного
акціонерного товариства «СПЕКТР-СМІЛА»
1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ 22794087.
Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство «СПЕКТР-СМІЛА».
Місцезнаходження товариства: вул. Мазура, 24, м. Сміла, Черкаська обл., 20708.
Телефон/факс (04733) 4-10-94.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності, % – 0.
2. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області
пропонує до продажу пакет акцій у кількості 126 616 940 штук, що становить 99,998
% статутного капіталу товариства.
Статутний капітал товариства становить 31 655 000,00 гривень.
Номінальна вартість однієї акції – 0,25 гривень.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 36 718 920,00 гривень.
Крок торгів – 367 190,00 гривень.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД: 25.99 Виробництво інших готових металевих
виробів, н.в.і.у.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31 грудня 2016 року – 133
особи.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках: товариство не визнано
у встановленому порядку як таке, що займає монопольне становище на загальнодержавному та регіональному ринках.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство,
умови їх використання: виробничі приміщення (корпуси № 3, 7/8, 8, 21) загальною
площею 15 903,8 м2; адміністративні приміщення (корпуси 3/1, 7) загальною площею 3 883,6 м2.
Загальна площа земельної ділянки – 1,9138 га, цільове призначення – землі промисловості, кадастровий номер 7110500000:06:003:0061, яка використовується на
підставі Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою
серія ЯЯ № 348897 від 27 грудня 2007 року, виданого на підставі рішення XIX сесії
Смілянської міської ради.
Утворення і розміщення відходів, сплата екологічних зборів та платежів проводиться згідно з наявними дозволами (лімітами) та нормами Податкового кодексу
України. Фактичний обсяг викидів забруднюючих речовин за 2016 рік – 0,344916 т,
сплачено екологічного податку у 2016 році – 159,16 грн.
Основні показники господарської діяльності публічного акціонерного
товариства за останні три роки та останній звітний період
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Показник
Обсяг реалізації продукції, тис. грн
Балансовий прибуток, тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська заборгованість, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн
Вартість власного капіталу, тис. грн
Величина чистого прибутку, тис. грн

2013 рік
8081
-998
1673
593
–
12460
11867
-998

2014 рік
13584
1666
3397
1075
10
20468
13393
1341

2015 рік
12723
693
1239
2142
4,5
33101
30959
568

2016 рік
14920
1733
3845
3527
9,5
34697
32099
1421

5. Фіксовані умови конкурсу.
Покупець зобов’язаний забезпечити:
1. В економічній діяльності товариства :
збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області (далі – Регіональне
відділення) в депозитарній установі;
збереження технологічної єдності та цілісності виробництва;
недопущення виникнення простроченої заборгованості товариства по платежах
до бюджетів усіх рівнів за податками та зборами;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції».
2. В інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та /або послуг;
здійснення заходів з технологічного переозброєння, модернізації виробництва,
в тому числі шляхом впровадження прогресивних технологій, механізації та автоматизації виробництва;
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності
товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем.
3. У соціальній діяльності товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати заробітної плати працівникам товариства;
підвищення протягом п’яти років від дати переходу права власності на пакет акцій
до покупця розміру середньої заробітної плати, досягнутої товариством у 2016 році,
на рівень, не менший щорічного офіційного рівня інфляції;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті
40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України протягом шести місяців від дати проведення облікової
операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Черкаській області в депозитарній установі;
матеріальне стимулювання працівників зі збереженням та удосконаленням існуючої
системи оплати праці і преміювання, доплат, надбавок до посадового окладу за затвердженим штатним розкладом. Покупець має право за погодженням з профспілковою
організацією товариства запровадити нову систему оплати праці та преміювання;
протягом п’яти років від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій
недопущення без погодження з профспілковою організацією скорочення працівників
товариства, які є членами профспілкової організації;
у разі розірвання трудового договору з працівниками товариства у зв’язку зі
скороченням чисельності працівників протягом п’яти років від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій товариства здійснення виплати вихідної допомоги згідно з колективним договором;
виконання у повному обсязі умов колективного договору протягом строку його
дії, а після його завершення укладення нового або внесення змін до зазначеного договору в установленому законодавством порядку з урахуванням положень Генеральної
угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної
політики і трудових відносин в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1044-р та його виконання;
виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та
надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством;
здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України
«Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань.
4. У природоохоронній діяльності товариства:
забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства;
5. У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій, голосування
на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру
статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області. У разі неотримання
такої згоди на день проведення загальних зборів акціонерів товариства покупець
зобов’язаний голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу,
зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства;
недопущення до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій
вчинення без попередньої згоди Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області правочинів з відчуження майна товариства, якщо балан-

сова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
Зазначена умова не застосовується до правочинів щодо відчуження майна товариства,
яке здійснюється в межах звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та
передача до статутних (складених) капіталів інших господарських товариств;
спрямування у законодавчо встановлені терміни дивідендів, нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу держава в
особі Фонду до Державного бюджету України відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частини чистого прибутку,
що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської
діяльності товариства у 2016 році, а також дивідендів за результатами фінансовогосподарської діяльності товариства за час перебування у державній власності пакета акцій у 2017 році.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного строку
їх виконання, становить п’ять років з дати проведення облікової операції (списання,
переказ) щодо пакета акцій на рахунку Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Черкаській області в депозитарній установі.
6. Інформація про наявність або відсутність радника: конкурс проводиться без
залучення радника.
7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції», Постанови Кабінету Міністрів
України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації
у 2015 – 2017 роках, відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з
продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 639, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10.05.2012 № 282-р, рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 10.05.2012 № 674 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 12.06.2012 за № 940/21252 (далі – Положення).
У конкурсі з продажу пакета акцій ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА» мають право брати участь
особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно зі статтею 8 Закону
України «Про приватизацію державного майна».
До участі в конкурсі не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною
Радою України державою-агресором; органи державної влади; працівники державних
органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії,
державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи,
зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України)
чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано
перебувають під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером)
яких є особи, визначені в цій частині, або є пов’язаними особами таких осіб; юридичні
особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно
до законодавства; фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких
застосовано санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015,
яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2
вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій), Указу Президента України від 17 жовтня 2016 року
№ 467/2016, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах
яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних
осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);
для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про
подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);
для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий
стан (копія балансу, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал) за останній звітний рік та квартал.
Відповідальність за достовірність, повноту поданих документів та обов’язок довести
своє право на придбання об’єктів державної власності, покладається на покупця.
8. Для участі в конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує 7 343 784,00 грн як конкурсну гарантію на розрахунковий рахунок №
37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба
України; одержувач коштів – РВ ФДМУ по Черкаській області; призначення платежу: конкурсна гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА»;
сплачує 340,00 грн як реєстраційний збір на розрахунковий рахунок
37184006000007, ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код
21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області; призначення платежу: реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА»;
подає конкурсну документацію та конкурсну пропозицію.
Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового
внеску як конкурсної гарантії для участі у конкурсі надати банківську гарантію на суму
конкурсної гарантії – 7 343 784 грн, визначеної згідно з умовами конкурсу (умови надання банківської гарантії передбачені абзацом 1 пункту 1.3 розділу 1 Положення про
порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств).
Конкурсна документація (складена відповідно до вимог розділу V Положення)
складається та запечатується в окремий непрозорий пакет з написом «Конкурсна
документація» із зазначенням на ньому тільки адреси державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої
можна було б ідентифікувати потенційного покупця.
Конкурсна пропозиція (оформлена відповідно до додатка 2 до Положення) та документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала конкурсну пропозицію,
подаються у запечатаному непрозорому пакеті з написом «Конкурсна пропозиція»,
на якому зазначаються тільки найменування, адреса державного органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої
можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.
9. Дата та час завершення приймання конкурсної документації:
Потенційні покупці до 16 березня 2017 року письмово звертаються до РВ ФДМУ
по Черкаській області та укладають з ним договір про конфіденційність і отримують
пакет документації про конкурс.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівліпродажу завершується 23 березня 2017 року о 18.00.
Потенційний покупець подає один примірник остаточного проекту договору
купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо його умов. Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий пакет з написом «Остаточний проект
договору купівлі-продажу», на якому зазначаються найменування та місцезнаходження державного органу приватизації, назва конкурсу і потенційний покупець.
10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору
купівлі-продажу: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, РВ ФДМУ по Черкаській
області, кабінет 404, щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях та передсвяткових днях –
з 9.00 по 16.45.
11. Дата, час, місце початку та завершення приймання конкурсних пропозицій: реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій буде проведено
31 березня 2017 року з 10.00 до 10.50 у РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, 4-й поверх, каб. 404.
12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА» буде проведено
31 березня 2017 року об 11.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 3-й поверх, каб. 309.
13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з товариством можна за адресою: Черкаська обл., м. Сміла,
вул. Мазура, 24, в робочі дні з понеділка по четвер з 9.00 до 16.00 після отримання
в РВ ФДМУ по Черкаській області дозволу на відвідання товариства.
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14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації конкурсу.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства можна отримати за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, щодня з 9.00 до 18.00 по п’ятницях
та передсвяткових днях – з 9.00 до 17.00. Телефон для довідок (0472) 37-26-61. Електронна адреса: zozulja_71@spfu.gov.ua.
Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опрацьовує і подає до РВ ФДМУ по Черкаській області один примірник пропозицій до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та доповненнями
(у разі наявності).
Приймання від потенційних покупців пропозицій до проекту договору купівліпродажу пакета акцій завершується 16 березня 2017 року о 18.00.

15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Вартісні показники товариства не перевищують суму еквівалентну 4 млн євро
(порогове значення визначене частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).
За умови, якщо сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів
в Україні, з урахуванням відносин контролю, перевищуватиме суму еквівалентну 4
мільйонам євро та сукупну вартість активів або сукупний обсяг реалізації, з урахуванням відносин контролю, у тому числі за кордоном, перевищуватиме суму еквівалентну 30 мільйонам євро:
потенційний покупець, учасник конкурсу повинен звернутися в установленому
порядку до Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України для отримання дозволу на концентрацію (на придбання пакета акцій товариства) та надати Регіональному відділенню Фонду державного

майна України по Черкаській області, завірену в установленому порядку копію рішення про надання дозволу на таке придбання або копію заяви про надання дозволу на
концентрацію з відміткою (штамп, дата, вхідний номер, підпис) канцелярії Антимонопольного комітету України або його органу про її прийняття;
переможцю конкурсу (покупцю) необхідне отримання дозволу Антимонопольного
комітету України на концентрацію (на придбання пакета акцій) та надання його копії
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Черкаській області у
встановлені законодавством терміни.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Черкаській області у складі проекту остаточного
договору купівлі-продажу інформацію про відкритий на ім’я покупця рахунок у цінних
паперах у депозитарній установі та інформацію про депозитарну установу в обсязі,
необхідному для складання розпорядження про виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
Тернопільська область 2

Нежитлові приміщення гаража загальною площею 44,28 м (літ. Б) за адресою:
Тернопільська обл., Збаразький р-н, м. Збараж, вул. Шолом Алейхема, 19, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області.
Приватизовано фізичною особою – підприємцем за 47 071,20 грн, у т. ч. ПДВ –
7 845,20 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 27.02.2017 № 317)

Управління продажу об’єктів малої приватизації
Департаменту приватизації

Будівля готелю «Рассвет» літ. А-7, А1-2, А2-2, АІІІ, а, а-1 загальною площею
11650,7 м2, за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Івана Акінфіє
ва (колишня Фучика), 30.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля магазину літ. «А» загальною площею 20,9 м2 разом із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 24400, Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Покровська, 211,О.
Зберігач: Бершадська міська рада, код за ЄДРПОУ 04051033, адреса: 24400, Він
ницька обл., м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.
Інформація про об'єкт: будівля магазину 1986 року побудови загальною площею
20,9 м2, забезпечена лише електропостачанням.
Інформація про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,00622 га, кадастровий № 0520410100:00:016:0235. Категорія земель: землі промисловості. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Обмеження
не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 83 266,00 грн, у т. ч.: вартість будівлі
магазину – 72 648,00 грн, вартість земельної ділянки – 10 618,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 99 919,20 грн, у
т. ч.: вартість будівлі магазину – 87 177,60 грн, вартість земельної ділянки – 12 741,60
грн, ПДВ – 16 653,20 грн.
Умови продажу об’єкта:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни
продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі; використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням відповідно до нормативноправових актів та вимог державних органів, що погодили проект відведення земельної ділянки.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ
у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ
ФДМУ по Вінницькій області. Грошові кошти в розмірі 9 991,92 грн, що становить
10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391
в ДКСУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ
ФДМУ по Вінницькій області. Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні –
23.03.2017 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 27.03.2017 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 999,19 грн.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@
uub.com.ua до 17.00. Протягом 2 календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі (36039,

м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у 3 примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-27-46, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі літ. А – група приміщень № 15, № 16
загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна).
Адреса об’єкта: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 10.
Балансоутримувач: ВАТ «Бориспільське АТП 13264» (код за ЄДРПОУ 02140745;
припинено).
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою дві групи вбудованих нежитлових приміщень (№ 15 та № 16). Приміщення № 15 складається з чотирьох суміжних приміщень, приміщення № 16 – з одного. Кожна група приміщень має окремий вхід з
бетонним ґанком. Будівля, в якій розташовані приміщення, побудована у 60-ті роки
минулого століття. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою, прямокутною у плані. Конструктивні елементи: фундамент і цоколь – стрічковий бетонний;
стіни та перегородки цегляні; перекриття залізобетонне; покрівля та дах – шифер;
підлога – плитка, цемент; вікна, двері металопластикові. Інженерні комунікації – електропостачання, опалення відключено. Загальний і технічний стан основних конструктивних елементів будівлі задовільний. Об’єкт перебуває в оренді. Строк дії договору
оренди – до 03.09.2017.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 285 399,00 грн, ПДВ – 257 079,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 542 478,80 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта
на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 154 247,88 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській службі
України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по Київській
області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі
154247,88 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової
ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://nmac.net.ua) 28 березня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 24 березня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до
16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – легковий автомобіль ВАЗ 2107 та
причіп «Турист» колишнього Українського державного підприємства управління по
комплектуванню будов машинобудівного комплексу «Укрмашкомплект».
Місцезнаходження об’єкта: Київська обл., с. Білогородка, санаторій «Лісова
поляна».
Балансоутримувач: ОП «Укрмашкомплект», код за ЄДРПОУ 01886709, юридична
адреса: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4б.
Відомості про об’єкт: автомобіль – реєстраційний № 29713 КА; рік випуску – 1995;
дата реєстрації: 10.09.1996; марка: ВАЗ; модель: 2107; тип: легковий седан – В; номер
шасі (кузова, рами): ХТА210740Т0938571; повна маса – 1 460,0 кг; об’єм двигуна: 1600;
пробіг: 700000 км; техогляд: 2007 рік (автомобіль з 2008 року не експлуатувався, двигун
в неробочому стані, значні ураження корозією; коробка передач потребує діагностики
та ремонту; ходова частина – значні ураження корозією; покришки, протектори зношені,
потребують заміни; оббивка салону – значні забруднення, пошкодження, потертості,
розриви; кузов – кузові складові КТЗ відновлювалися ремонтом (три і більше складових кузова), пошкодження корозією на значних ділянках, спостерігаються наскрізні корозійні руйнування; електрообладнання потребує відновлення, акумулятор відсутній;
тормозна система: ремонт гальмівних валів, ремонт КТЗ та КТП, гальмівних дисків та
барабанів, проведення ремонту гідравлічних систем). Транспортний засіб несправний,
не на ходу, потребує повної заміни кузова, двигуна, протекторів, капремонту ходової
частини та електрообладнання;
автопричіп ШКЗ-01 «Турист» – реєстраційний № КІ 8815; рік випуску – 1993; дата
реєстрації: 01.04.1993; марка: ШЗК-01; модель: «Турист»; тип: причіп; номер шасі
(кузова, рами): 21375; розміри: 119х192х32; вантажопід’ємність: 300 кг; техогляд:
2007 рік (кузов (елементи кузова) – пошкодження корозією на значних ділянках; рама,
вісь, ресори – значні ураження корозією; покришки, протектори – зношені, потребують заміни; фарбування кузова – численне відшарування фарби на значних ділянках;
крила – уражені корозією, мають деформацію). Транспортний засіб несправний, не
на ходу, потребує ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 22 002,83 грн. ПДВ – 4 400,56 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 26 403,39 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання групи інвентарних об’єктів визначає покупець.
Засоби платежу – грошові кошти.
Переможець аукціону (покупець) виплачує Товарній біржі «Київська агропромислова біржа» за проведення аукціону витрати у розмірі 1 % (одного відсотка) від
початкової ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вносяться на р/р
№ 37184501900001 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ 19030825,
одержувач: РВ ФДМУ по м. Києву.
Грошові кошти у розмірі 2 640,34 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37313080214093 в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 19030825, одержувач: РВ ФДМУ по м. Києву (призначення платежу: «10%
від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 2 640,34 грн»).
Аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись Товарною
біржею «Київська агропромислова біржа» в системі електронних торгів 27 березня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Кінцевий термін прийняття заяв (за три дні до дати проведення аукціону) – 23 березня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за №1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржи «Київська агропромислова
біржа» на електронну адресу: https://kapb.in.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної
біржи «Київська агропромислова біржа» (01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 5,
корп. 6-Б, 5-й поверх) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з групою інвентарних об’єктів можна за адресою: Київська обл.,
с. Білогородка, санаторій «Лісова поляна», понеділок – п’ятниця з 9.00 до 16.00 з дозволу РВ ФДМУ по м. Києву.
Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по м. Києву, адреса: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331, понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, п’ятниця – з 9.00
до 16.00; телефон для довідок 281-00-35.

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-49
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ
ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної власності, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни
(затверджений наказом ФДМУ від 27.02.2017 № 318)

Чернівецька область

Молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби за адресою:
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Новоолексіївка, вул. Б. Хмельницького, 21а.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво цегельного заводу разом
із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с.Терехове, вул. Огурцова, 38. Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: незавершене будівництво цегельного заводу загальною площею 3 260,8 м2, ступінь будівельної готовності – 35 %. Складається з адміністративнопобутового корпусу (літ. А-3) – триповерхова цегляна будівля, яка примикає до головного корпусу (фундамент – бетонні блоки, стіни – силікатна цегла, перекриття – з/б
панелі) та з головного корпусу (літ. Б-1) – одноповерхова повнокаркасна будівля зі
стінових навісних панелей (фундамент – бетонні блоки, стіни – навісні панелі на з/б
колонах та окремі з/б колони в кількості 12 шт., перекриття – залізобетонні панелі по
з/б фермах). Інженерні мережі відсутні. Розташований за межами населеного пункту,
територія не огороджена, не охороняється.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 3,500 га, кадастровий номер
земельної ділянки 1820886800:03:000:0509, цільове призначення – для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – цегельного заводу разом
із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 958 727,21 грн (дев’ятсот п’ятдесят вісім тисяч сімсот двадцять сім гривень 21 копійка), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 252 777,21 грн (двісті п’ятдесят дві тисячі сімсот сімдесят сім гривень 21
копійка); земельної ділянки – 705 950,00 грн (сімсот п’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят
гривень 00 копійок). ПДВ – 191 745,45 грн (сто дев’яносто одна тисяча сімсот сорок
п’ять гривень 45 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 1 150 472,66
грн (один мільйон сто п’ятдесят тисяч чотириста сімдесят дві гривні 66 копійок), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – цегельного заводу – 303 332,66
грн (триста три тисячі триста тридцять дві гривні 66 копійок) з урахуванням ПДВ;
земельної ділянки – 847 140,00 грн (вісімсот сорок сім тисяч сто сорок гривень 00
копійок) з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації: завершити будівництво об’єкта та ввести його
в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передачі з
можливою зміною його первісного призначення; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва; протягом трьох місяців
з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку в
установленому законом порядку; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови
збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ по Житомирській
області, яке здійснює контроль за їх виконанням; використовувати земельну ділянку
відповідно до цільового призначення та у випадку необхідності самостійно вирішувати
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питання щодо зміни її цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від
початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській
області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 115 047,27 грн (сто п’ятнадцять тисяч сорок сім гривень
27 копійок), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховується на рахунок
№ 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів: РВ ФДМУ
по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв – 3 квітня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 7 квітня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами). Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні в трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській обл. (вул. Святослава Ріхтера,
20, кімн. 402, м. Житомир, 10008), тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з 9.00 до 18.00,
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532)
56-00-37).

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі під розбирання за методом
зниження ціни об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої худоби,
що перебувала на балансі ТОВ «Олексіївське»
(державну реєстрацію товариства припинено)
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – молочнотваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби, що перебувала на балансі
ТОВ «Олексіївське» (державну реєстрацію товариства припинено).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Б. Хмельницького, 21а, с. Новоолексіївка Сокирянського р-ну Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – молочно-тваринницька
ферма на 200 голів великої рогатої худоби розташована на околиці с. Новоолексіївка
на відстані 100 м до дороги місцевого значення.
На будівельному майданчику розпочате будівництво:
1. Родильної на 25 корів з приміщенням для молодняку на 220 голів – являє собою не завершену будівництвом одноповерхову будівлю Н-подібної форми. Частково
змонтований фундамент правого та лівого блоку та стіни висотою біля 1,0 м. Технічний стан – незадовільний.
2. Корівника на 200 голів – являє собою не завершену будівництвом будівлю
Н-подібної форми, що складається з двох дворядних корівників на 100 корів кожний,

між якими розташований молочний блок. Змонтований фундамент, стіни, колони. На
правому корпусі корівника змонтовані прогони. Технічний стан – незадовільний.
3. Кормоцеху – являє собою не завершену будівництвом двоповерхову прямокутну
будівлю. Зведений фундамент, зроблена кладка стін, на 1-му поверсі змонтовані перемички, на 2-му поверсі не закінчена кладка стін. Технічний стан – незадовільний.
4. Санпропускника на 15 осіб – зведено фундамент, виконана кладка стін, внутрішні перегородки, змонтовано та накрито дах з шиферу. Внутрішні та зовнішні поверхні стін частково оштукатурені. Технічний стан – незадовільний.
Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, огорожа відсутня.
На будівельному майданчику є придбані для об’єкта незавершеного будівництва
матеріали, вироби, конструкції, завезені на майданчик і не використані для будівництва,
зокрема, залізобетонні балки – 2 шт., які знаходяться біля кормоцеху. Балки тривалий час
знаходились на відкритому будівельному майданчику, тому використання їх за призначенням без технічних випробувань неможливо та економічно недоцільно.
Технічний стан об’єкта – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка сільськогосподарського призначення окремо не відведена. Орієнтовна площа земельної ділянки всього – 0,8459
га, у т. ч. під забудовою – 0,2620 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 34 558,00 грн (тридцять чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят вісім гривень 00 коп.), у т. ч.: не завершених
будівництвом будівель молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої
худоби – 33 748,00 грн (тридцять три тисячі сімсот сорок вісім гривень 00 коп.); матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний майданчик для об’єкта незавершеного будівництва і не використаних для будівництва, – 810,00 грн (вісімсот
десять гривень 00 коп.).
ПДВ – 6 911,60 грн (шість тисяч дев’ятсот одинадцять гривень 60 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 41 469,60 грн
(сорок одна тисяча чотириста шістдесят дев’ять гривень 60 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва та привести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, у належний стан (провести рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3 років з моменту
підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва.
2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
3. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розбирання
та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
4. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта незавершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до цільового призначення згідно з вимогами чинного законодавства України.
5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за умови
збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює конт
роль за їх виконанням.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 4 146,96 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 28.03.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
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методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу:
auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірни-

ках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін приймання заяв: 24.03.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з
9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
chernivtsi.html.

Продаж об’єктів групи Е
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-35-29
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж державного пакета акцій у статутному капіталі
приватного акціонерного товариства «М’ясо-молочний
комплекс «Сіверський» на аукціоні за методом зниження ціни
Найменування: державний пакет акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський» у кількості 3 815 300
штук, що становить 25 % статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження: 16014, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Чайкине, вул. Шевченка, 1а, тел./факс: (04658) 3-91-23.
Код за ЄДРПОУ 32883575.
Розмір статутного капіталу: 15 261 200,00 грн (п’ятнадцять мільйонів двісті шістдесят одна тисяча двісті).
Основні види діяльності (за КВЕД): 10.13 Виробництво м’яса та м’ясо-молочних
продуктів.
Номінальна вартість пакета акцій: 3 815 300,00 грн (три мільйони вісімсот
п’ятнадцять тисяч триста).
Початкова ціна продажу пакета акцій: 4 348 000,00 грн (чотири мільйони
триста сорок вісім тисяч).
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство: 5,3 га.
Місцерозташування земельної ділянки: Чернігівська обл., Новгород-Сіверський
р-н, с. Чайкине.
Цільове призначення земельної ділянки: фактичне розміщення комплексу.
Правовий режим земельної ділянки: оренда.
Обсяги викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище:
немає даних.
Інформація про сплату екологічних зборів та платежів: 6 107,78 грн (за 4 квартали 2016 року).
Засоби платежу: грошові кошти.
Показники економічної діяльності за останні три роки

Показник
Баланс активів і пасивів, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість власного капіталу, тис. грн
Чистий прибуток, тис. грн
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн

2014 р.
12 137,0
–
10 472,0
–
39 819,0

2015 р.
11 994,0
–
9 821,0
–
13 478,0

2016 р.
12 023,0
–
9 525,0
–
794,95

Показники господарської діяльності станом на 31.12.2016

Показник
Значення показника
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
23
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
4 242,0
Знос основних фондів, тис. грн (% від основних фондів)
468,0
Дебіторська заборгованість, тис. грн
116,0
Кредиторська заборгованість, тис. грн
963,0
Умови аукціону.
Аукціон за методом зниження ціни з продажу державного пакета акцій у
статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М’ясо-молочний
комплекс «Сіверський» у кількості 3 815 300 штук, що становить 25 % статутного капіталу товариства, (далі – аукціон) буде проведено у Фонді державного
майна України 31 березня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 303 (3-й поверх).
Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення аукціону з
10.00 до 10.50 за місцем проведення аукціону.
В аукціоні мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно із статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в
частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною
Радою України державою-агресором; органи державної влади; працівники державних
органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії,
державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи,
зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України)
чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано
перебувають під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких
є особи, визначені в цій частині, або є пов’язаними особами таких осіб; юридичні особи
чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України
державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства; фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції
відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015,
яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2
вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій), Указу Президента України від 17 жовтня 2016 року
№ 467/2016, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та Закону України «Про санкції».
Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на
базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України
або за її межами, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 22
травня 2012 року № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня
2012 року за № 937/21249 (далі – Порядок).
Заява на участь в аукціоні (три примірники) за встановленою формою (додаток
до Порядку) та документи, що додаються до заяви, подаються до Фонду державного
майна України, за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (поштою
або у скриньку для вхідної кореспонденції на першому поверсі Фонду державного
майна України).
Кінцевий строк примання заяв на участь в аукціоні – 27 березня 2017 року.
Разом із заявою на участь в аукціоні подаються: інформація про потенційних
покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні
об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних
власників (контролерів) відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; для потенційних
покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про
майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також
обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою цієї статті,
покладається на покупця.
Згідно зі ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» особа (особи, що
діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які
належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства, зобов’язана не пізніше ніж за 30
днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового
ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування
в офіційному друкованому органі.
Відповідно до ст. 186 Закону України «Про приватизацію державного майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець
зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету України
на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність в інший спосіб чи
отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта
господарювання. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державного пакета
акцій приватного акціонерного товариства «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський»

у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00
(сімнадцять) грн, який вноситься на рахунок № 37183500900028 в Державній казначейській службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945; призначення
платежу: реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державного
пакета акцій приватного акціонерного товариства «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський», одержувач – Фонд державного майна України;
грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський»,
що становить відповідно 434 800,00 (чотириста тридцять чотири тисячі вісімсот) гривень, які вносяться на рахунок № 37316021000058 в Державній казначейській службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945; призначення платежу:
внесок грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу державного пакета
акцій приватного акціонерного товариства «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський»,
одержувач – Фонд державного майна України.
Умови проведення аукціону.
Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу будь-хто
з учасників аукціону не висловив бажання придбати державний пакет акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський» за оголошеною початковою ціною особа, уповноважена на проведення
аукціону, припиняє торги. Аукціон вважається таким, що не відбувся.
Якщо більше одного учасника аукціону одночасно погодилися придбати пакет акцій
у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М’ясо-молочний комплекс
«Сіверський» за запропонованою ціною (вищою за початкову) особа, уповноважена на
проведення аукціону, оголошує наступну ціну згідно з кроком торгів.
Крок торгів – 10 % початкової ціни продажу пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський».
У разі, якщо ніхто із учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин на запропоновану особою, уповноваженою на проведення аукціону, наступну ціну за пакет
акцій у статутному капіталі товариства особа, уповноважена на проведення аукціону,
оголошує переможцем аукціону того учасника аукціону, заява на участь в аукціоні якого
була зареєстрована Фондом державного майна України раніше.
Особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує кожне наступне збільшення ціни згідно з кроком торгів. Учасники аукціону можуть запропонувати більшу,
ніж оголошена особою, уповноваженою на проведення аукціону, ціну шляхом підняття
номеру квитка учасника аукціону та оголошення своєї пропозиції ціни з голосу.
Особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує наступну ціну за пакет
акцій у статутному капіталі товариства збільшивши її на крок торгів від запропонованої учасником аукціону з голосу.
У разі, якщо ніхто із учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин на
запропоновану ціну, переможцем аукціону вважається той учасник аукціону, який
запропонував найвищу ціну.
Під час проведення аукціону за методом зниження ціни можливе зменшення початкової ціни державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного
товариства «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський». Аукціон за методом зниження
ціни з продажу державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський» проводиться за наявності
не менше ніж двох учасників.
Ознайомитись з приватним акціонерним товариством «М’ясо-молочний комплекс
«Сіверський» можна у робочі дні за його місцезнаходженням: 49051, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, с. Чайкине, вул. Шевченка, 1а.
З питань реєстрації учасників аукціону звертатись до Фонду державного майна
України, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації за телефонами (+38044) 200-35-29, 200-36-56, 200-32-29 у робочі дні з 9.00
до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.45).
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж державного пакета акцій у статутному капіталі
приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» на аукціоні
Найменування: державний пакет акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» у кількості 14 854 332 шт., що становить 20,391 %
статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, тел./факс: (044)
286-14-72.
Код за ЄДРПОУ 33104103.
Розмір статутного капіталу: 72 849 107,00 грн (сімдесят два мільйони вісімсот
сорок дев’ять тисяч сто сім).
Основні види діяльності (за КВЕД): 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Номінальна вартість пакета акцій: 14 854 332,00 грн (чотирнадцять мільйонів вісімсот п’ятдесят чотири тисячі триста тридцять дві).
Початкова ціна продажу пакета акцій: 40 829 614,00 грн (сорок мільйонів
вісімсот двадцять дев’ять тисяч шістсот чотирнадцять).
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство: немає.
Обсяги викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище:
немає.
Засоби платежу: грошові кошти.
Показники економічної діяльності за останні три роки

Показник
Баланс активів і пасивів, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість власного капіталу, тис. грн
Чистий прибуток, тис. грн
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн

2014 р.
55 868,4
–
38 043,7
- 4 859,3
17 112,8

2015 р.
49 802,4
–
39 409,3
3 308,7
16 618,3

2016 р.
53 162,6
–
45 173,5
5 430,9
25 127,5

Показники господарської діяльності станом на 31.12.2016

Показник
Значення показника
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
24
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
10 830,2
Знос основних фондів, тис. грн (% від основних фондів)
75,8
Дебіторська заборгованість, тис. грн
38 249,0
Кредиторська заборгованість, тис. грн
861,1
Умови аукціону.
Аукціон з продажу державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» у кількості 14 854 332 шт., що становить 20,391 % статутного капіталу товариства, (далі – аукціон) буде проведено
у Фонді державного майна України 6 квітня 2017 року об 11.00 за адресою:
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 303 (3-й поверх).
Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення аукціону з
10.00 до 10.50 за місцем проведення аукціону.
В аукціоні мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно із статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»,
а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною
Радою України державою-агресором; органи державної влади; працівники державних
органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії,
державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи,
зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України)
чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано
перебувають під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких
є особи, визначені в цій частині, або є пов’язаними особами таких осіб; юридичні особи
чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України
державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства; фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції
відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015,
яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2
вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій), Указу Президента України від 17 жовтня 2016 року
№ 467/2016, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони

України від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та Закону України «Про санкції».
Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на
базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України
або за її межами, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 22
травня 2012 року № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня
2012 року за № 937/21249 (далі – Порядок).
Заява на участь в аукціоні (три примірники) за встановленою формою (додаток
до Порядку) та документи, що додаються до заяви, подаються до Фонду державного
майна України, за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (поштою
або у скриньку для вхідної кореспонденції на першому поверсі Фонду державного
майна України).
Кінцевий строк приймання заяв на участь в аукціоні – 31 березня 2017 року.
Разом із заявою на участь в аукціоні подаються: інформація про потенційних
покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні
об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; для
потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану
декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних
покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також
обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою цієї статті,
покладається на покупця.
Згідно зі ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» особа (особи, що
діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які
належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства, зобов’язана не пізніше ніж за 30
днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового
ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування
в офіційному друкованому органі.
Відповідно до ст. 186 Закону України «Про приватизацію державного майна» у
випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету
України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі, що забезпечує
досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління
відповідного суб’єкта господарювання. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державного
пакета акцій приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 (сімнадцять) грн,
який вноситься на рахунок № 37183500900028 в Державній казначейській службі
України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945; призначення платежу:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державного пакета
акцій приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС», одержувач – Фонд державного майна України;
грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державного пакета
акцій приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС», що становить відповідно
4 082 961,40 (чотири мільйони вісімдесят дві тисячі дев’ятсот шістдесят одна) гривня 40 коп., які вносяться на рахунок № 37316021000058 в Державній казначейській
службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945; призначення платежу: внесок грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу державного
пакета акцій приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС», одержувач – Фонд
державного майна України.
Умови проведення аукціону.
Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу будь-хто
з учасників аукціону не висловив бажання придбати державний пакет акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» за оголошеною початковою ціною особа, уповноважена на проведення аукціону, припиняє торги. Аукціон
вважається таким, що не відбувся.
Якщо більше одного учасника аукціону одночасно погодилися придбати пакет
акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» за запропонованою ціною (вищою за початкову) особа, уповноважена на проведення
аукціону, оголошує наступну ціну згідно з кроком торгів.
Крок торгів – 10 % початкової ціни продажу пакета акцій у статутному капіталі
приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС».
У разі, якщо ніхто із учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин на запропоновану особою, уповноваженою на проведення аукціону, наступну ціну за пакет
акцій у статутному капіталі товариства особа, уповноважена на проведення аукціону,
оголошує переможцем аукціону того учасника аукціону, заява на участь в аукціоні якого
була зареєстрована Фондом державного майна України раніше.
Особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує кожне наступне збільшення ціни згідно з кроком торгів. Учасники аукціону можуть запропонувати більшу,
ніж оголошена особою, уповноваженою на проведення аукціону, ціну шляхом підняття
номеру квитка учасника аукціону та оголошення своєї пропозиції ціни з голосу.
Особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує наступну ціну за пакет
акцій у статутному капіталі товариства збільшивши її на крок торгів від запропонованої учасником аукціону з голосу.
У разі, якщо ніхто із учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин на
запропоновану ціну, переможцем аукціону вважається той учасник аукціону, який
запропонував найвищу ціну.
У разі, якщо для участі в аукціоні з продажу державного пакета акцій у статутному
капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» подано заяву від одного покупця, зазначений державний пакет акцій може бути проданий безпосередньо такому
покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.
Ознайомитись з приватним акціонерним товариством «М-СЕРВІС» можна у робочі
дні за його місцезнаходженням: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26.
З питань реєстрації учасників аукціону звертатись до Фонду державного майна
України, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації за телефонами (+38044) 200-35-29, 200-36-56, 200-32-29 у робочі дні з 9.00
до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.45).

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації,
т. 200-42-32
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Дніпропетровська область

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт групи
Ж державної власності разом із земельною ділянкою, а саме: їдальня № 16
разом із земельною ділянкою, що перебуває на балансі ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат», за адресою: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Переяславська, 2б.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля (літ. А-2) на 100 місць з підвалом
та входом до нього, навісами (літ. а, а4, а5), приямком (літ. а3) без обладнання та
інвентарю. Фундамент бетонний, стіни – цегла, покрівля рулонна, азбошиферна.
Загальна площа будівлі – 1 046,7 м2, обладнана опаленням, водопостачанням, каналізацією, вентиляцією, телефоном, радіо. До будівлі їдальні відноситься сарай
площею основи 25,6 м2.
Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна отримати за
телефоном: (056) 744-11-41.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з
дня публікації оголошення на адресу: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення повторних конкурсів
з відбору виконавців робіт із землеустрою
І. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою щодо відведення земельної ділянки з метою продажу об’єкта приватизації разом
із земельною ділянкою (погодження меж земельної ділянки з суміжними землекористувачами; визначення та закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межо
вими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки
у державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; погодження
та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання
позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою, підготовка
інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва – кінотеатр на 500 місць разом із земельною ділянкою за адресою: 85307, Донецька
обл., м. Покровськ, мкр-н Шахтарський, 28а. Балансоутримувач відсутній.
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Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – кінотеатр на 500 місць, одноповерховий, цегляний площею
1 246,9 м2 з ґанком площею 31,7 м2 та тамбурами площею 8,0 м2, 4,6 м2, 4,5 м2. Розмір
земельної ділянки буде визначатись при проведенні робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: Закон України «Про приватизацію державного майна», Закон України «Про особливості приватизації об’єктів
незавершеного будівництва», наказ ФДМУ від 13.01.1998 № 30 «Про перелік
об’єктів, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Донецькій області від
02.12.2016 № 01007 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта державної власності групи Д».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, витяг з
Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній
ділянці, позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою,
інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
ІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А – група
будівель і споруд автостанції у складі: будівля автостанції площею 236,1 м2,
туалет площею 48,7 м2, навіс площею 226,9 м2, навіс площею 12,6 м2,
огорожа площею 18,2 м2, огорожа площею 13,6 м2, замощення площею
5 215,0 м2 за адресою: вул. Маяковського, 48/18а, смт Ялта, Мангушський (Першотравневий) район, 87450, що обліковується на балансі ПУАТ «Донецьке обласне
підприємство автобусних станцій».
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована група будівель і
споруд автостанції загальною площею під забудовами 524,0 м2, орієнтовна площа
земельної ділянки – 5 500,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 21.02.2011
№ 230 зі мінами, внесеними наказом ФДМУ від 20.02.2014 № 547, наказ РВ ФДМУ
по Донецькій області від 25.01.2017 № 00088, вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
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Умови конкурсу:
Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Донецькій області
конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою»
із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420, зі змінами); копія
документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи); копії установчих документів
претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ
(для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід
роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має
бути зазначено: вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і
матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний
відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11
№ 1420, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у
конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурс відбудеться 04.04.2017 о 10.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1 (4-й поверх, відділ
приватизації та постприватизаційного контролю).
Конкурсна документація на участь у конкурсі подається до відділу інформаційного та організаційно-документального забезпечення регіонального відділення
(61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 3-й поверх) не пізніше ніж за п’ять робочих
днів до оголошеної дати проведення конкурсу – до 27.03.2017 (включно).
Телефон для довідок (057)700-03-14 (відділ приватизації та постприватизаційного контролю).

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єктів
приватизації разом із земельними ділянками
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на
якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого
зразка; проведення робіт із присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;
внесення відомостей до бази даних Центру державного земельного кадастру; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку;
отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою та Витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Землеустрою підлягають земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти
державної власності групи А:
нежитлова будівля (магазин) площею 105,2 м2 за адресою: 39712, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Мирне, вул. Садова, 54є, що перебуває на
балансі ПСП «Майбородівське» (код за ЄДРПОУ 00845795).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 17.11.2014
№ 2626 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» та наказ РВ ФДМУ від
23.01.2015 № 50 «Про приватизацію об’єкта державної власності групи А».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: земельна ділянка площею 0,02
га, для будівництва об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району за межами населених пунктів на території Майбородівської
сільської ради (Розпорядження Кременчуцької районної державної адміністрації
№ 223 від 02.09.2015);
нежитлова будівля колишньої лазні площею 150,2 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове,
вул. Молодіжна (колишня вул. Леніна), 35, що перебуває на балансі ПАТ «Агрокомплекс» (код за ЄДРПОУ 00384897).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 03.12.2013
№ 3965 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» та наказ РВ ФДМУ від
10.01.2014 № 16 «Про приватизацію об’єкта державної власності групи А».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: земельна ділянка площею
0,025 га для будівництва та обслуговування об’єкта (Рішення Пустовійтівської
сільської ради Глобинського району від 30.01.2014 № 7-22/2014);
нежитлова будівля (будинок ветеранів) площею 335,8 м2 разом із земельною ділянкою адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове,
вул. Молодіжна (колишня вул. Леніна), 33, що перебуває на балансі ПАТ «Агрокомплекс» (код за ЄДРПОУ 00384897).

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 25.12.2013
№ 4393 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації» та наказ РВ ФДМУ від 10.01.2014 № 17 «Про приватизацію
об’єкта державної власності групи А».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: земельна ділянка площею 0,05 га
для будівництва та обслуговування об’єкта (Рішення Пустовійтівської сільської ради
Глобинського району від 30.01.2014 № 7-22/2014).
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації
із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками, інші матеріали та документи, необхідні
для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу:
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Полтавській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають
відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); документи, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова
інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання
на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із
землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згоду на обробку персональних даних (для
фізичних осіб – підприємців).
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається у календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по
Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 421.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 27.03.2017 включно.
Конкурс відбудеться 04.04.2017 о 14.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 402.
Телефони для довідок: (05322) 2-24-86, 56-35-55.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельних ділянок державної власності,
на яких розташовані об’єкти державної власності
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою,
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи документації із
землеустрою (у разі необхідності її проведення), отримання витягу з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкти землеустрою:
1. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності
групи А – нежитлова будівля загальною площею 138,1 м2, за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт М. Дівиця, вул. Чернігівська, 51.
Розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 15.07.2010
№ 1002 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документація із землеустрою, зокрема, проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки; позитивний висновок державної експертизи, витяг
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
2. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності
групи Д – незавершене будівництво клубу (відділення № 3), за адресою: Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16.
Об’єкт – одноповерхова будівля з білої цегли, будівельна готовність – близько
40 %. Розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2008
№ 890 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».

3. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності
групи Д – незавершене будівництво другої черги теплиці, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях 25.
Орієнтовна площа земельної ділянки – 1,0300 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 13.11.1998
№ 2138 «Про перелік об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації».
4. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності
групи Д  – незавершене будівництво 12-квартирного житлового будинку,
за адресою: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Залінійна, 21а.
Об’єкт по проекту триповерховий житловий будинок з підвалом, виконані стіни підвалу з блоків розміром 2,40х0,7 м, висотою в три ряди в землі та 1,5 ряда
над поверхнею.
Розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 27.07.2004
№ 1530 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документація із землеустрою, зокрема, проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки; позитивний висновок державної експертизи (у разі
необхідності її проведення), витяг з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним
законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами
виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.09.11 № 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 29.03.2017.
Конкурс відбудеться 05.04.2017 о 10.00 в РВ ФДМУ по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 305.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по
Чернігівській області.
Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Чернігівській області (м. Чернігів, просп.
Миру, 43, каб. 305). Телефон для довідок (0462) 67-63-02.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, які будуть залучені до виконання
робіт з підготовки до продажу об’єктів приватизації
разом із земельними ділянками, що відбувся 24.02.2017
За результатами конкурсу переможцем визнано:
ДП «Поділлягеодезкартографія» по земельній ділянці, на якій розташований
об’єкт державної власності гр. А – будівля їдальні літ. «А», веранда літ. «а», прибудова літ. «а1» загальною площею 156,5 м2, за адресою: 23500, Вінницька обл.,
м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 288,що під час приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Шаргородське АТП-10528» та перебувають на балансі ПрАТ
«Шаргородське АТП-10528». Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,04 га;
ДП «Поділлягеодезкартографія» по земельній ділянці, на якій розташований
об’єкт незавершеного будівництва державної власності – базар, за адресою: Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка, вул. Соборна, 39д, що під час приватизації не увійшов до статутного капіталу СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський» та
перебуває на його балансі. Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,02 га;
ДП «Поділлягеодезкартографія» по земельній ділянці, на якій розташований об’єкт державної власності гр. А – будівля їдальні літ. «А» загальною площею
428,4 м2 з підвалом літ. «п/А», входом в підвал літ. «в/п», ґанками, за адресою:
22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна, вул. Шкільна, 4, що під
час приватизації не увійшли до статутного капіталу СВАТ «Ім. Першої Кінної армії»
(ліквідовано) та перебувають на позабалансовому рахунку Сніжнянської сільської
ради. Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0440 га.

фдму повідомляє
Додаток 1
до наказу ФДМУ
від 01.03.2017 № 336

ПЕРЕЛІК
об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2017 році
Управлінням реформування власності Департаменту приватизації
Фонду державного майна України

Продовження додатка 1
31632138 Державне підприємство «Український науково-технічний центр металургійної промисловості
«Енергосталь»

м. Київ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
14312789 Державне підприємство «Електронмаш»
36716128 ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»

Група В
Вінницька область
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
33323245 Державне підприємство «Вінницький завод «Кристал»
Дніпропетровська область
Фонд державного майна України
00130850 Державне підприємство «Криворізька теплоцентраль»
Донецька область
Фонд державного майна України
05766362 Костянтинівський державний хімічний завод
Житомирська область
Фонд державного майна України
00487155 Державне підприємство «Україна»
Запорізька область
Фонд державного майна України
39583662 Державне підприємство «Тепличний комбінат»
Луганська область
Фонд державного майна України
00131050 Державне підприємство «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль»
Одеська область
Міністерство аграрної політики та продовольства України
13908422 Державне багатопрофільне підприємство «Урожай»
Міністерство інфраструктури України
01125614 Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство»
31091889 Державне підприємство водних шляхів «Устьдунайводшлях»
Харківська область
Фонд державного майна України
24339861 Лиманське державне виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00953042 Державне підприємство «Новопокровський комбінат хлібопродуктів»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
32444638 Державне підприємство «Завод «Радіореле»
Хмельницька область
Фонд державного майна України
Цілісний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Славутський комбінат
«Будфарфор»
Черкаська область
Фонд державного майна України
00205104 Державне підприємство «Черкаський державний завод хімічних реактивів»

м. Київ
Фонд державного майна України
33348385 ПАТ «Київпассервіс»
Кабінет Міністрів України
20077743 Державне підприємство «Укрекоресурси»
30401456 Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна
компанія «Украгролізинг»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
37404165 Державне підприємство «Конярство України»
37471692 Державне підприємство «Укрліктрави»

Група Г
Дніпропетровська область
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
32495626 Державне підприємство «Дніпровський електровозобудівний завод»
Харківська область
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
00213121 Державне підприємство «Завод «Електроважмаш»
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Додаток 2
до наказу ФДМУ
від 01.03.2017 № 336

ПЕРЕЛІК
об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2017 році
регіональними відділеннями Фонду державного майна України

Група В
Регіональне відділення по Вінницькій області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00692239 Державне підприємство «Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві»
Регіональне відділення по Волинській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00692386 Державне підприємство «Волинське обласне сільськогосподарське виробниче підприємство
по племінній справі у тваринництві»
05281529 Державне підприємство «Волинська станція луківництва»
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
00176259 Відокремлений підрозділ «Шахта «Бужанська» державного підприємства «Волиньвугілля»
Регіональне відділення по Дніпропетровській області
00693322 Державне підприємство державний шовкорадгосп «Криворізький»
03048837 Державне підприємство «Криворізьке «Райагропроменерго»
32062157 Державне сільськогосподарське підприємство «Кільчень»
05421628 ПАТ «Павлоградське налагоджувальне управління»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00693227 Державне підприємство «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві»
00693233 Державне підприємство «Апостолівське підприємство по племінній справі у тваринництві»
00693316 Державне підприємство шовкорадгосп «Апостолівський»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
24433063 Державне підприємство з переробки брухту та відходів із вмістом дорогоцінних металів
«Дніпро-ВДМ»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Трансмаш»
Регіональне відділення по Донецькій області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
31599557 Державне підприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська»
33504964 Відокремлений підрозділ «Шахта «Стаханова» державного підприємства «Красноармійськвугілля»
33621568 Відокремлений підрозділ «Шахта «Курахівська» державного підприємства «Селидіввугілля»
33621573 Відокремлений підрозділ «Шахта «Україна» державного підприємства «Селидіввугілля»
33621589 Відокремлений підрозділ «Шахта 1-3 «Новогродівська» державного підприємства «Селиді
ввугілля»
33621594 Відокремлений підрозділ «Шахта «Росія» державного підприємства «Селидіввугілля»
33839076 Відокремлений підрозділ «Шахта «Центральна» державного підприємства «Красноармійськ
вугілля»
33839081 Відокремлений підрозділ «Шахта «Димитрова» державного підприємства «Красноармійськ
вугілля»
34032208 Державне підприємство «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1»
39528169 Державне підприємство «Шахта «Південнодонбаська № 3
ім. М.С. Сургая»
Цілісний майновий комплекс промислового залізничного транспорту ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс»
Державне агентство рибного господарства України
38674017 Державне підприємство «Рибогосподарський експедиційний центр»
Регіональне відділення по Житомирській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00724809 Державне підприємство «Грозинське»
Регіональне відділення по Запорізькій області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
36418685 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке»

Продовження додатка 2
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
32343302 Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню промислових підприємств»
Регіональне відділення по Івано-Франківській області
Державне агентство рибного господарства України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рибне господарство «Галицький»
Регіональне відділення по Київській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
14277337 Державне підприємство «Українська виробничо-наукова лабораторія «Імуногенетики»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
05468498 Державний український науково-дослідний інститут фарфоро-фаянсової промисловості
02568087 Державне підприємство «Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
Державне агентство рибного господарства України
19419078 Державне підприємство «Центр Аквакультури»
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Укрветпромпостач»
Регіональне відділення по Кіровоградській області
0700192 Державне підприємство «Олександрійський шовкорадгосп»
Регіональне відділення по Луганській області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
26402753 Відокремлений підрозділ «Шахта «Золоте» державного підприємства «Первомайськвугілля»
26402894 Відокремлений підрозділ «Шахта «Гірська» державного підприємства «Первомайськвугілля»
26402983 Відокремлений підрозділ «Шахта «Карбоніт» державного підприємства «Первомайськвугілля»
26403416 Відокремлений підрозділ «Шахта «Тошківська» державного підприємства «Первомайськвугілля»
32359108 ПАТ «Лисичанськвугілля»
Регіональне відділення по Львівській області
32940082 Державне підприємство «Новороздільське державне гірничо-хімічне підприємство «Сірка»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
31803446 Державне підприємство «Ліктрави»
38831368 Державне підприємство «Солевиварювальний Дрогобицький завод»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
34509969 Державне підприємство «Екотрансенерго»
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
00178175 ПАТ «Шахта «Надія»
26307799 Відокремлений підрозділ «Шахта «Великомостівська» державного підприємства «Львіввугілля»
26307813 Відокремлений підрозділ «Шахта «Червоноградська» державного підприємства «Львіввугілля»
26359901 Відокремлений підрозділ «Шахта «Межирічанська» державного підприємства «Львіввугілля»
Регіональне відділення по Миколаївській області
32778065 Державне підприємство «Володимирське»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00413995 Державне підприємство «Радгосп «Виноградна долина»
00854995 Державне підприємство «Племрепродуктор «Степове»
Державне агентство рибного господарства України
33854335 Державне підприємство «Миколаївське морське агентство»
Регіональне відділення по Одеській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
04778469 Державне підприємство «Одеська служба з активних впливів на гідрометеорологічні процеси»
22479598 Державна наукова установа «Південний науково-технічний центр по апробації і впровадженню нової техніки та технології»
Державне агентство рибного господарства України
33171824 Державне підприємство «Регіональний дослідно-експериментальний комплекс»
36984191 Державне підприємство «Експериментальний кефалевий риборозплідник»
36984207 Державне підприємство «Дністровський риборозплідник»
Регіональне відділення по Полтавській області
00845921 Державне підприємство «Чутове»
30063363 Державне підприємство «Аграрно-промислова фірма «Полтавасадвинмаркет»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00703196 Державне підприємство-державний шовкорадгосп «Чутівський»
21049938 Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром»
24567102 Полтавський державний навчально-курсовий комбінат агропромислового комплексу
39802083 Державне підприємство «Лубенське агроторгове підприємство»
Регіональне відділення по Рівненській області
35505132 Державне підприємство «Мирогощанський державний іподром»
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Орендні підприємства і організації орендарів,
створені на базі державних підприємств
21082717 Орендне підприємство санаторій «Червона калина»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
02568294 Державне підприємство «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології
та сертифікації»
Регіональне відділення по Сумській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00729646 Державне насінницьке сільськогосподарське підприємство «Вирівське»
Державне агентство рибного господарства України
Структурний підрозділ єдиного майнового комплексу «Сумського обласного державного виробничого сільськогосподарського рибоводного підприємства»
Структурний підрозділ єдиного майнового комплексу «Лебединська рибоводномеліоративна станція»
Регіональне відділення по Харківській області
00212630 Державне підприємство «Український державний інститут по проектуванню заводів важкого
машинобудування»
00852909 Державне підприємство «Іскра»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00387298 Державне підприємство «Богодухівський сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат»
05453692 Державне підприємство шовкогосподарство «Сахновщинське»
08183514 Державне підприємство «Світанок»
22994509 Державне підприємство «Благодатне»
38494092 Державне підприємство «Харківське промислово-торговельне підприємство»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
14311070 Державне підприємство «Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування»
Державне агентство рибного господарства України
14110643 Червонооскільське державне виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство»
Регіональне відділення по Херсонській області
14141394 Державне підприємство «Державне науково-виробниче підприємство «Винконсервпроект»
Регіональне відділення по Черкаській області
Державне агентство рибного господарства України
37853178 Державне підприємство «АКВАРЕСУРСИ»
Регіональне відділення по Чернігівській області
35583857 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Трест»
м. Київ
Міністерство аграрної політики та продовольства України
38926880 ПАТ «Аграрний фонд»
Державне агентство автомобільних доріг України
05422987 Державне підприємство дорожнього зв’язку, інформаційного забезпечення та автоматики
«Укрдорзв’язок»
Державне агентство рибного господарства України
00468177 Державне підприємство «Український державний інститут по проектуванню підприємств рибного господарства і промисловості «Укррибпроект»
00472609 Державне підприємство «Науковий селекційно-генетичний центр рибництва»
25139756 Державне підприємство «Сервіс»
36819644 Державне підприємство «Селекційно-генетичний центр по рибництву «Поділля»
Додаток 3
до наказу ФДМУ
від 01.03.2017 № 336

ПЕРЕЛІК
об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2017 році
Управлінням реформування власності Департаменту приватизації
Фонду державного майна України після їх виключення
із Закону України «Про перелік об’єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації»

Група В
Львівська область
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
05785017 Державне підприємство «Львівський державний ювелірний завод»
Одеська область
Міністерство інфраструктури України
01125637 Державне Чорноморське-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів
01125821 ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство»
м. Київ
Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
33298371 Державне публічне акціонерне товариство «Будівельна компанія «Укрбуд»

Група Г
Дніпропетровська область
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
00188311 Державне підприємство «Український інститут по проектуванню металургійних заводів»
04687867 Державне підприємство «Український державний науково-дослідний і проектний інститут
азотної промисловості і продуктів органічного синтезу»
04689369 Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної
промисловості «Кривбаспроект»
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
30168850 Державне підприємство «Смоли»
Донецька область
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00379790 Державне підприємство «Артемсіль»
Міністерство інфраструктури України
01125755 Державне підприємство «Маріупольський морський торговельний порт»

Продовження додатка 3
Запорізька область
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
00190414 Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей,
сплавів та феросплавів»
00201081 Державне підприємство «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану»
Міністерство інфраструктури України
01125761 Державне підприємство «Бердянський морський торговельний порт»
Київська область
Міністерство аграрної політики та продовольства України
37199618 Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
00186192 Державне підприємство «Завод порошкової металургії»
Миколаївська область
Міністерство інфраструктури України
01125608 Державне підприємство «Миколаївський морський торговельний порт»
19290012 Державне підприємство «Спеціалізований морський порт «Октябрьск»
Одеська область
Міністерство інфраструктури України
01125206 Державне підприємство «Усть-Дунайський морський торговельний порт»
01125666 Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт»
01125672 Державне підприємство «Іллічівський морський торговельний порт»
01125689 Державне підприємство «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
01125809 Державне підприємство «Ренійський морський торговельний порт»
01125815 Державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт»
04704790 Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний»
Полтавська область
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
00388168 Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут вагонобудування»
Харківська область
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
00188334 Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної
промисловості»
00190443 Державне підприємство «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (Ухін)»
14307759 Державне підприємство «Південний державний проектно-конструкторський та науководослідний інститут авіаційної промисловості»
Херсонська область
Міністерство інфраструктури України
01125695 Державне підприємство «Херсонський морський торговельний порт»
01125703 Державне підприємство «Скадовський морський торговельний порт»
м. Київ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
16287311 Державне підприємство «Київський державний науково-дослідний інститут текстильногалантерейної промисловості»
Додаток 4
до наказу ФДМУ
від 01.03.2017 № 336

ПЕРЕЛІК
об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2017 році
регіональними відділеннями Фонду державного майна України
після їх виключення із Закону України «Про перелік об’єктів права
державної власності, що не підлягають приватизації»

Група В
Регіональне відділення по Вінницькій області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00371943 Державне підприємство «Мурафський кар’єр»
Регіональне відділення по Волинській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00953065 Державне підприємство «Луцький комбінат хлібопродуктів»
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
00426302 Державне підприємство «Волиньторф»
Регіональне відділення по Дніпропетровській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00693138 Державне підприємство «Дніпропетровське обласне підприємство по племінній справі у тваринництві «Облплемпідприємство»
00694037 Покровська міжрайонна радгосп-фабрика
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
04819211 Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут
гірничорудного машинобудування з дослідним заводом»
Регіональне відділення по Донецькій області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00334764 Український науково-дослідний інститут соляної промисловості
Міністерство інфраструктури України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Азовський судноремонтний завод»
Регіональне відділення по Житомирській області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
02968154 Державне підприємство «Житомирторф»
02968160 Державне підприємство Коростишівський завод «Реммашторф»
Регіональне відділення по Закарпатській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00413819 Державне підприємство «Агропромислова фірма «Леанка»

Продовження додатка 4
Регіональне відділення по Запорізькій області
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
00240106 Державне підприємство «Мелітопольський завод «Гідромаш»
Регіональне відділення по Івано-Франківській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
05513715 Державне підприємство «Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів»
Регіональне відділення по Київській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
04685696 Державне підприємство «Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних
вишукувань»
00699862 Державне підприємство – шовкорадгосп «Баришівський»
00699900 Державне підприємство «Київська обласна коконосушарка»
00699945 Державне сільськогосподарське підприємство «Головний селекційний центр України»
Міністерство інфраструктури України
21536845 Українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосевіс»
Регіональне відділення по Кіровоградській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00700269 Державний шовкорадгосп «Знам’янський»
Регіональне відділення по Луганській області
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
04687873 Державне підприємство «Науково-дослідний і проектний інститут хімічних технологій Хімтехнологія»
Регіональне відділення по Львівській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
05393524 Державне підприємство «Науково-дослідний центр рідких мінеральних добрив»
19168765 Державне підприємство «Проектно-конструкторський технологічний інститут «Львівхарчопроект»
Регіональне відділення по Одеській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00702897 Державне підприємство «Одеське обласне підприємство по племінній справі у тваринництві»
Міністерство інфраструктури України
01126996 Державне підприємство «Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут морського
флоту України з дослідним виробництвом»
Регіональне відділення по Полтавській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00703121 Державне підприємство шовкорадгосп «Гоголівський»
00703184 Державне підприємство шовкорадгосп «Хорольський»
00703279 Державний Миргородський гренажний завод
00703397 Кременчуцька міжрайонна коконосушарня «Міжрайшовк»
00952166 Державне підприємство «Полтавський комбінат хлібопродуктів»
Регіональне відділення по Рівненській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00955791 Державне підприємство «Радивилівський комбінат хлібопродуктів»
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
02968193 Державне підприємство «Рівнеторф»
Регіональне відділення по Сумській області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
02968208 Державне підприємство «Сумиторф»
Регіональне відділення по Тернопільській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00914993 Державне підприємство «Монастириське»
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
02968875 Державне підприємство «Поділляторф»
Регіональне відділення по Харківській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00725128 Державне підприємство «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
00209740 Державна установа «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії»
05405575 Державне підприємство «Харківський електромеханічний завод»
Регіональне відділення по Херсонській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00383596 Державне підприємство Генічеський солезавод
00383604 Державне підприємство «Геройське дослідно-промислове підприємство»
Регіональне відділення по Хмельницькій області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00373735 Державне підприємство «Закупнянський кар’єр»
00373741 Державне підприємство «Нігинський кар’єр»
00952485 Державне підприємство «Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів»
Регіональне відділення по Чернівецькій області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00957152 Державне підприємство «Неполоковецький комбінат хлібопродуктів»
Регіональне відділення по Чернігівський області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00952634 Державне підприємство «Ніжинський комбінат хлібопродуктів»
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
02968220 Державне підприємство «Чернігівторф»
м. Київ
Міністерство аграрної політики та продовольства України
31201500 Державна науково-технічна установа Український проектно-вишукувальний інститут цукрової
промисловості «Укрцукропроект»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
05796251 Державна науково-виробнича корпорація «Київський інститут автоматики»
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
02968177 Державне підприємство «Київторф»

Державна служба геології та надр України
01432761 Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика»

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

апарат фдму
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій публічного акціонерного
товариства (ПАТ) «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» у кількості 423 514 923 шт., що становить 68,0095 % статутного капіталу товариства.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Південне шосе,
15, м. Запоріжжя, 69032; тел. (061) 212-24-57; тел./факс (061) 212-23-36. Мета
проведення оцінки: приватизація шляхом продажу державного пакета акцій за
конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-7985. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua Види економічної
діяльності (коди КВЕД) ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»:
24.42 – виробництво алюмінію; 55.90 – діяльність іншого тимчасового розміщення; 38.32 – відновлення відсортованих відходів. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Запорізький
виробничий алюмінієвий комбінат», од.: нематеріальні активи – 50; незавершені
капітальні інвестиції – 16; основні засоби – 41802; у тому числі інші МНМА – 28 743;
інвестиційна нерухомість – 1 968; інші фінансові інвестиції – 6. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», тис. грн: 155 682,00. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» станом на 30.09.2016, тис. грн: незавершені капітальні інвестиції – 9 759,00; основні

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності групи А,
що підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні.
 Об’єкт державної власності групи А – будівля побуткомбінату літ. «М2»
загальною площею 273,7 м2, яка під час приватизації не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Ірпіньмаш», за адресою: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 94.
Дата оцінки –31.03.2017.
Замовник – РВ ФДМУ по Київській області; платник – РВ ФДМУ по Київській
області.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
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засоби – 91 558,00; інвестиційна нерухомість – 35 263,00; інші фінансові інвестиції – 634,00. Кількість земельних ділянок: 25. Розмір земельних ділянок, усього:
216,09 га. Місце розташування земельних ділянок: м. Запоріжжя; Запорізька обл.,
м. Приморськ; Запорізька обл., с. Кирилівка; Кіровоградська обл., м. Світловодськ.
Цільове призначення земельних ділянок: землі промисловості; землі житлової та
громадської забудови; землі оздоровчого та рекреаційного призначення. Правовий режим земельних ділянок: 1 (одна) на правах власності; 24 (двадцять чотири) –
довгострокова оренда. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн:
405 106,60. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – ФДМУ (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується ФДМУ, якщо вартість надання послуг з незалежної
оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому
числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього
напряму 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових
прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»
та 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються
ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу кадрової роботи та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Київській області не пізніше, ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 23.03.2017 о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок 200-25-36.

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі
прав на об’єкти інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 18.00 15 березня 2017 р.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який
подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 21 березня 2017 р. о 14.00.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: три підвальні приміщення гуртожитку № 6 площею 37,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний
університет водного господарства та природокористування. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Чорновола, 53. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Могутов Олександр
Васильович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
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об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
110,6 м2, прибудови до слюсарної майстерні ВПУ № 22. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Вище професійне училище № 22 м. Сарни. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 4. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ФОП Дударик Віктор Данилович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів , відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 77,1 м2 на
першому та другому поверхах гуртожитку. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державний вищий навчальний заклад «Рівненський коледж економіки та бізнесу». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Орлова, 40. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПП
«Освітній центр «Євро-Курс». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частини даху будівлі виробничого корпусу
площею 15,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство НВО «Потенціал-Еко». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. Київська, 106. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення навчального корпусу № 5
площею 3,0 м2 та нежитлове приміщення навчального корпусу № 2 площею
6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненський державний
гуманітарний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Остафова,
31. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ФОП Старцев-Мелесь Валерій Валерійович. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина котельні площею 1,5 м2 та частина
димохідної труби площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Мирогощанський аграрний коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Рівненська обл., с. Мирогоща, вул. Студентська, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-7991. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТОВ «Комлайн».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням , якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які
містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 20 березня 2017 року о 9.00 в РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 14.03.2017 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення навчального корпусу
ліцею площею 100,7 м2, що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Скалатський професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: просп.
Шевченка, 30, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська обл. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України». Балансова
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2017: – 0,00 грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): – 28.02.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: двоповерхова нежитлова цегляна будівля «Музичної школи», яка є пам’яткою архітектури ХІХ століття, охоронний номер
172М, загальною площею 537,4 м2, що перебуває на балансі КременецькоПочаївського державного історико-архітектурного заповідника. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 16, м. Кременець, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: Кременецька школа мистецтв ім. М. Вериківського.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.01.2017: – 178 185,00
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 28.02.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
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наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву), а саме:
1) заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1
Положення (за наявності); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення);
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписами та печаткою претендента; 2) документи щодо практичного досвіду
претендента та оцінювачів з виконання робіт з оцінки та інформацію щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); копії висновків про
вартість майна або витягів із звітів, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до
виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента. Подібними об’єктами до
об’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель
офісної, торговельно-офісної та торговельної нерухомості; об’єктами подібними до
об’єкта оцінки 2 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель
пам’яток архітектури; 3) конкурсну пропозицію претендента, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт не
повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням
усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством. До розгляду
прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг з оцінки об’єкта
1, яких не перевищує 2 080,00 грн, об’єкта 2 – не перевищує 2 700,00 грн.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, (0352) 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх,
зал засідань).

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
I. Об’єкт приватизації.
 Найменування об’єкта оцінки: медпункт з обладнанням, що не ввійшов
до статутного капіталу ПАТ «Харківський домобудівельний комбінат № 1» (ліквідоване). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61106, м. Харків, вул. Плиткова,
12. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вартості
об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу на аукціоні. Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): медпункт (нежитлові приміщення літ. «Ае-3»
загальною площею 1 274,8 м2), рік побудови – 1970. Обладнання у кількості 45
од., а саме: холодильник «Чинар» – 2 од.; аквадистилятор – 2 од.; холодильник
«Саратов» – 2 од.; холодильник «Снайге-2» – 2 од.; ел. кардіограф – 1 од.; стоматологічна установка УС-30-01 – 1 од.; кварц для вуха, горла, носа – 1 од.; ваги
аналітичні ВЛА-200 – 1 од.; ваги технічні – 1 од.; бормашина БЄО – 1 од.; стелаж
для картотеки – 2 од.; кондиціонер БК – 2000 – 2 од.; кондиціонер БК-1500 – 3
од.; топчан – 8 од.; сейф – 3 од.; шафа платяна з антресолями – 2 од.; друкарська
машинка «Україна» – 1 од.; стіл маніпуляційний – 1 од.; крісло гінекологічне – 1
од.; апарат УВЧ – 2 од.; апарат для низькочастотної терапії – 1 од.; крісло К-3-6 –
2 од.; кондиціонер БК-2500 – 1 од.; холодильник «Дніпро» – 1 од.; стерилізатор
ГН-80 – 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість майна: за станом на 30.09.2013 приміщення медпункту – 141 550 грн; обладнання – 98,34 грн. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/
орендна): державна. Запланована дата оцінки: орієнтовно: 28.02.2017.
II. Об’єкти оренди.
Інформаоб’єкта оцінки, площа, місцезнаходження
№ Найменування
Мета провеція про
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва,
Дата оцінки дення
з/п
оцінки
замовника/
код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
платника
1 Частина коридору № 61 на 2-му поверсі у розширювачі лівого На дату ВизначенТОВ
крила різноповерхової (8-12) будівлі учбового корпусу № 2,
укладення ня вартості
«Стьюдент
пам’ятка архітектури, загальною площею 21,0 м2 за адресою: договору на об’єкта оренди Тревел
м. Харків, майдан Свободи, 6, що перебуває на балансі
проведення з метою пере- Юкрейн»
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, незалежної дачі в оренду
02071205, тел.: (057) 705-02-41, 705-12-47, 707-52-31
оцінки
2 Частина підсобної кімнати у підвалі 10-поверхового гурто- 02.02.17 ВизначенФОП Буряжитку № 11 загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харня вартості
ковський
ків, пров. Електроінструментальний, 6а, що перебуває на
об’єкта з
В. М.
балансі Студентського містечка Національного аерокосмічметою продоного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіавження догоційний інститут», код 23912896, тел. 707-46-86, 788-41-16
вору оренди
3 Частина душової кімнати у підвалі 10-поверхового гурто02.02.17 ВизначенФОП Буряжитку № 12 загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харня вартості
ковський
ків, пров. Електроінструментальний, 6б, що перебуває на
об’єкта з
В. М.
балансі Студентського містечка Національного аерокосмічметою продоного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіавження догоційний інститут», 23912896, тел.: 707-46-86, 788-41-16
вору оренди
4 Частина нежитлового підсобного приміщення – кімн. № 17 02.02.17 ВизначенФОП Буряна першому поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 5
ня вартості
ковський
(літ. А-9) загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
об’єкта з
В. М.
просп. Людвіга Свободи, 53б, що перебуває на балансі
метою продоХарківського національного педагогічного університету ім.
вження догоГ. С. Сковороди, 2125585, тел. 700-35-23
вору оренди
5 Частина коридору № 46 на 1-му поверсі 6-поверхової
На дату ВизначенФОП Бубудівлі учбового корпусу загальною площею 11,96 м2
укладення ня вартості
тенко В. Ф.
за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14, що перебуває на договору на об’єкта оренди
балансі Харківського національного університету радіоепроведення з метою перелектроніки, 02071197, тел.: (057) 702-10-16, 702-10-13
незалежної дачі в оренду
оцінки
6 Нежитлові приміщення кімн. № 1-17 на першому поверсі
30.11.16 ВизначенПАТ КБ
двоповерхового громадського будинку для органів управня вартості
«Приватління загальною площею 100,41 м2 за адресою: Харківська
об’єкта з
Банк»
обл., Борівський р-н, смт Борова, вул. Миру, 34а, що пеметою продоребуває на балансі Управління державної казначейської
вження догослужби України у Борівському районі Харківської області,
вору оренди
37880458, тел. (057) 596-19-60
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) строк виконання робіт, який повинен становити
не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному
обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 01.12.2016 № 1036-23450 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної
оцінки майна у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки
майна, що склалися у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року для оцінки об’єкта нерухомого
майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки
(нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв),– 2,08 тис. грн, окремо розташованої
будівлі – 2,7 тис. грн, а для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що
розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, Театральний майдан, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення повторного конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: земельна ділянка площею 0,761 га для будівництва і обслуговування багатоповерхового житлового будинку. Балансоутримувач – Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області. Місце

знаходження об’єкта: земельна ділянка – вул. Черняхівського, 45б, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
вартості об’єкта оцінки для подальшого розрахунку частки житла відповідно до
Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей, затвердженого постановою КМУ від
03.06.2013 № 481. Кількість земельних ділянок: одна. Розмір земельної ділянки – 0,761 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Черняхівського, 45б,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування багатоповерхового житлового будинку
з вбудованими приміщеннями побутово-соціального характеру. Правовий режим
земельної ділянки – право постійного користування. Дата оцінки – 31.01.2017.
 Назва об’єкта оцінки № 2: земельна ділянка площею 0,3757 га для
житлової забудови. Балансоутримувач – Управління Служби безпеки України у
Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: земельна ділянка – вул. Озерна,
6/1а, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – визначення вартості об’єкта оцінки для подальшого розрахунку частки житла відповідно до Порядку
організації будівництва житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2013
№ 481. Кількість земельних ділянок: одна. Розмір земельної ділянки – 0,3757 га.
Місце розташування земельної ділянки: вул. Озерна, 6/1а, м. Хмельницький. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової забудови, землі житлової
та громадської забудови. Правовий режим земельної ділянки – право постійного
користування. Дата оцінки – 31.01.2017.
 Назва об’єкта оцінки № 3: земельна ділянка площею 0,22 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Балансоутримувач – Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області. Місцезнаходження
об’єкта: земельна ділянка – вул. Раскової, 2б, м. Хмельницький. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення вартості об’єкта оцінки для подальшого розрахунку
частки житла відповідно до Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей, затвердженого
постановою КМУ від 03.06.2013 № 481. Кількість земельних ділянок: одна. Розмір
земельної ділянки – 0,22 га. Місце розташування земельної ділянки – вул. Раскової,
2б, м. Хмельницький. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і
обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Правовий режим земельної
ділянки – право постійного користування. Дата оцінки – 31.01.2017.
 Назва об’єкта оцінки № 4: земельна ділянка площею 0,56 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Балансоутримувач – Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області. Місцезнаходження
об’єкта: земельна ділянка – вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1є, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення вартості об’єкта оцінки для подальшого розрахунку частки житла відповідно до Порядку організації будівництва
житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, членів їх
сімей, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2013 № 481. Кількість земельних
ділянок: одна. Розмір земельної ділянки – 0,56 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1є, м. Хмельницький. Цільове призначення
земельної ділянки – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку. Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування. Дата
оцінки – 31.01.2017. Замовник та особа-платник робіт з оцінки об’єктiв – Управління
Служби безпеки України у Хмельницькій області. Подібними об’єктами до об’єктів
оцінки є: земельні ділянки як окремі об’єкти оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено
правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на виконання
робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок; копії документів, передбачених
абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту з експертної
грошової оцінки земельних ділянок (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому
запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектора управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) до 15 березня 2017 року (включно) до 17.00.
Конкурс відбудеться 21 березня 2017 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
І. 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: нежитлове приміщення частини будівлі складу
господарських товарів літ. В-1, в площею 121,0 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місце
знаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 218, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ФОП Колотило А. М. Дата оцінки: 28.02.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення літ. А-1 площею 45,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія
Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Тищика, 23а,
м. Умань. Платник робіт з оцінки: ФОП Янчук Н. Д. Дата оцінки: 28.02.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: кіоск з ремонту годинників площею 7,78 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну
«Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Тищика, 25а, м. Умань.
Платник робіт з оцінки: ФОП Подойніцин Ю. О. Дата оцінки: 28.02.2017.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Черкаській області
 1. Об’єкт державної власності групи А – будівлі колишнього медпункту
загальною площею 165,6 м2 (19600, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський
р-н, смт Стеблів, вул. Нечуя-Левицького, 78б). Балансоутримувач – ПАТ «Стеблівська бавовняна прядильно-ткацька фабрика». Дата оцінки: 28.02.2017.
 2. Об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2 (20123, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка,
вул. Молодіжна, 28). Балансоутримувач відсутній. Дата оцінки: 28.02.2017.
 3. Об’єкт державної власності групи Ж – медсанчастина (20705, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Коробейника, 1). Балансоутримувач – ПАТ «Науково-виробниче
підприємство «Смілянський електромеханічний завод». Дата оцінки: 28.02.2017.
 4. Об’єкт незавершеного будівництва державної власності групи Д – цех
№ 45 Черкаського заводу телеграфної апаратури разом із земельною ділянкою за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 1. Балансоутримувач відсутній.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,8341 га. Цільове призначення земельної ділянки:
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Правовий режим
земельної ділянки: державна власність, в особі РВ ФДМУ по Черкаській області, на
земельну ділянку наявні містобудівні обмеження та обтяження землекористування
пов’язані із розміщенням частини земельної ділянки в охоронній зоні діючих інженерних мереж. Відповідно до генерального плану міста земельна ділянка належить
до території промислових підприємств. Дата оцінки: 28.02.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п.4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не
більше 8 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 14 березня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 20 березня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для надання послуг з оцінки об’єкта соціальної сфери
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт соціальної сфери – база відпочинку, що пере
буває на балансі Чернівецької виробничо-торгівельної фірми «Акцент» ЛТД (Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Чорнівка). Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: перебував на балансі Чернівецької виробничо-торгівельної фірми
«Акцент» ЛТД. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., Новоселицький
р-н, с. Чорнівка. Мета проведення оцінки: повернення об’єкта у державну власність.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372)
55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@ spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: немає. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
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засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): інформація відсутня. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних
ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): немає. Розмір
земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька
обл., Новоселицький р-н, с. Чорнівка. Цільове призначення земельної ділянки: –.
Категорія земель: –. Вид використання: –. Правовий режим земельної ділянки: –.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю (зазначається «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 08.02.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовник та платник – РВ ФДМУ по Чернівецькій області (58001, м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Чернівецькій області якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки згаданого вище об’єкта
соціальної сфери допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній
формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку
ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469; відповідної кваліфікації оцінювачів з
експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися чинними
кваліфікаційними свідоцтвами, виданими відповідно до Порядку видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок,
затвердженого наказом Державного агентства земельних ресурсів України від
10.08.2007 №116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2007 за
№ 1051/14318, із змінами від 04.06.2015 № 125.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області
за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372)
55-44-84.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
Назва
Орієнтов№
Пло- Адреса об’єкта
Платник робіт з оцінБалансоутримувач
об’єкта
на дата
з/п
ща, м2
оцінки
ки об’єкта
оцінки
оцінки
1 Нежитлове 4,0 м. Київ, бульв. ДП «Дирекція будинку дер- ПАТ КБ «Приватбанк» 28.02.17
приміщення
Шевченка, 50-52 жавних художніх колективів»

Назва
об’єкта
оцінки
2 Нежитлове
приміщення
3 Нежитлове
приміщення

№
з/п

Пло- Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки

Балансоутримувач

25,3 м. Київ, бульв.
Шевченка, 50-52
98,6 м. Київ, бульв.
Шевченка, 50-52

ДП «Дирекція будинку державних художніх колективів»
ДП «Дирекція будинку державних художніх колективів»

4 Нежитлове 4,0 м. Київ, бульв.
приміщення
Шевченка, 50-52
5 Нежитлове 28,5 м. Київ, бульв.
приміщення
Шевченка, 50-52
6 Нежитлове
приміщення
7 Нежитлове
приміщення
8 Нежитлове
приміщення
9 Нежитлове
приміщення
10 Нежитлове
приміщення
11 Нежитлове
приміщення

Продовження таблиці
ОрієнтовПлатник робіт з оцінна дата
ки об’єкта
оцінки
Національна спілка
28.02.17
кобзарів України
КП «Державний
28.02.17
гастрольно-концерт
ний центр України»
ТОВ «Просат»
28.02.17

ДП «Дирекція будинку державних художніх колективів»
ДП «Дирекція будинку дер- ДП «Дирекція будин- 28.02.17
жавних художніх колективів» ку державних художніх колективів»
ДП «Санаторій «КончаКМД УДППЗ «Ук31.01.17
Заспа»
рпошта»
ДП «Науково-технічний
ТОВ «МІК»
28.02.17
комплекс «Імпульс»
ДП «Науково-технічний
ТОВ «МІК»
28.02.17
комплекс «Імпульс»
ДП «Укроборонресурси»
ТОВ «Констракшн
31.01.17
Машинері»

16,7 м. Київ, Столичне
шосе, 215
62,9 м. Київ, вул. Горлівська, 226/228
55,5 м. Київ, вул. Горлівська, 226/228
560,8 м. Київ, СаперноСлобідський проїзд, 3, літ. Ж
53,2 м. Київ, Саперно- ДП «Укроборонресурси»
Слобідський проїзд, 3, літ. S
265,1 м. Київ, Саперно- ДП «Укроборонресурси»
Слобідський проїзд, 3, літ. F

ТОВ «Констракшн
Машинері»

31.01.17

ТОВ «Констракшн
Машинері»

31.01.17

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Назва
Орієнтов№
Пло- Адреса об’єкта
Платник робіт з оціноб’єкта
на дата
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
ки об’єкта
оцінки
оцінки
1 Нежитлове 242,9 м. Київ,
ДП «Спецагро»
ФОП Вашкевич К. М. 28.02.17
приміщення
вул. Панаса
Мирного, 28
2 Нежитлове
4,0 м. Київ, просп. ДП «Державний автотран- ФОП Юрчик Я. В.
28.02.17
приміщення
Перемоги, 57 спортний науково-дослід
ний і проектний інститут»
3 Частина не- 32,6 м. Київ,
УкрІНТЕІ
ДП «Центр науково- 28.02.17
житлового
вул. Антоновитехнічної інформації
приміщення
ча, 180
та сприяння інноваційному розвитку»
4 Нежитлове 129,93 м. Київ,
ДП Міністерства оборони ФОП Надточій Н. Ф. 28.02.17
приміщення
вул. Вінницька, України «Київський механіч14/39
ний завод»
5 Нежитлове
16,2 м. Київ, бульв. ДП «Державний науковоТОВ «Будпроектек28.02.17
приміщення
Л. Українки, 26 дослідний та проектноспертиза»
вишукувальний інститут
«НДІпроектреконструкція»
6 Частина не- 2,00 м. Київ,
Національний педагогічний ПАТ «Укргазбанк»
28.02.17
житлового
вул. Тургенєв- університет ім. М. П. Драприміщення
ська, 8-14
гоманова
7 Частина не2,0 м. Київ,
Національний педагогічний ПАТ «Укргазбанк»
28.02.17
житлового
вул. Пирого- університет ім. М. П. Драприміщення
ва, 9
гоманова
8 Нежитлове
15,1 м. Київ, вул. Б. Державна інноваційДП «Державна інвес- 28.02.17
приміщення
Хмельницько- на фінансово-кредитна
тиційна компанія»
го, 65б
установа
9 Нежитлове 155,1 м. Київ,
Державна регуляторна
ГО «Здорове поколін- 28.02.17
приміщення
вул. Арсеналь- служба України
ня України»
на, 9/11

Назва
Плооб’єкта
ща, м2
оцінки
10 Частина не1,5
житлового
приміщення
11 Нежитлове
85,3
приміщення

№
з/п

Адреса об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

м. Київ, Клов- Український державний
ський узвіз, 8 центр позашкільної освіти
м. Київ, просп. ДВ «Преса України» ДУС
Перемоги, 50

12 Частина даху 10,0 м. Київ, бульв. ДНЗ «Київський професійта технічного (у т. ч. Шевченка, 54/1 ний коледж з посиленою
поверху
6,0 та
військовою та фізичною
4,0)
підготовкою»
13 Нежитлове
82,9 м. Київ,
ДП «ВО «Київприлад»
приміщення
вул. Гарматна, 2

Продовження таблиці
ОрієнтовПлатник робіт з оцінна дата
ки об’єкта
оцінки
ФОП Сіренок В. Г.
28.02.17
ТОВ «Інформаційно- 28.02.17
консультаційна фірма
«Праця»
ТОВ «лайфселл»
28.02.17

ТОВ «Радіонікс»

28.02.17

 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№ Назва об’єкта ПлоАдреса об’єкта
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
1 Частина не2,0 м. Київ, вул. Бердижитлового причівська, 1
міщення
2 Нежитлове при- 11,0 м. Київ, просп. Поміщення
вітрофлотський, 31
3 Нежитлове при- 105,0 м. Київ, вул. Гарміщення
матна, 2

Платник робіт Орієнтовна
Балансоутримувач
з оцінки об’єкта дата оцінки
Центральний госпіталь ТОВ «ЛИС»
30.04.17
МВС України
Київський національний ФОП Валід
університет будівництва Захер
та архітектури
ДП «ВО «Київприлад» ТОВ «Радіонікс»

31.12.16

28.02.17

Конкурси відбудуться 20 березня 2017 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.30 13 березня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 20 березня 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення
формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення та нерухоме
майно (частина нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі
будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного поверху
є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів та рекламних носіїв.
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Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Інформація регіональних відділень ФДМУ

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина твердого покриття площею 70,0 м2 (для засобів перонної механізації, інв. № 47573)
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку на 31.08.2016 становить
152 320,00 грн (без урахування ПДВ). Цільове використання об’єкта оренди: розміщення стоянки спецтехніки та встановлення вагончика модульного типу.
Орендна ставка: згідно з пунктом 29 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 (зі змінами), – 15 %.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – серпень 2016
року становить 1 904,00 грн без урахування ПДВ.
Строк оренди: 1 (один) рік.
Конкурс буде проведено 17.03.2017 о 16.00 за адресою: 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників розпочнеться о 15.00 в кімн. 614.
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим;
ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; дотримання
нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта; компенсація переможцем конкурсу
протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику оцінки (за наявності підтвердних документів);
для забезпечення виконання зобов’язання зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж потрійна запропонована ним сума місячної орендної
плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством; заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім розміру
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса, телефон, e-mail);
відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідченні нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним чином
оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва; завірену
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті
з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента. При цьому на конверті
зазначаються: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди.
Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до 18.00 (у
п’ятницю – з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
Кінцевий термін приймання РВ ФДМУ по Київській області пропозицій від претендентів – 13.03.2017 включно.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі
орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про проведення
конкурсу на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта та місцезнаходження: вбудовані нежитлові приміщення
загальною площею 274,87 м2 на першому поверсі їдальні, що перебуває
на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою:
м. Херсон, вул. Комкова, 73б.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на 30.11.2016 становить
1 119 410,00 грн (один мільйон сто дев’ятнадцять тисяч чотириста десять гривень
00 копійок ) без урахування ПДВ.
Основні умови конкурсу:
1. Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – січень 2017
року – 3 772,42 грн (три тисячі сімсот сімдесят дві гривні 42 копійки) без
урахування ПДВ.
2. Мета оренди – розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі.
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3. Наявність у суб’єкта господарювання певного виду економічної діяльності,
яка повинна відповідати меті оренди (відповідний КВЕД у реєстраційних документах потенційного орендаря).
4. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
5. Сплата орендної плати повинна забезпечуватись у вигляді завдатку в розмірі орендної плати за два місяці оренди. Для розрахунку суми цього завдатку використовується розмір орендної плати за базовий місяць оренди з урахуванням
результатів конкурсу. Завдаток сплачується на відповідні рахунки до Державного
бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні 50 % до 50 % протягом місяця з
моменту укладення договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в
рахунок платежу за останні місяці оренди.
6. Забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди. У разі порушення умов страхування орендованого майна орендар сплачує до державного
бюджету штраф у розмірі 1 500,00 грн.
7. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки в належному стані, не гіршому ніж на момент
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу.
8. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального, поточного та інших
видів ремонту орендованого майна. Ця умова не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
У разі якщо орендар подає заяву на погодження орендодавцем здійснення
невід’ємних поліпшень орендованого майна він зобов’язаний надати звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації на здійснення
невід’ємних поліпшень.
9. Відповідальність орендаря за дотримання правил експлуатації інженерних
мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством. Здійснення заходів протипожежної безпеки.
10. Заборона приватизації об’єкта оренди.
11. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем за період оренди, не підлягає компенсації.
12. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або
іншого) майна, що належить до державної власності.
13. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику витрати на
проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних днів з моменту укладення договору оренди.
14. Термін дії договору оренди – 1 рік з подальшою пролонгацією згідно з
чинним законодавством України за умови виконання орендарем усіх обов’язків
згідно з договором оренди.
15. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком,
який становить 10 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої
учасниками в конкурсних пропозиціях.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної
плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні виконання
інших умов конкурсу.
Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786.
Для участі у конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії матеріали відповідно до п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011
№ 906, а саме:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди з пропозицією щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з претендентом; відомості про претендента.
Конкурс відбудеться о 15.00 через 15 календарних днів після опуб
лікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон,
просп. Ушакова, 47.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 робочих дні до
проведення конкурсу.
Документи приймаються за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 з понеділка по четвер з 8.00 до 16.00, в п’ятницю – з 8.00 до 14. 45, у передсвяткові
дні – з 8,00 до 15,00.
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий
день, то днем проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день.
Конкурсні документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються
до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію
вхідної кореспонденції, у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки
претендента. Зазначені документи повинні бути прошитими (прошнурованими),
пронумерованими, скріпленими підписом та печаткою претендента. Додаткову
інформацію можна отримати за тел. (0552) 26-22-18.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
частина нежитлового приміщення корпусу № 11 на першому поверсі (фойє)

загальною площею 6,0 м2 за адресою: м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
що перебуває на балансі Національного авіаційного університету.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.09.2016 становить 82 300,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – вересень 2016 року становить
548,67 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельного
об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною
платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового
призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до
третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору
оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку;
на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства
за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання
договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за
останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно
на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про
оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення
договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок
балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови
від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної
орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до
державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 16.00 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлове приміщення цокольного поверху будівлі навчального корпусу № 7
загальною площею 64,5 м2, що перебуває на балансі Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 37к.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.09.2016 становить 903 600,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – вересень 2016 року становить 3 012,00 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою
орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його
цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців;
заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване
майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати
його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване
майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з
урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної
безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди
платнику за оцінку; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої
ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного
казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з мо-

6 березня 2017 року

8
менту підписання договору оренди; внесений завдаток підлягає зарахуванню в
рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних
послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати
орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю
копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу;
на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди. у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін
договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує
штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у
співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу. Конкурс
проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється
учасниками з кроком 50% початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 14.30 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали (для об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку;

додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа,
балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Одеси про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Одеси,
адреса: 65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 13.
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: відкритий технічний майданчик
з асфальтовим покриттям військового містечка № 217 загальною площею
10,0 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 14.
Мета оренди – під розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, за базовий місяць розрахунку – грудень 2016 року становить 129,44 грн без урахування ПДВ.

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; своєчасна сплата орендної плати; компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди; компенсація витрат
переможцем конкурсу за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту
майна за власний рахунок; встановлення приладів обліку комунальних послуг за
рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними
організаціями; страхування орендованого майна протягом місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж зазначена в звіті про незалежну оцінку,
на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством
України; зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку у
розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
Строк оренди – до 3 (трьох) років з можливістю продовження терміну дії
договору за умови виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди,
за наявності згоди балансоутримувача та погодження органу, уповноваженого
управляти об’єктом оренди
Для участи в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; визначення мети використання; документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна,
що належить до державної власності»; зобов’язання (пропозиції) виконання умов
конкурсу та додаткові пропозиції; пропозиції щодо гарантії оплати орендної плати (розмір завдатку);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, що є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих
документів; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з
урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника
конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, що є фізичними особами: копію документів, що посвідчують
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про
доходи; довідку про взяття на облік платника податків.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 17 днів з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Конкурс буде проведено через 20 днів з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Телефон для довідок з питань конкурсу (048) 722-14-34.

Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-34-30
Продовження таблиці

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ
ПО ВИПУСКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ», що приватизується
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Значення показника

05533112
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»
Місцезнаходження товариства
25006, М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. МУРМАНСЬКА, 37
Розмір статутного капіталу товариства, грн.
22 494 700,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
89 527 880
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
99,499
Номінальна вартість однієї акції, грн.
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
21 486 691,20
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
14
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
3,8268
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
1 665
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
7 892
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2

3
824
634
129,97
-308

4
1541
1358
113,48
-12

5
1665
1595
104,39
-37

8074
133
0
0

7917
229
0
0

7595
297
0
0

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

Значення показника

14310661
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВОТЕХНІЧНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «СПЕКТР-Т»
Місцезнаходження товариства
04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 2/10
Розмір статутного капіталу товариства, грн.
122 000,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
61 720
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
12,648
Номінальна вартість однієї акції, грн.
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
61103
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
10
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
0,0
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
693
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
786
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2

3
497
255
194,9
-19

4
624
492
126,83
-62

5
693
488
142,01
3

836
374
2
0

616
324
3
0

397
389
4
0

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

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

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

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

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)

5
7892
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Вартість власного капіталу, тис. грн.
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн.
Довгострокові зобов’язання, тис. грн.
Поточні зобов’язання, тис. грн.
Доходи майбутніх періодів, тис. грн.
Баланс пасивів, тис. грн.

7947
0
0
260
0
8207

7935
0
0
211
0
8146

7687
0
0
205
0
7892

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище відсутні. Шкідливі відходи на підприємстві відсутні. Екологічні збори та платежі не сплачувались
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Справа про банкрутство підприємства не порушувалась
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

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

Київська міжнародна фондова біржа
01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 36в (5-й поверх)
(044) 490-57-88
30.03.2017
11.00
АЗЦ
Перші торги

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня
1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від
09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об'єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об'єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних
осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів
про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
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Баланс активів, тис. грн.
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Вартість власного капіталу, тис. грн.
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн.
Довгострокові зобов’язання, тис. грн.
Поточні зобов’язання, тис. грн.
Доходи майбутніх періодів, тис. грн.
Баланс пасивів, тис. грн.
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1210

4
940

5
786

1020
10
1
179
0
1210

766
9
0
165
0
940

574
15
0
197
0
786

ПАСИВ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
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Продовження таблиці

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ
ЦЕНТР «СПЕКТР-Т», що приватизується

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

Баланс активів, тис. грн.

3
8207
ПАСИВ

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

2

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відносно ПАТ «Науково-технічний випробувальний «Спектр-Т» процедура банкротства не проводиться
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

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

Українська фондова біржа
01034, м. Київ, пров. Рильський, 10
(044) 278-28-50
28.03.2017
11.00
АЗЦ
Перші торги

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