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ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Вінницька область

Будівля будинку побуту, літ. А, загальною площею 211,8 м2 з ґанком за адресою:
22340, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Кусиківці, вул. Шляхова, 38, що перебуває
на балансі Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський» (код за
ЄДРПОУ 00846180) (зберігач).

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592
(із змінами, внесеними згідно з наказом ФДМУ від 26.04.2016 № 867).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Державного підприємства «СЕТАМ»: https://
setam.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу філії ДП «СЕТАМ» у Волинській області (43000,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а, 3-й поверх, каб. 3) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування
в робочі дні з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову
інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області (43027, Волинська обл., м. Луцьк,
Київський майдан, 9, тел.: 24-00-57).

Рівненська область

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область

Обладнання їдальні (22 од.: електроплита, холодильник, котел харчовий, холодильна камера, компресор, прилавок-холодильник, агрегат герметичний, електропіч, електрокотел, посудомиюча машина, м’ясорубка, шафа ШК-04, холодильник,
картоплечистка, котел харчовий, електрокотел, електрокип’ятильник, хліборізка,
машина для різки овочів, електроплита, магазин-лифт, тістомішалка) та обладнання медпункту (2 од: апарат УВЧ, зубний набір) за адресою: Вінницька обл., м. Бар,
вул. Бони Сфорци, 8, що перебуває на балансі ТОВ «Барська швейна фабрика».
Приватизовано фізичною особою – підприємцем, яка єдина подала заяву на участь
в аукціоні в електронній формі, за 6 360,00 грн, у т. ч. ПДВ – 1 060,00 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 15.06.2017 № 994)

Вінницька область

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля прохідної, Б-1, загальною площею 25,8 м2, споруда ґанку, б, споруда естакади, В, разом із земельною ділянкою
за адресою: 35350, Рівненська обл., Гощанський р-н, смт Гоща, вул. Промислова,
1, що перебуває на балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПМК-5»
(код за ЄДРПОУ 00910660) (зберігач).

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 15.06.2017 № 995)

Волинська область

1. Нежитлове приміщення – гараж (літер В-1) загальною площею 77,6 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: 45701, Волинська обл., Горохівський р-н,
м. Горохів, вул. Гетьманська, 5, що перебуває на балансі Управління Державної
казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області (код за
ЄДРПОУ 38031391).
2. Нежитлове приміщення – частина гаража (літер Б-1) загальною площею
35,8 м2 (приміщення № 3, 4, 5) за адресою: 45701, Волинська обл., Горохівський
р-н, м. Горохів, вул. Гетьманська, 5, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області (код
за ЄДРПОУ 38031391).

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта приватизації: будівля компресорного цеху ліквідованої газокомпресорної станції (ГКС-3) загальною площею 1 721,3 м2, що перебуває на балансі
ТОВ «Базальт» (разом із земельною ділянкою).
Місцезнаходження об’єкта приватизації: 44101, Волинська обл., Ратнівський
р-н., смт Ратне, вул. Шевченка, 57.
Балансоутримувач: ТОВ «Базальт» (переєстроване з ВАТ «Ратногазбуд»).
Відомості про об’єкт приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він
розташований: об’єкт приватизації – будівля компресорного цеху ліквідованої
газокомпресорної станції (ГКС-3), рік побудови – 1963, кількість поверхів – 2, загальна площа – 1 721,3 м2. Будівля розташована в центральній частині селища.
Навколишня забудова представлена виробничими та складськими будівлями
ліквідованої газокомпресорної станції та іншими будівлями. Технічний стан приміщення характеризується як ветхий.
Земельна ділянка площею 7 000,0 м2, кадастровий номер земельної ділянки
0724255000:01:003:0001. Земельна ділянка має правильну форму багатокутника,
характеризується рівнинним рельєфом. Категорія земель: громадської забудови.
Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації об’єктів
трубопровідного транспорту, для обслуговування компресорного цеху.
Початкова ціна об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 292 200,00 грн, у т. ч.: ціна об’єкта приватизації – 85 150,00 грн, ціна
земельної ділянки під об’єктом приватизації – 207 050,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою з
урахуванням ПДВ – 350 640,00 грн, у т. ч.: ПДВ – 58 440,00 грн, ціна об’єкта
приватизації – 102 180,00 грн, ціна земельної ділянки під об’єктом приватизації –
248 460,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою: 35 064,00 (тридцять п’ять тисяч шістдесят чотири грн 00 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій
він розташований:
1. Подальше використання об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою,
на якій він розташований, покупець вирішує самостійно.
2. Покупець зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до
цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час
експлуатації об’єкта.
4. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснювати після повної
сплати ціни продажу виключно за погодженням з органом приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням із забезпеченням переходу до нового власника всіх
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності
за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу.
5. На вимогу представника органу приватизації покупець зобов’язаний до
моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо про
виконання умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн вноситься на р/р № 37180500900001 РВ
ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за
ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації вносяться
на р/р № 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни об’єкта приватизації
для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу:
для РВ ФДМУ по Волинській області, кошти від приватизації об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні: 13 липня 2017 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Державним підприємством
«СЕТАМ» 17 липня 2017 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 1, 26 на 1-му поверсі житлового будинку загальною площею 91,7 м2.
Адреса об’єкта: м. Дніпро, пр. С. Нігояна, 23.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05793181, КВП «Дніпропетровський комбайновий завод», адреса: 49047, м. Дніпро, вул. Ударників, 27.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою нежитлові приміщення
№ 1, 26 на 1-му поверсі житлового будинку літ. А-5 загальною площею 91,7 м2,
ґанок літ. а. Рік побудови – 1955. На теперішній час об’єкт використовується як
перукарня. Технічний стан об’єкта добрий, внутрішнє оздоблення – зроблений
високоякісний ремонт. До приміщення підведені основні комунікації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 738 460,00 грн, ПДВ – 147 692,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 886 152,00 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; подальше
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого
об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з
дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному
органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом
приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти
його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 88 615,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової
ціни об’єкта приватизації – «Нежитлові приміщення № 1, 26, розташовані на 1-му
поверсі житлового будинку, загальною площею 91,7 м2», що знаходяться за адресою: м. Дніпро, просп. С. Нігояна, 23).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні: 17 липня 2017 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 21 липня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 10.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: нежитлова будівля літ. А-1 площею 291,9 м2 (будівля магазину № 15).
Адреса об’єкта: 50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86.
Балансоутримувач: ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (код
за ЄДРПОУ 00191023), адреса: 50079, Дніпропетровська обл., Тернівський р-н,
м. Кривий Ріг.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою одноповерхову нежитлову будівлю літ. А-1, з підвалом літ. А п/д, тамбуром літ. а, загальною площею
291,9 м2. Будівля придатна для нормальної експлуатації. Електро-, водо-, теплопостачання у робочому стані.

⇒
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Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 794 220,00 грн, ПДВ – 158 844,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 953 064,00 грн.
Умови продажу: використовувати зі збереженням профілю чи з його зміною; забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та
інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм,
передбачених законодавством України; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до
складу об’єкта приватизації; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе
лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації
зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт
приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки,
а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець сплачує нотаріальні
послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу; покупець зобов’язаний
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі
ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 95 306,4 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній казначейській
службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни об’єкта приватизації –
нежитлової будівлі, літ. А-1 площею 291,9 м2 (будівля магазину № 15), розташованої
за адресою: 50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні –
17 липня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 21 липня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 м2, вимощення I, огорожа № 1, 2.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00178353, ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»,
адреса: 51400, м. Павлоград, вул. Соборна, 76.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою частину одноповерхової нежитлової будівлі (літ. А) з прибудовою (літ. а) загальною площею 182,5 м2,
вимощення I, огорожа № 1, 2. Рік введення в експлуатацію – 1957. На теперішній
час об’єкт частково експлуатується. Технічний стан об’єкта частково задовільний.
До будівлі підведені основні комунікації. Приміщення мають окремий вхід з торця
і фасадної частини будівлі.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 211 105,00 грн, ПДВ – 42 221,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 253 326,00 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; подальше
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого
об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з
дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному
органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом
приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти
його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 25 332, 60 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни об’єкта приватизації – «Частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 м2, вимощення I, огорожа № 1, 2», що знаходиться за адресою: м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні: 17 липня 2017 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 21 липня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

КІРОВОГРАДСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: приміщення лазні (магазину) загальною площею 405,6 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 27015, Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Липняжка, вул. Цукровий завод, № 22.
Балансоутримувач: ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «ІВВІ’С Україна» (код
за ЄДРПОУ 34366955) (зберігач).
Відомості про об’єкт: будівля – одноповерхова з бетонних блоків, фундаменти – бетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити, покрівля відсутня, рік
будівництва – орієнтовно 1986, загальна площа приміщень – 405,6 м2, системи
інженерного забезпечення відсутні, фізичний стан – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,0945 га, кадастровий номер
3521782700:51:000:0892. Цільове призначення: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 129 700,00 грн,
у т. ч.: приміщення лазні (магазину) – 102 900,00 грн, земельної ділянки –
26 800,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 155 640,00 грн, у т. ч.:
приміщення лазні (магазину) – 123 480,00 грн, земельної ділянки – 32 160,00 грн,
ПДВ – 25 940,00 грн.

21 червня 2017 року

Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта – 15 564,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй області, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 24 липня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 28 липня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр»
Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 308) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію в РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.

ОДЕСЬКА область
В інформацію РВ ФДМУ по Одеській області про продаж об’єктів державної
власності, опублікованій у газеті «Відомості приватизації» від 12.06.2017 № 45
(1065) на стор. 2, вносяться зміни в частині часу проведення аукціону в електронній формі, а саме:
будівля їдальні літ. № 39 загальною площею 251,8 м2, що перебуває на балансі ВАТ «Автотранспортне підприємство 15173», за адресою: 67700, Одеська обл.,
м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна, 1: час початку внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 9.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 10.30;
будівля магазину літ. № 37 загальною площею 69,8 м2, що перебуває на балансі ВАТ «Автотранспортне підприємство 15173», за адресою: 67700, Одеська обл.,
м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна, 1: час початку внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 10.30, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00;
приміщення складу № 16 (955360.1.ААБАЛД733), що перебувають на зберіганні
ТОВ «Кононівський елеватор», за адресою: 66410, Одеська обл., Ананьївський р-н,
с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4: час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00;
нежитлові приміщення магазину загальною площею 252,0 м2, що орендуються
СПД «Присяжний С. А.», за адресою: 66300, Одеська обл., м. Котовськ, вул. Бочковича, 92а: час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 14.00,
час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 16.00;
нежитлові приміщення другого поверху п’ятиповерхового будинку загальною
площею 88,7 м2, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської
служби України в Арцизькому районі Одеської області, за адресою: Одеська обл.,
м. Арциз, вул. Добровольського, 3а, офіс № 39: час початку внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 16.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 18.00.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: нежитлова будівля загальною площею 360,0 м2.
Адреса об’єкта: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Старо-Троїцька, 3.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Полтавській області, код за ЄДРПОУ 26304855.
Адреса балансоутримувача: 36039, м. Полтава, вул. Сінна, 16.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля. Фундамент бетонний;
стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття дерев’яне; покрівля – шифер; підлога дерев’яна. Загальна площа – 360,0 м2. Рік побудови – 1892. Об’єкт розташований в центральній зоні м. Лубни. Стан будівлі незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці
площею 0,0534 га, кадастровий номер 5310700000:06:069:0012, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади
та місцевого самоврядування. Користувач земельної ділянки: Державна судова
адміністрація України територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Полтавській області.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 417 230,00 грн, ПДВ – 83 446,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 500 676,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 50 067,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Умови продажу об’єкта: у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу
строк прийняти об’єкт приватизації; подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта
вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності
на об’єкт; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу;
надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які
придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом строку
дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань за договором, виключно за
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у
порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого
об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня
переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; договори
про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження
державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є
підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 №772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Плата за об’єкти приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області,
МФО 831019, р/р № 37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» (https://umstrade.com.ua) 14 липня
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є
додатками до заяви, подаються в електронному вигляді Товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, тел.:
+38(044) 337-23-62, 337-23-61, e-mail: torgi@uisce.com.ua).
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні: 10 липня 2017 р. до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській
області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418,
тел.: (05322) 56-35-55, 2-24-86.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: об’єкт – адмінбудівля з надвірними будівлями та спорудами
загальною площею 171,1 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., смт Ямпіль, пров. Неплюєва, 10.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Сумській області.
Інформація про об’єкт: одноповерхова будівля із рубаних колод з дерев’яними
перекриттями та шиферною покрівлею, VI групи капітальності, площа забудови –
202,6 м2, будівельний об’єм – 678,0 м3. Сукупний знос визначено розрахунково за
певним алгоритмом на рівні 96 %. Надвірні будівлі та споруди дерев’яні та дощаті. Огорожа № 1 – типова огорожа з воротами – металеве полотно на металевих
стовпах площею 8,8 м2; огорожа № 2 – дощата на дерев’яних стовпах 3,8 пог. м,

хвіртка № 3 – металеве полотно на металевих стовпах площею 1,1 м2, огорожа
№ 4 – дощата на деревяних стовпах 4,83 пог. м, огорожа № 5 – сітка на бетонних
стовпах 49,25 пог. м. Рік будівництва – 1909.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 46 700,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 56 040,00 грн, у т. ч. ПДВ –
9 340,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 5 604,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних
норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку, засоби
платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
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 14.07.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв –10 липня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: адміністративне приміщення (будівля) загальною площею
289,4 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Юхима Сіцінського, 49, що обліковується на балансі Хмельницького
обласного управління водних ресурсів.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Юхима Сіцінського, 49.
Балансоутримувач: Хмельницьке обласне управління водних ресурсів, код за
ЄДРПОУ 05446893.
Відомості про об’єкт: адміністративне приміщення (будівля) загальною площею 289,4 м2 разом із земельною ділянкою. Адміністративне приміщення (будівля) побудована в 1964 році, цегляна, двоповерхова, ІІ групи капітальності, без
підвалу. Адміністративне приміщення (будівля) розташована на земельній ділянці
площею 0,0704 га, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Кадастровий номер
6810100000:07:004:0081. Земельна ділянка перебуває в постійному користуванні
Державного комітету України по водному господарству.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 991 831,20 грн.
ПДВ – 165 305,20 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 826 526,00 грн,
у т. ч.: земельна ділянка – 177 538,00 грн; об’єкт нерухомості – 648 988,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; право володіння, користування і розпорядження об’єктом приватизації переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації. Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 14.07.2017, час початку внесення
цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» на електронну адресу: www.uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяви на участь у аукціоні – 10.07.2017.
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р № 37189500900001 в
ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Хмельницькій області.
Сума грошових коштів в розмірі 99 183,12 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р 37314021016420
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області.
Переможцем аукціону визначається покупець, який запропонував у ході торгів найвищу ціну.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати у робочі дні в РВ ФДМУ по
Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382)
72-09-40, час роботи – з 08.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, крім вихідних.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єктів державної власності

1. Назва об’єкта: одноповерхова будівля КПП № 13/190 загальною площею
46,3 м2 колишнього військового містечка № 13 (разом із земельною ділянкою). Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, № 13/190.
Балансоутримувач: Відділ житлово-комунального господарства Ізяславської
райдержадміністрації.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля цегляна загальною площею
46,3 м2, без підвалу, І групи капітальності, 1952 року будівництва.
Земельна ділянка: 0,0105 га. Кадастровий номер 6822110100:01:008:1190.
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості; категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 38 059,20 грн,
ПДВ – 6 343,20 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 31 716,00 грн,
у т. ч.: земельна ділянка – 3 758,00 грн, об’єкт нерухомості – 27 958,00 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 3 805,92 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області.
2. Назва об’єкта: одноповерхова будівля КПП № 13/191 загальною площею
57,6 м2 колишнього військового містечка № 13 (разом із земельною ділянкою). Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, № 13/191.
Балансоутримувач: Відділ житлово-комунального господарства Ізяславської
райдержадміністрації.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля загальною площею 57,6 м2, цегляна, без підвалу, І групи капітальності, 1975 року будівництва.
Земельна ділянка: 0,0123 га. Кадастровий номер 6822110100:01:008:11191.
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості, категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 57 162,00 грн,
ПДВ – 9 527,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 47 635,00 грн,
у т. ч.: земельна ділянка – 4 292,00 грн, об’єкт нерухомості – 43 343,00 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 5 716,20 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області.
Умови продажу об’єктів приватизації: подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; надавати продавцю матеріали, відомості, документи
щодо виконання умов договору; переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством України здійснити заходи
щодо переоформлення права власності на об’єкт приватизації.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації. Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
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Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 14 липня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 10.07.2017 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 ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» на електронну адресу: https://www.utsb.com.ua.

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-49

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною
ділянкою, на якій він розташований (державна власність)

Назва об’єкта: розчинно-бетонний вузол.
Місцезнаходження: вул. Львівська, 87б, м. Червоноград, Львівська обл.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернений у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт розташований на відстані 0,5 км від основної магістралі у периферійній частині м. Червонограда. Під’їзна
дорога асфальтована. Роботи з водо-, тепло- та електропостачання, каналізації, благоустрою території не проводилися. Спостерігається пошкодження та часткове руйнування наявних конструктивних елементів. Об’єкт являє собою споруду каркасного
типу прямокутної форми розміром 40,45х18,9 м. Наявні залізобетонні фундаменти
стаканного типу, влаштовані монолітні з/бетонні резервуари прямокутної форми,
каркас із з/бетонних конструкцій: поперечних рам зі збірних з/бетонних колон і несучих елементів покриття (ферм), часткове вертикальне заповнення силікатною
цеглою та стіновими панелями, покриття споруди (з/б панелі) повністю відсутнє.
Об’єкт не законсервований, розташований на відкритій не огородженій земельній
ділянці, не охороняється, руйнується під дією атмосферного впливу.
Ступінь будівельної готовності – 38 %.
Земельна ділянка: площа – 3 428,0 м2; кадастровий № 4611800000:06:002:0058;
категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони
та іншого призначення; земельні сервітути: відсутні.
Ціна об’єкта приватизації (без урахування ПДВ) – 1 004 543,00 грн (один мільйон
чотири тисячі п’ятсот сорок три гривні), у т. ч. об’єкта незавершеного будівництва –
540 460,00 грн (п’ятсот сорок тисяч чотириста шістдесят гривень), земельної ділянки – 464 083,00 грн (чотириста шістдесят чотири тисячі вісімдесят три гривні).

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, офіс 11)
оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні 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 № 400/2840
(зі змінами).

Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р № 37189500900001
в ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152,
одержувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Переможцем аукціону визначається покупець, який запропонував у ході торгів найвищу ціну.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Хмельницькій області
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 72-09-40, час роботи – з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

ПДВ об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою –
200 908,60 грн (двісті тисяч дев’ятсот вісім гривень 60 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації (з урахуванням ПДВ) – 1 205 451,60 грн
(один мільйон двісті п’ять тисяч чотириста п’ятдесят одна гривня 60 копійок),
у т. ч. об’єкта незавершеного будівництва – 648 552,00 грн (шістсот сорок вісім
тисяч п’ятсот п’ятдесят дві гривні), земельної ділянки – 556 899,60 грн (п’ятсот
п’ятдесят шість тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять гривень 60 копійок).
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із
земельною ділянкою.
2. Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки, на якій розташований об’єкт, можливе лише за умови збереження для
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням.
3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
5. Протягом півроку після підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити
право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.

Грошові кошти у розмірі 120 545,16 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок 37180500900001,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк
одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 р. за № 1147/27592 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 14 липня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 10 липня 2017 р. до
16.00 включно.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

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 «Президент-Готель» на аукціоні

Найменування: державний пакет акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Президент-Готель» у кількості 94 337 411 (дев’яносто чотири
мільйони триста тридцять сім тисяч чотириста одинадцять) шт., що становить 100 %
статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Госпітальна, 12, тел. (044) 256-30-56.
Код за ЄДРПОУ 30058128.
Розмір статутного капіталу: 94 337 411,00 (дев’яносто чотири мільйони триста
тридцять сім тисяч чотириста одинадцять) гривень.
Основні види діяльності (за КВЕД): 68.20 надання в оренду й експлуатацію
власного майна невиробничого призначення.
Номінальна вартість пакета акцій: 94 337 411,00 (дев’яносто чотири мільйони
триста тридцять сім тисяч чотириста одинадцять) гривень.
Початкова ціна продажу пакета акцій: 323 142 000,00 (триста двадцять
три мільйони сто сорок дві тисячі) гривень.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство:
2,4668 га.
Цільове призначення земельної ділянки: експлуатація та обслуговування готельного комплексу.
Місце розташування земельної ділянки: м. Київ, вул. Госпітальна, 12.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 340 310 875,06 (триста сорок
мільйонів триста десять тисяч вісімсот сімдесят п’ять) гривень 06 копійок.
Обсяги викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище: немає.
Засоби платежу: грошові кошти.
Додатково інформуємо, що між приватним акціонерним товариством
«Президент-Готель» (орендодавець) та товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Квадр» (орендар) укладено договір оренди від 17 квітня
2009 року, згідно з яким рухоме і нерухоме майно та інші інвентарні об’єкти, що перебувають у власності приватного акціонерного товариства «Президент-Готель»,
за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12, надані товариству з обмеженою
відповідальністю «Будівельна компанія «Квадр» у строкове платне користування
на строк 25 років.
Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
2014 р.
2015 р.
2016 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн
150 120,00
158 219,00
313 679,00
Рентабельність, %
22,50
41,70
9,90
Вартість власного капіталу, тис. грн
147 775,00
155 370,00
283 596,00
Чистий прибуток, тис. грн
7 812,00
11 733,00
5 366,00
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
41 609,00
33 698,00
61 416,00
Показники господарської діяльності станом на 01.04.2017
Показник
Значення показника
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
12
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
238 258,00
Знос основних фондів, тис. грн (% від основних фондів)
86 %
Дебіторська заборгованість, тис. грн (у тому числі довгострокова)
70 906,00 (26 457,00)
Кредиторська заборгованість, тис. грн
3 716,00
Умови аукціону.
Аукціон з продажу державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Президент-Готель» у кількості 94 337 411 шт.,
що становить 100 % статутного капіталу товариства, (далі – аукціон) буде
проведено у Фонді державного майна України 25 липня 2017 року об 11.00
за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303 (3-й поверх).
Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення аукціону
з 10.00 до 10.50 за місцем проведення аукціону.
В аукціоні мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є
держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток,
паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава,
визнана Верховною Радою України державою-агресором; органи державної влади;
працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання,
державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні
компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон
визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн,
що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним
шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб,
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій
частині, або є пов’язаними особами таких осіб; юридичні особи чи пов’язані з ними

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

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: база відпочинку «Івушка».
Адреса об’єкта: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Маяковського, 59б.
Балансоутримувач: Оперативний воєнізований гірничорятувальний загін.
Адреса балансоутримувача: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Трифонова, 48а.
Відомості про об’єкт нерухомості: до складу бази відпочинку «Івушка» входять
23 основні будинки (одноповерхові будівлі): 8 літніх дерев’яних будинків обліцованих цеглою (літ. А-1, Б-1, В-1, Г-1, Д-1, Е-1, Ж-1, З-1,) площею 34,4 м2 кожний,
7 літніх дерев’яних двокімнатних будинків (літ. И-1, К-1, Л-1, М-1, Н-1, О-1, П-1)
площею 35,8 м2 кожний, 2 кухні (літ. У-1, Ф-1) площею 21,1 м2 та 21,3 м2 відповідно, адміністративний корпус (літ. С-1) площею 55,5 м2, склад (літ. Ч-1) площею
41,0 м2, клуб дерев’яний (літ. Р-1) площею 59,4 м2, сторожка (літ. Т-1) площею
36,2 м2, туалет (літ. Х-1) площею 26,0 м2, душова (літ. Ц-1) площею 17,96 м2, а та-
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особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державоюагресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017,
яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28
квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій), та Закону України «Про санкції».
Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки до
приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах
господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 22 травня 2012 року № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12 червня 2012 року за № 937/21249 (далі – Порядок).
Заява на участь в аукціоні (три примірники) за встановленою формою (додаток до Порядку) та документи, що додаються до заяви, подаються до Фонду державного майна України за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9
(поштою або у скриньку для вхідної кореспонденції на першому поверсі Фонду
державного майна України).
Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні – 19 липня 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.
До договору купівлі-продажу з переможцем аукціону будуть включені
зобов’язання щодо:
збереження основних видів діяльності приватного акціонерного товариства
«Президент-Готель» протягом не менше ніж п’яти років (ст. 27 Закону України «Про
приватизацію державного майна»);
недопущення звільнення працівників приватного акціонерного товариства
«Президент-Готель» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість
звільнення на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про
працю України, протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності (ст.
26 Закону України «Про приватизацію державного майна»).
Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державного
пакета акцій приватного акціонерного товариства «Президент-Готель» у розмірі
одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 (сімнадцять) гривень, 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 «ПрезидентГотель», одержувач – Фонд державного майна України;
грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державного пакета
акцій приватного акціонерного товариства «Президент-Готель», що становить відповідно 32 314 200,00 (тридцять два мільйони триста чотирнадцять тисяч двісті)
гривень, які вносяться на рахунок № 37316021000058 в Державній казначейській

кож установка для пересувної лабораторії (вагон металевий), 2 вагони-гуртожитки,
паркан металевий. Введення бази в експлуатацію відбулось у 1971 році. Технічний
стан майна незадовільний та потребує капітального ремонту. Об’єкт не функціонує
з 2013 року. Розмір земельної ділянки – 0,6987 га.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 480 000,00 грн, ПДВ – 96 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 576 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта: збереження профілю (виду) діяльності об’єкта; вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом 1,5
року після набуття права власності на об’єкт; дотримуватися санітарних норм під
час експлуатації об’єкта; здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт
відповідно до вимог чинного законодавства протягом шістьох місяців після підписання акта передачі державного майна; оплатити за об’єкт у строки, передбачені
чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в
період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ
ФДМУ по Донецький області із забезпеченням переходу до нового власника всіх
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу,
прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Сума грошових коштів у розмірі 57 600,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти при розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

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 «Президент-Готель»,
одержувач – Фонд державного майна України.
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в іноземній валюті:
Реєстраційний вне- Одержувач: Фонд державного майна
Receiver: The State Property Fund
сок у сумі 17,00
України
of Ukraine
гривень
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, Address: 18/9 Generala Almazova
(за курсом Нам. Київ, 01133, Україна
Street,
ціонального банку Рахунок: 25206010023277
Kyiv, 01133, Ukraine
України на день
Банк одержувача: ПАТ «Державний
Account: 25206010023277
сплати реєстрацій- експортно-імпортний банк України»
Bank of receiver: Joint-Stock company
ного внеску)
«State Export Import Bank of Ukraine»
Адреса: вул. Антоновича, 127,
м. Київ, Україна
Address: 127 Antonovycha Street,
Kyiv, Ukraine
МФО 322313
Код за ЄДРПОУ 00032945
MFO 322313
Призначення платежу: реєстраційний Code YeDRPOU 00032945
внесок для прийняття участі в аукціоні
Purpose of payment: the registration
з продажу державного пакета акцій
payment for the participation in the
приватного акціонерного товариства
competition on a sale of the state block
«Президент-Готель»
of shares PJSC «PRESIDENT-HOTEL»
Реквізити для сплати грошових коштів у розмірі 10 % від початкової
ціни продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства
«Президент-Готель» в іноземній валюті:
Грошові кошти у
Одержувач: Фонд державного майна Receiver: The State Property Fund of
розмірі 10 % від
України
Ukraine
початкової ціни про- Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, Address: 18/9 Generala Almazova Street,
дажу державного
м. Київ, 01133, Україна
Kyiv, 01133, Ukraine
пакета акцій приРахунок: 25206010023277
Account: 25206010023277
ватного акціонерБанк одержувача: ПАТ «Державний
Bank of receiver: Joint-Stock company
ного товариства
експортно-імпортний банк України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
«Президент-Готель», Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Address: 127 Antonovycha Street,
що становить відпо- Україна
Kyiv, Ukraine
відно 32 314 200,00 МФО 322313
MFO 322313
гривень
Код за ЄДРПОУ 00032945
Code YeDRPOU 00032945
(за курсом НаціоПризначення платежу: внесок гро- Purpose of payment: the deposit of
нального банку Украї- шових коштів у розмірі 10 % початкової funds in the amount of 10 % of the initial
ни на день сплати) ціни продажу державного пакета акцій price of a sale of the state block of shares
приватного акціонерного товариства
PJSC «PRESIDENT-HOTEL»
«Президент-Готель»
Умови проведення аукціону.
Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу будьхто з учасників аукціону не висловив бажання придбати державний пакет акцій у
статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Президент-Готель» 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 «ПрезидентГотель» 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 «Президент-Готель».
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
номера 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 «Президент-Готель» подано
заяву від одного покупця, зазначений державний пакет акцій може бути проданий
безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.
Ознайомитися з приватним акціонерним товариством «Президент-Готель» можна у робочі дні за його місцезнаходженням: 01601, м. Київ, вул. Госпітальна, 12.
З питань реєстрації учасників аукціону звертатись до Фонду державного майна України, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту
приватизації за телефонами (+38044) 200-36-56, 200-35-29, 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).

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 14 липня 2017 року. Час внесення
цінових пропозицій (початку аукціону) – 12.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні: 10 липня 2017 р. до 17.00.

⇒
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Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 відсотка від початкової ціни
об’єкта приватизації, що становить 5 760,00 грн.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта приватизації
державної власності – єдиного майнового комплексу колишнього
державного підприємства «ІНІН»

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «ІНІН», що орендується підприємством «ІНІН» Всеукраїнської організації
інвалідів «Союз організацій інвалідів України».
Балансоутримувач: підприємство «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів
«Союз організацій інвалідів України.
Код за ЄДРПОУ 32604934.
Місцезнаходження об’єкта: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Височана, 18.
Види діяльності об’єкта: виробництво паперових канцелярських виробів;
брошурувально-палітурна діяльність; друкування іншої продукції; видання книг.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: 65 од. основних засобів, у тому
числі автомобілі ЗІЛ, Таврія та причіп, а також 27 од. бібліотечного фонду. Обладнання зношене, застаріле. Об’єктів нерухомості немає. Об’єкт перебуває в оренді
згідно з договором оренди № 31/04 від 22.06.2004, зі змінами та доповненнями.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство неприбуткове, збиток за І квартал 2017 року становить 123 тис. грн, станом на 31.03.2017 кредиторська заборгованість становить 99 тис. грн. Рентабельність за останні 3 роки: 2014
рік: – 5 %, 2015 рік: – 14 %, 2016 рік: – 0 %.
Статутний капітал – 500,00 грн.
Кількість та склад робочих місць: 22 особи, у тому числі: 9 – адміністративноуправлінський персонал, 13 – працівники (11 працюючих – інваліди).

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 141 390,00 (один мільйон сто сорок одна тисяча триста дев’яносто) гривень, у тому числі ПДВ – 228 278,00
(двісті двадцять вісім тисяч двісті сімдесят вісім) гривень: державна частка 27,47 % –
313 560,00 (триста тринадцять тисяч п’ятсот шістдесят) гривень; частка орендаря
72,53 % – 827 830,00 (вісімсот двадцять сім тисяч вісімсот тридцять) гривень.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 369 668,00
(один мільйон триста шістдесят дев’ять тисяч шістсот шістдесят вісім) грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець сплачує регіональному відділенню кошти за державну частку у розмірі
27,47 % від фактичної ціни продажу об’єкта приватизації; покупець сплачує орендарю – підприємству «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій
інвалідів України» кошти за частку орендаря в розмірі 72,53 % від фактичної ціни
продажу об’єкта приватизації; для покупця зберігаються чинними умови договору
оренди № 31/04 від 22.06.2004, зі змінами та доповненнями, укладеного регіональним відділенням з підприємством «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз
організацій інвалідів України»; збереження основних видів діяльності підприємства,
а саме: виробництво паперових канцелярських виробів; брошурувально-палітурна
діяльність; друкування іншої продукції; видання книг протягом 3 років з дня підписання договору купівлі-продажу; збереження чисельності працюючих у кількості
не менше 22 осіб (з яких мінімум 50 % інваліди) протягом 3 років з дня підписання
договору купівлі-продажу; недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця або уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі
пункту 6 статті 40 Кодексу Законів про працю України або вчинення працівником дій,
за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті
40 і статті 41 Кодексу Законів про працю України) протягом 6 місяців від дня переходу до покупця права власності на об’єкт; новий власник стає правонаступником
прав і обов’язків підприємства; покупець зобов’язаний дотримуватися вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; подальше
відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період чинності
зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом приватизації із
забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, не виконаних
покупцем на момент такого відчуження.
Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (код
установи за ЄДРПОУ 13660726):
в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014 за реєстрацію заяви

17,00 грн та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації на рахунок
№ 37180500900001;
в банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 кошти в сумі 136 966, 80 грн – гарантійний
внесок (грошові кошти в розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації) на
рахунок № 37311072006415.
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 14 липня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі, адреса електронного ресурсу, який забезпечує організацію і
проведення аукціонів в електронній формі http://putb.if.ua (розділ Торги онлайнаукціони). Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі
(м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Кінцевий термін подання заяв
на участь в аукціоні – 10 липня 2017 року включно до 17.15.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка,
9) та (0342) 55-31-40, 75-23-67 (РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, 76019,
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх).

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою

Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового
номера земельній ділянці).
Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності гр. А – будинок для приїжджих загальною площею
104,1 м2, за адресою: 22432, Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Іванів, вул. Польова,
30, що під час приватизації не увійшов до статутного капіталу СВАТ «Вінницярибгосп»
та перебуває на балансі ДСРП «Пиківський рибцех» ПрАТ СП «Вінницярибгосп».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,015 га (розпорядження № 361
від 23.05.2017 Вінницької обласної державної адміністрації).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 29.04.2016
№ 916 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Вінницькій 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, що подаються
на конкурс, 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 29.09.2011 № 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 ідентифіка-

ційного 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;
копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода
на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 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.
Конкурс відбудеться 21.07.2017 об 11.00 в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Конкурсна документація подається до регіонального відділення шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо
до приймальні регіонального відділення до 17.00 13.07.2017. Конкурсна комісія
працює за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для проведення робіт
із землеустрою з метою визначення кадастрового номера
земельної ділянки під об’єктом приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт
з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).
Дані про об’єкт землеустрою: медсанчастина за адресою: Черкаська обл.,
м. Сміла, вул. Коробейника, 1.
Об’єкт – двоповерхова цегляна будівля (літ. 3М-2) з прибудовами: тамбур (літ.
Зм); ґанки (літ. Зм1, Зм2, Зм3); навіс (літ. Зм4) загальною площею 409,1 м2.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,03 га.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 20.04.2016
№ 836 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи Ж, що підлягають приватизації»; вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати після проведення робіт із землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про реєстрацію земельної
ділянки.
Умови конкурсу. Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до РВ
ФДМУ по Черкаській 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 (додаток
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); 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 29.09.2011 № 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 – 10.07.2017.
Конкурс відбудеться 18.07.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 410; телефон
для довідок (0472) 37-26-61.
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Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви на оренду
№
з/п

Назва органу
управління

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

реєстровий
номер майна

найменування

місцезнаходження

вартість майна за
загальна площа, м2 незалежною
оцінкою, грн

максимально можливий строк оренди

мета використання

1 Міністерство освіти 05477296, Луцький національний технічний університет, 43018, Во- Частина учбово-лабораторного корпусу № 3
–
43000, Волинська обл., м. Луцьк,
149,2
569 209,00
1 рік
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів
і науки України
линська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75, тел. (0332) 74-61-03
вул. С. Ковалевської, 29
підакцизної групи, у навчальному закладі
2 Міністерство освіти 05477296, Луцький національний технічний університет, 43018, Во- Частина учбово-лабораторного корпусу
–
43018, Волинська обл., м. Луцьк,
147,5
535 603,00
1 рік
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів
і науки України
линська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75, тел. (0332) 74-61-03
вул. Потебні, 56
підакцизної групи, у навчальному закладі
3 Міністерство освіти 05477296, Луцький національний технічний університет, 43018, Во- Частина учбово-лабораторного корпусу (части–
43018, Волинська обл., м. Луцьк,
107,7
443 808,00
1 рік
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
і науки України
линська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75, тел. (0332) 74-61-03
на будівлі: підвал, 1-й, 2-й поверхи) (літ. Б-3)
вул. Львівська,75
підакцизної групи, у навчальному закладі
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по донецькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

1 Міністерство інфраструктури України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
Донецька обл., м. Маріуполь, просп.
2,0
9 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення банкомата
Луніна, 99
місцезнаходження

01125755, ДП «Маріупольський морський торговельний
Частина нежитлового вбудованого приміщення 01125755.8.АААИБД701;
порт», 87510, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 99, 1-го поверху адміністративної будівлі ТЕК та 01125755.8.АААИБД702;
тел. (0629) 40-86-34
ІВЦ другого району порту
2 Міністерство інфра01125755, ДП «Маріупольський морський торговельний
Частина нежитлового вбудованого приміщення 01125755.8.АААИБЕ156 Донецька обл., м. Маріуполь, просп.
2,0
9 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення банкомата
структури України
порт», 87510, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 99, 1-го поверху адміністративної будівлі другого
Луніна, 99
тел. (0629) 40-86-34
району порту
3 Міністерство освіти
26593428, Маріупольський державний університет, 87500,
Частина нежитлового вбудованого приміщення 26593428.6.ФЦПШЛО009 Донецька обл., м. Маріуполь, просп.
2,0
7 912,00
2 роки 11 місяців
Розміщення торговельних автоматів, що
і науки України
Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Будівельників,129а,
1-го поверху будівлі учбового корпусу № 1
Будівельників, 129а
відпускають продовольчі товари (кавовий апарат)
тел. (0629) 53-22-70
4 Міністерство енергети- 33621573, Відокремлений підрозділ «Шахта «Україна» ДП «Се- Частина нежитлового приміщення 1-го поверху 33426253.18.АААЖАЛ289 85485, Донецька обл., м. Українськ,
2,0
6 143,00
2 роки 11 місяців
Розміщення торговельних автоматів, що
ки та вугільної промис- лидіввугілля», 85485, Донецька обл., м. Українськ, вул. Богдана будівлі адміністративно-побутового комбінату
вул. Богдана Хмельницького, 1
відпускають продовольчі товари (кавовий апарат)
ловості України
Хмельницького, 1, тел. (06237) 7-41-28
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по житомирській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можли- мета використання
місцезнаходження
майна
площа, м2 ною оцінкою без пдв, грн
вий строк оренди
1 Державне агентство
00991947, ДП «Новоград-Волинське досвідне лісомисливське господарМисливський будинок (літ. А, а, а 1, а 22, № 1, 2), альтанка (літ. Б),
00991947.8.АААДДВ900 Житомирська обл., Новоград218,0
465 194,00
10 років
Розміщення офіса
лісових ресурсів України ство», 11708, Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Майстрів,
вбиральня (літ. В), сарай (літ. Г), сарай (літ. Д), вольєр (літ. Е), навіс
Волинський р-н, с. Піщів, вул. Зевул. Шепетівська, 11, тел.: (04141) 5-50-58, 5-24-09
(літ. Ж), погріб (№ 4), колодязь (№ 3)
лена, 22
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п Назва органу управління

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

найменування

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по запорізькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер
майна

місцезнаходження

1 Міністерство інфраструктури України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна
максимально
загальна пло- за
незалежною можливий строк
ща, м2
оцінкою, грн
оренди

мета використання

01125761, ДП «Бердянський морський торговель- Киснева (літ. М1)
01125761.4.АААИБЕ832 Запорізька обл., м. Бер15,4
37 079,00
2 роки 364 дні Інше використання нерухомого майна (зберігання балонів зі стисненим киснем, що використовуєтьний порт», 71112, Запорізька обл., м. Бердянськ,
дянськ, вул. Горького, 2
ся під час роботи газорізальним та газозварювальним обладнанням при виконанні ремонтних робіт
вул. Горького, 13/7, тел. (06153) 6-27-24
металевих частин плавучих та берегових ЗНО підхідного каналу порту м. Бердянськ)
2 Міністерство внутріш- 08592187, ГУМВС України в Запорізькій області,
Частина даху (4,0 м2) та нежитлове при–
м. Запоріжжя, вул. При14,2
259 158,00
2 роки 364 дні Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого
ніх справ України
69057, м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, міщення № 400 (10,2 м2) 8-го поверху
вокзальна, 13
(мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до
29, тел. (061) 239-21-87
адміністративної будівлі (літ. А-9)
Інтернету
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-89, 226-07-88, 226-07-87, 227-07-85.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по івано-франківській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна служба 02360599, Головне управління статистики в Івано-Франківській області, Приміщення на 1-му 02360599.1. АААДЕЕ956 Івано-Франківська обл.,
79,0
109 889,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса та/або торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів
статистики України 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, тел. (0342) 79-20-77
поверсі адмінбудівлі
м. Рогатин, вул. Кудрика, 10
станом на 30.09.2016
підакцизної групи та/або торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів та інше
Заяви про оренду об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул.Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

21 червня 2017 року

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

№ 48 (1068)

5
Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по кіровоградській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

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

максимально можливий
мета використання
строк оренди
1 Керуючий санацією ДП «Дирекція
04853709, Державне підприємство «Дирекція Криворізького гірничоЧастина споруди «ВЛ-150кВ Кварцит-Мусіївка
–
За межами населених пунктів Долинського району на те554,0
30 років
Передача електроенергії від
Криворізького гірничо-збагачувального збагачувального комбінату окислених руд» 28500, Кіровоградська обл.,
на дільницях Тимково-Мусіївка, Кварцитриторіях Маловодянської, Першотравневої сільських рад та
СЕС «Сонячна» в мережі ПАТ
комбінату окислених руд»
м. Долинська, проммайданчик ДП «Дирекція КГЗКОР», тел. (05234) 4-25-64 Тимково», а саме: опори № 59 – № 68
Долинської міської ради Кіровоградської області
«Кіровоградобленерго»
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Назва органу управління

найменування

реєстровий
номер майна

площа, м2

місцезнаход ження

вартість майна
за незалежною
оцінкою, грн
956 764,00

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по львівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство аграрної політи- 37199618, Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укр- Будівлі зерноскладу № 3
ЄРОДВ – 37199618.13. 81555, Львівська обл., Городоцький р-н,
563,3
462 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення виробництва заморожених фрукки та продовольства України спирт», 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, тел. (044) 284-04-90
РБИЮКО118
смт Великий Любінь, вул. Львівська 17б
станом на 31.03.2017
тів, овочів та грибів (інше використання)
2 Державне управління
01981968, ДП «Санаторій «Кришталевий палац», м. Трускавець, вул. Суховоля, 35
Нежитлові приміщення на
01981968.1.СРТРШТ001 м. Трускавець, вул. Суховоля, 35
77,6
872 000,00
5 років
Розміщення кафе, що не здійснює продаж
справами
1-му поверсі будівлі
станом на 31.03.2017
товарів підакцизної групи
3 Національна поліція України 40108887, Управління поліції охорони у Львівській області, м. Львів, вул. Липинського, Нежитлове приміщення на
Інформація відсутня
м. Львів, вул. Липинського, 44
32,7
452 000,00
2 роки 364 дні Розміщення офіса
44, тел. (032) 252-26-20
1-му поверсі будівлі
станом на 31.03.2017
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по сумській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
вартість майна за незалежною
максимально можмісцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
номер майна
оцінкою, грн
ливий строк оренди
1 Міністерство освіти і науки 02125527, Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка, 41400, Нежитлові приміщення
–
Сумська обл., м. Глухів,
103,7
72 400,00
1 рік
Розміщення складського приУкраїни
Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, тел. (05444) 2-27-17
підвалу
вул. Києво-Московська, 51
станом на 31.03.2017
міщення
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням
найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по тернопільській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди
1 Міністерство вну- 40112233, Регіональний сервісний центр МВС в Тернопільській області, 46400, вул. Стрийська, 5, Частина приміщення 1-го поверху бу- 40112233.1.ОЦКГНБ007 вул. Стрийська, 3, с. Підгороднє, Тер1,5
4 530,00
2 роки 11 місяців Розміщення термінала самообслуговутрішніх справ
с. Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., тел.: (0352) 43-58-07, 43-04-38
динку діагностики та огляду транспорту
нопільський р-н, Тернопільська обл.
вання з використанням платіжних карток
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

На зва органу
управління

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

найменування

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ в Херсонській обл., АРК та м. Севастополі про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02548216, ДНЗ «Каховський професійний аграрний ліцей», 74853, Херсонська обл., Каховський Частина даху будівлі гур–
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Зелений Під (Черво2,0
13 689,00
1 рік
Розміщення антени широкосмуговоі науки України
р-н, с-ще Зелений Під, вул. Жовтнева, 1, тел. (0553) 69-01-47
тожитку
ний перекоп), вул. Жовтнева, 1
го радіодоступу
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по м. києву про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за незалежною
максимально можливий
загальна площа, м2
мета використання
оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство освіти і науки 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Нерухоме майно – частина 02070944.30.СЦЖГХР570 03022, м. Київ, вул. Ло1,5
23 075,00
1 рік
Розміщення автомата з очищення, мінералізації
України
01033, м. Київ, вул. Володмирська, 60, тел. 239-32-94
фасаду гуртожитку № 9
моносова, 57
станом на 31.11.2016
та розливу питної води
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18 в конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта
оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про проведення конкурсу з
використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за
принципом аукціону на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта та місцезнаходження: державне нерухоме майно – гідротехнічні споруди 42 інвентарних об’єктів (46 ставів) та водоподаючого каналу
загальною площею 217,7 га (Івано-Франківська обл., Калуський р-н на території
Студінської сільської ради). Об’єкт оренди перебуває на балансі ДП «Укрриба».
Орган управління: Державне агентство рибного господарства України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.03.2017
становить 1 314 028,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорцій її розподілу, затвердженої
постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, зі змінами, виходячи з ринкової вартості
об’єкта оренди, згідно зі звітом про оцінку та орендної ставки 10 % за базовий
місяць оренди – квітень 2017 р. становить 11 049,00 грн без ПДВ.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; цільове використання
майна – ведення рибного господарства; строк оренди – 2 роки 11 місяців; своєчасна
і в повному обсязі сплата орендної плати (щомісяця до 10 числа місяця, наступного
за звітним) з урахуванням індексу інфляції; об’єкт передається в оренду без права
викупу, не підлягає приватизації та передачі в суборенду; належне утримання об’єкта
оренди, забезпечення його збереження, запобігання пошкодження і псування; страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди
на суму, не меншу ніж його вартість згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь
балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством; поліпшення
орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які неможливо відокремити від орендованого майна без заподіяння йому шкоди (невід’ємні
поліпшення), є власністю держави та компенсації не підлягають; для забезпечення
виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі орендної плати,
визначеної за конкурсом, до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством; відшкодування переможцем конкурсу
коштів за виконану незалежну оцінку платнику оцінки та опублікування оголошення
про конкурс у засобах масової інформації протягом 5 календарних днів з дати укладення договору оренди; відсутність у заявника динаміки зростання заборгованості
зі сплати податків та інших обов’язкових платежів до державного та місцевих бюджетів за попередній фінансовий рік; наявність у заявника рибогосподарського
виду діяльності (відповідного КВЕД); наявність у заявника в штаті спеціаліста з риборозведення; зобов’язання заявника проводити щорічні протипаводкові заходи та
додержуватись правил технічної експлуатації гідротехнічних споруд рибоводного
господарства; зобов’язання заявника щодо необхідності протягом 2 місяців після
укладення договору оренди розробити та подати балансоутримувачу виробничу
програму використання державного майна із дотриманням рибопродуктивності
відповідно до Зон аквакультури; зобов’язання заявника своєчасно надавати балансоутримувачу статистичні звіти про вилов риби за формою 1-риба (квартальна,
річна) та галузеві звіти за формою № 1А-риба (річна) щодо виробництва продукції
аквакультури відповідно до чинного законодавства; зобов’язання заявника виготовити протягом 3 місяців після укладення договору оренди паспорти рибогосподарських технологічних водойм на об’єкти оренди або відшкодувати кошти платнику за
виготовлені паспорти (за наявності таких); конкурс проводиться з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому
визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % від найвищої
орендної плати, запропонованої учасниками конкурсу в конкурсних пропозиціях,
яка вважається початковою платою торгів; основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при
обов’язковому забезпеченні інших умов конкурсу; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди зобов’язаний протягом 5 робочих
днів підписати договір оренди та повернути орендодавцю підписаний примірник
договору; у разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди такий учасник конкурсу сплачує до державного бюджету штраф у 2-кратному розмірі
орендної плати, визначеної за конкурсом.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди з пропозиціями щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу), підписаний претендентом
і завірений печаткою (за наявності); інформацію про засоби зв’язку з учасником;
відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від
31.08.2011 № 906, а саме:
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.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в канцелярію РВ ФДМУ по Івано-Франківській області у конверті з написом «На конкурс» з
відбитком печатки претендента у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – до 16.00
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх.
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.

№ 48 (1068)

Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується
за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведений о 10.00 на 14-й календарний день з дати
опублікування інформації про проведення конкурсу у газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ по Івано-Франківській області за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, зал засідань.
Кінцевий термін приймання заяв з пакетом документів до них – за 3 робочих
дні до дати проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна РВ
ФДМУ по Івано-Франківській області, або за тел./факс. (0342) 55-25-97.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта: нежитлові приміщення площею 323,0 м2 на 1-му поверсі
будівлі механічної майстерні. Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Генерала Бєлова, 11. Орган управління: Державне агентство водних ресурсів України.
Балансоутримувач: Деснянське басейнове управління водних ресурсів.
Статус майна: нерухоме майно державної форми власності.
Вартість об’єкта оренди, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
28.02.2017, становить 531 034,17 грн (без ПДВ).
Основні умови проведення конкурсу:
мета використання об’єкта оренди – для здійснення діяльності з ремонту автотранспорту; стартовий розмір орендної плати, розрахований відповідно до
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу,
затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, з урахуванням змін та доповнень до неї, з використанням орендної ставки 20 % (для здійснення діяльності з ремонту автотранспорту), за базовий місяць – квітень 2017 р. (без ПДВ) становить
9 178,04 грн; ефективне використання орендованого майна за цільовим призначенням відповідно до мети, вказаної у договорі оренди; заборона суборенди та переходу
права власності до третіх осіб; орендоване майно приватизації (викупу) орендарем
або третіми особами не підлягає; здійснення невід’ємних поліпшень орендованого
державного майна проводиться згідно з вимогами Порядку надання орендарю згоди
орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого
державного майна, затвердженого наказом ФДМУ від 03.10.2006 № 1523 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.10.2006 за № 1123/12997; виконання
поточного та капітального ремонту об’єкта оренди за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення; дотримання належних умов щодо експлуатації об’єкта
оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню; забезпечення орендарем протипожежної безпеки об’єкта оренди; протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про
вартість майна, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі
чи пошкодження об’єкта оренди в порядку, визначеному законодавством, та надати
орендодавцю та балансоутримувачу копії договору страхування орендованого майна
(страхового поліса) разом з документами, що підтверджують оплату страхового внеску, постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди
майно було застрахованим; внесення завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна
плата за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць
оренди, протягом місяця після підписання договору оренди; своєчасно і в повному
обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу інфляції; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки майна платнику за договором
на проведення оцінки від 09.03.2017 № 02-32-09/44; термін оренди – 2 роки 364 дні;
переможець конкурсу після отримання проекту договору оренди зобов’язаний протягом 5 робочих днів повернути орендодавцю підписаний проект договору оренди.
У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення
ним строку, визначеного умовами конкурсу та п. 30 Порядку, конкурсною комісією
буде визначений новий переможець конкурсу відповідно до п. 34 Порядку.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено об 11.00 на 21-й календарний день
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ
по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 305.
У разі надходження трьох і більше заяв орендодавець залишає за собою право змінити місце проведення конкурсу, про що претенденти будуть повідомлені
додатково після затвердження списку учасників конкурсу, тими засобами зв’язку,
які вкажуть у своїх заявах.
Кінцевий термін прийняття заяв з документами від претендентів на участь у
конкурсі – за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00.
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий
день, то датою проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі та пакет документів, зазначені в інформації про
конкурс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для
оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; 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 виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
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 в канцелярію регіонального відділення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43 в за-

печатаному непрозорому конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки
претендента (за наявності) із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди
(адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості
приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди.
Документи, що подаються для участі в конкурсі, мають бути належним чином
оформлені. Помарки і виправлення в них не допускаються.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць
оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується
за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за адресою:
м. Чернігів, просп. Миру, 43, за тел. (0462) 77-44-95 з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у
п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу на право оренди нерухомого державного майна

Оскільки пропозиції тільки одного заявника повністю відповідали умовам
конкурсу на право оренди державного майна – шести гаражів загальною площею 121,8 м2, що перебувають на балансі Державної фіскальної служби України,
за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 92а, відповідно до п. 18 Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від
31.08.2011 № 906, конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору
оренди з ПП «Здоров’я МВ».

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Житомира ЗСУ про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого військового майна

Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Житомира
ЗСУ за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові приміщення лабораторії,
інв. № 7, площею 1474,0 м2 військового містечка № 10, що перебуває на балансі
КЕВ м. Житомира, за адресою: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Шоломки.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.07.2016 становить 433 395,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, становить 5 417,44 грн за базовий місяць – липень 2016 р. (при застосуванні річної орендної ставки на рівні
15 % (під виробництво).
Балансоутримувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць
оренди – липень 2016 р., що становить 5 417,44 грн (без ПДВ), але не нижчий ніж
передбачено постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, зі змінами та доповненнями;
своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших видів ремонту орендованого майна; термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою
пролонгацією згідно з чинним законодавством; забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку,
передбаченому екологічними нормами та правилами пожежної безпеки; забезпечити
орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його стану та відповідності
напряму використання за цільовим призначенням; зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті
матеріали і речовини в орендованому приміщенні; протягом 15 робочих днів після
підписання договору встановити прилади обліку енергопостачання, заключити прямі
договори з постачальними організаціями; зобов’язання орендаря зі сплати орендної
плати забезпечується у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за
перший місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди
протягом 10 днів з моменту укладення договору; заборона передавати орендоване
майно в суборенду та без права на приватизацію орендованого майна; безумовне
дотримання вимог перепускного режиму військової частини; відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів
з моменту оголошення результатів конкурсу замовнику оцінки.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені у п. 3.2 наказу
ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі,
проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за
наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий
стан (платоспроможність) учасника конкурсу, довідку від учасника конкурсу про те,
що щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції)
щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу
розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Конкурс буде проведено за наявності заяв про оренду від двох або більше
учасників конкурсу, що надійшли протягом місяця з дня опублікування повідомлення про об’єкт, що пропонується до передачі в оренду, на 31-й календарний день (якщо він є робочим) після опублікування цієї інформації об 11.00
в КЕВ м. Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20 (кімн. 15).
Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних відносин КЕВ
м. Житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 22-77-76.
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6
Продаж пакетів акцій
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-36-16
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення конкурсу
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
з повторного продажу пакета акцій ПрАТ «Укрпапірпром»

1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ 16464888.
Повне найменування товариства: приватне акціонерне товариство «Укрпапірпром».
Рішенням загальних зборів акціонерів від 11 квітня 2017 року (протокол № 1)
змінено тип публічного акціонерного товариства «Укрпапірпром» на приватне та
змінено повне найменування Публічного акціонерного товариства «Укрпапірпром»
на Приватне акціонерне товариство «Укрпапірпром», скорочене найменування з
ПАТ «Укрпапірпром» на ПрАТ «Укрпапірпром».
Місцезнаходження товариства: вул. Євгена Сверстюка, 19, м. Київ, 02002.
Телефон / факс: (044) 571-41-72, (044) 517-64-10.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності, % – 0.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості
49 597 067 штук, що становить 99,953 % акцій статутного капіталу товариства.
Статутний капітал товариства становить 12 405 054, 25 грн.
Номінальна ціна акції – 0, 25 грн.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 11 260 000,00 грн.
Крок торгів – 113 000,00 грн.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД: 68.20 – надання послуг оренди і експлуатації
власного чи орендованого нерухомого майна.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.01.2017 – 9 осіб.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках – не займає.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство, умови їх використання:
частина площ 12-поверхового адміністративного будинку у розмірі 1 445,9 м2,
у т. ч.: 11-й поверх – 883, 4 м2, 12-й поверх (частина) – 436, 5 м2, підвал –
18,0 м2,підземний гараж – 108,0 м2, (кількість, площа, призначення) – здійснення
господарської діяльності. Право власності не оформлено.
Розмір земельної ділянки: площа земельної ділянки (код ділянки 66:217:013) для
обслуговування 12-поверхової адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19 становить 4 281, 5 м2 і перебуває у спільному користуванні.
Частина цієї земельної ділянки площею 502,32 м2 (0,05 га) належить ПрАТ
«Укрпапірпром» і перебуває у господарському віданні спільного користування, без
виділення у натурі. Право власності не оформлено.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та
платежів (за наявності) – відсутні.
Фінансово-господарський стан ПрАТ «Укрпапірпром»
Значення показника
Назва показника
2014 р.
2015 р.
2016 р. І кв. 2017 р.
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
12
11
10
9
Первісна вартість основних фондів, тис. грн
545
546
43517
43517
Залишкова вартість основних фондів, тис. грн
159
142
11394
11285
Знос основних фондів, %
70, 8
74, 0
73, 8
74,1
Чистий прибуток, тис. грн
50
92
- 523
-174
Прострочена заборгованість з виплати заробітної
0
0
0
0
плати, тис. грн
Прострочена заборгованість перед бюджетом,
0
0
0
0
тис. грн
Прострочена заборгованість зі страхування, тис. грн
0
0
0
0
Основні показники господарської діяльності ПрАТ «Укрпапірпром»
2014 р.
2015 р.
2016 р.
І кв. 2017 р.
Обсяг реалізації продукції, тис. грн
1009
1061
1362
412
Балансовий прибуток, тис. грн
61
92
-523
-174
Дебіторська заборгованість, тис. грн
5046
70
283
344
Кредиторська заборгованість, тис. грн
101
6455
7025
7162
Рентабельність, %
5,0
8,7
-38,4
-42,2
Вартість активів, тис. грн
5150
201
11684
11647
Вартість власного капіталу, тис. грн
5329
-6111
4659
4485
Величина чистого прибутку, тис. грн
50
92
-523
-174
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 Фонду державного майна України в депозитарній установі;
погашення протягом шести місяців з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна України в депозитарній установі простроченої заборгованості товариства перед Державним бюджетом України згідно рішення постанови Господарського суду м. Києва від 06 листопада
2007 р. у справі № 34/242 – А з урахуванням стягнення виконавчого збору;
повну своєчасну сплату до бюджету податків і зборів, митних та інших платежів,
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також
недопущення виникнення податкового боргу;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції».
2) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності
товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем.
3) у соціальній діяльності товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати
заробітної плати його працівникам;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за
які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40
та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати
проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку
Фонду державного майна України в депозитарній установі;
здійснення товариством витрат на охорону праці відповідно до Закону України
«Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого
травматизму і професійних захворювань;
виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно
до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та
надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством.
4) у природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення
конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
з повторного продажу пакета акцій приватного акціонерного
товариства «РІТМ»

1. Дані про Товариство.
Код за ЄДРПОУ 36376078.
Повне найменування Товариства: приватне акціонерне товариство «РІТМ»
(ПрАТ «РІТМ»).
Місцезнаходження Товариства: вул. Панаса Любченка, 15, м. Київ, 03150.
Телефон (044)529-71-37. Тел./факс (044)529-60-11.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності, % – 0.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості
2 870 575 штук, що становить 51,199 % статутного капіталу ПрАТ «РІТМ».
Статутний капітал Товариства становить 5 606 700 гривень.
Номінальна вартість однієї акції – 1 гривня.
3. Початкова ціна пакета акцій Товариства – 4 350 000 гривень.
Крок торгів – 43 500 гривень.
4. Характеристика Товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД: код 68.20 – надання в оренду й експлуатація
власного чи орендованого нерухомого майна.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01 квітня 2017 р. – 4 особи.
Основна номенклатура: орендна плата.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках – не займає.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує Товариство: частина адміністративної будівлі загальною площею 395,5 м2.
Загальна площа земельної ділянки – 385,94 м2. Земельна ділянка використовується на підставі державного акта № 236 від 17 лютого 2009 року про прийманняпередавання частини адміністративної будівлі.
Об’єкти соціально-побутового призначення відсутні.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та
платежів – немає.
Основні показники господарської діяльності Товариства
за останні три роки та останній звітний період
Значення показника
Назва показника
за 2014 рік за 2015 рік за 2016 рік за I кв. 2017 р.
Обсяг реалізації продукції, тис. грн
584
607
680
156
Балансовий прибуток, тис. грн
-178
-741
-221
-78
Дебіторська заборгованість, тис. грн
187
184
33
32
Кредиторська заборгованість, тис. грн
52
34
55
44
Рентабельність, %
-36,6
-146,4
-27,5
-50
Вартість активів, тис. грн
4382
3558
3388
3299
Вартість власного капіталу, тис. грн
4330
3554
3333
3255
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виконання в повному обсязі запланованих товариством робіт з розроблення
землевпорядної документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких
розташоване майно товариства.
5) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
належне використання, утримання і зберігання державного майна, у тому числі
об’єктів цивільної оборони, яке у процесі створення товариства не увійшло до його
статутного капіталу, але залишилося на балансі товариства та недопущення його
безоплатного використання і незаконного відчуження;
до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування
на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші
господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду
державного майна України. У разі неотримання такої згоди на день проведення
загальних зборів акціонерів товариства покупець зобов’язаний голосувати проти
збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості
акцій, перетворення на інші господарські товариства;
недопущення до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій без попередньої згоди Фонду державного майна України вчинення правочинів
з відчуження основних засобів товариства, якщо їх сумарна балансова вартість, що
є предметом таких правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства
за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не
застосовується до правочинів щодо відчуження основних засобів товариства, яке
здійснюється в межах звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та
передача до 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 державного майна України, 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 фінансово-господарської діяльності товариства за час
перебування у державній власності пакета акцій у 2017 році.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного
строку їх виконання, становить п’ять років з дати проведення облікової операції
(списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна України в депозитарній установі.
6. Інформація про наявність або відсутність радника: конкурс проводиться
без залучення радника.
7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію
державного майна», Закону України «Про санкції», на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної
приватизації у 2015-2017 роках», зі змінами, відповідно до Положення про порядок
проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 639, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10.05.2012 № 282-р, рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.05.2012 № 674,
зареєстрованими Міністерством юстиції України 12.06.2012 за № 940/21252, зі
змінами (далі – Положення).
У конкурсі з повторного продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Укрпапірпром» мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного майна».
До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в
частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною
Радою України державою-агресором; органи державної влади; працівники державних
органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії,
державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи,
зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України)
чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано
перебувають під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером)
яких є особи, визначені в цій частині, або є пов’язаними особами таких осіб: юридичні
особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно
до законодавства; фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно
яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017,
яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від
28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
8. Для участі у конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує: конкурсну гарантію у сумі 2 252 000,00 гривень та реєстраційний внесок у сумі 340,00 гривень.
Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску в
національній валюті:
Конкурсна гарантія Одержувач коштів – Фонд державного майна України
у сумі 2 252 000,00 Рахунок № 37316021000058
гривень
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945
Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з повторного
продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Укрпапірпром»
Реєстраційний вне- Одержувач коштів – Фонд державного майна України
сок у сумі 340,00
Рахунок № 37183500900028
гривень
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945
Призначення платежу: як реєстраційний внесок для участі у конкурсі з повторного продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Укрпапірпром»
Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Конкурсна
Одержувач: Фонд державного майна
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
гарантія у сумі України
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv,
2 252 000,00 Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, 01133, Ukraine
гривень (за м. Київ, 01133, Україна
Account: 2520601003277
курсом На- Рахунок: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State
ціонального Банк одержувача: ПАТ «Державний
Export Import Bank of Ukraine»
банку України експортно-імпортний банк України»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv,
на день спла- Адреса: вул. Антоновича,127,
Ukraine
ти конкурсної м. Київ, Україна
MFO 322313
гарантії)
МФО 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Код за ЄДРПОУ 00032945
Code YeDRPOU: 00032945
Призначення платежу: як конкурсна
Purpose of payment: tender guarantee for
гарантія для участі у конкурсі з повторного participation in the auction for the second sale
продажу пакета акцій приватного акціо- of the stake of Private Joint Stock Company
нерного товариства «Укрпапірпром»
«Ukrpapirprom»
Продовження таблиці

Назва показника
Величина чистого прибутку, тис. грн

Значення показника
за 2015 рік за 2016 рік за I кв. 2017 р.
-741
-221
-78

за 2014 рік
-178

Фінансово-господарський стан Товариства
за останні три роки та останній звітний період
Значення показника
Назва показника
за 2014 рік за 2015 рік за 2016 рік
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
Первісна вартість основних фондів, тис. грн
Залишкова вартість основних фондів, тис. грн
Знос основних фондів, %
Чистий прибуток, тис. грн
Прострочена заборгованість з виплати заробітної
плати, тис. грн
Прострочена заборгованість перед бюджетом, тис. грн
Прострочена заборгованість зі страхування, тис. грн

5
7643
2438
68
-178
–

4
7640
2285
70
-741
–

4
7654
2145
72
-221
–

за I кв.
2017 року
4
7654
2107
72
-78
–

–
–

–
–

–
–

–
–

5. Фіксовані умови конкурсу: покупець пакета акцій зобов’язаний забезпечити:
1) в економічній діяльності Товариства:
збереження основних видів діяльності Товариства, які є на дату проведення
облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна України в депозитарній установі;
повну своєчасну сплату до бюджету податків і зборів, митних та інших платежів,
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також
недопущення виникнення податкового боргу.
2) в інноваційно-інвестиційній діяльності Товариства:
освоєння нових та підвищення якості наявних видів послуг;
впровадження прогресивних технологій, комп’ютеризація робочих місць;
виконання зобов’язань щодо розвитку Товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності
товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем.
3) у соціальній діяльності Товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості Товариства з виплати
заробітної плати його працівникам;
недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої
статті 40 Кодексу законів України про працю України або вчинення працівником дій,
за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті
40 та статті 41 Кодексу законів України про працю України) протягом шести місяців
від дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на
рахунку Фонду державного майна України в депозитарній установі;
здійснення витрат Товариством на охорону праці відповідно до Закону України
«Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнен-

Продовження таблиці

Реєстраційний внесок у
сумі 340,00
гривень (за
курсом Національного
банку України
на день сплати конкурсної
гарантії)

Одержувач: Фонд державного майна
України
Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9,
м. Київ, 01133, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний
експортно-імпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича,127,
м. Київ, Україна
МФО 322313
Код за ЄДРПОУ 00032945
Призначення платежу: як реєстраційний
внесок для участі у конкурсі з повторного
продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Укрпапірпром»

Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv,
01133, Ukraine
Account: 2520601003277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State
Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv,
Ukraine
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: registry fee for participation in the auction for the second sale
of the stake of Private Joint Stock Company
«Ukrpapirprom»

Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового внеску як конкурсної гарантії для участі у конкурсі надати банківську гарантію
на суму конкурсної гарантії – 2 252 000,00 грн, визначеної згідно з умовами конкурсу (умови надання банківської гарантії передбачені абз.2 пункту 1.3 розд.1
Положення);
подає конкурсну документацію, остаточний проект договору купівлі-продажу
пакета акцій та конкурсну пропозицію.
Конкурсна документація (складена відповідно до переліку документів, зазначених у розділі V Положення) складається та запечатується в окремий непрозорий
пакет з написом «Конкурсна документація» із зазначенням на ньому тільки адреси
державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця
Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий пакет
з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому зазначаються
найменування та місцезнаходження державного органу приватизації, назва конкурсу і потенційний покупець.
Конкурсна пропозиція (оформлена відповідно до додатка 2 до Положення)
та документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала конкурсну
пропозицію, подаються у запечатаному непрозорому пакеті з написом «Конкурсна пропозиція», на якому зазначаються тільки найменування, адреса державного
органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація,
за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.
9. Дата, початок та час завершення приймання конкурсної документації та
остаточного проекту договору купівлі-продажу:
приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівліпродажу починається з дня опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.
Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу потенційні покупці письмово звертаються до Фонду державного майна України,
укладають з ним договір про конфіденційність та отримують пакет документації
про конкурс, який містить документи, зазначені у п. 6.8 Положення.
Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опрацьовує і подає до Фонду державного майна України один примірник пропозицій
до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та доповненнями (у разі наявності).
Приймання пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівліпродажу пакета акцій завершується 05 липня 2017 року о 18.00.
Фонд державного майна України надає потенційним покупцям опрацьований та затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу не пізніше 10
липня 2017 року.
Потенційний покупець не пізніше 12 липня 2017 року подає один примірник
остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо
його умов.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору
купівлі-продажу завершується 12 липня 2017 року о 18.00.
10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного
майна України, кімн. 504, час приймання: щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з
9.00 до 16.45, у передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
11. Дата, час та місце початку та завершення приймання конкурсних пропозицій.
Реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій проводиться 20 липня 2017 року з 10.00 до 10.50 у приміщенні Фонду
державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова,
18/9, кімн. 303.
12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
Конкурс з повторного продажу пакета акцій приватного акціонерного
товариства «Укрпапірпром» буде проведено 20 липня 2017 року об 11.00 у
приміщенні Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303.
13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з товариством можна за адресою: вул. Євгена Сверстюка, 19,
м. Київ, 02002. Для відвідання товариства необхідно отримати письмовий дозвіл
Фонду державного майна України.
14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації
конкурсу.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства можна
отримати за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Управління
конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації Фонду
державного майна України (кімн. 614), щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00
до 16.45 у передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
Телефони для довідок: (044) 200-33-53, 200-34-43.
Електронна адреса: zah@spfu.gov.ua, borysyuk@spfu.gov.ua.
15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Придбання пакета акцій ПрАТ «Укрпапірпром» потенційним покупцем може не
потребувати отримання дозволу Антимонопольного Комітету за умови відсутності
у нього відносин контролю.
ПрАТ «Укрпапірпром»: вартість активів – 411,12 тис. євро, обсяг реалізації
товарів – 47,92 тис. євро, тобто, за умови відсутності відносин контролю у ПрАТ
«Укрпапірпром» у об’єкта придбання не перевищується сума, еквівалентна 4 млн
євро, а отже не виконуються умови, визначені частиною першою статті 24 Закону
України «Про захист економічної конкуренції», за яких необхідне попереднє отримання дозволу на концентрацію.
Отже, за умови відсутності відносин контролю у ПрАТ «Укрпапірпром», або
неперевищення сукупних вартісних показників, з урахуванням відносин контролю
цього товариства, суми, еквівалентної 4 млн євро, придбання його акцій може не
потребувати дозволу Антимонопольного комітету.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу приватизації в складі проекту остаточного договору купівлі-продажу інформацію
про відкритий на ім’я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі
та інформацію про депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання
розпорядження про виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.
ня 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:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;
проведення в повному обсязі заходів із землеустрою відповідно до вимог Закону України «Про землеустрій»;
5) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном Товариства:
належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення Товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі Товариства та недопущення його безоплатного використання і незаконного відчуження;
до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування
на загальних зборах акціонерів Товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші
господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду
державного майна України. У разі неотримання такої згоди на день проведення
загальних зборів акціонерів Товариства покупець зобов’язаний голосувати проти
збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості
акцій, перетворення на інші господарські товариства;
недопущення до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій вчинення без попередньої згоди Фонду державного майна України правочину
з відчуження майна Товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом
такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів щодо відчуження майна Товариства, яке здійснюється в межах
звичайної діяльності Товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як
купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до 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 державного майна України, 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 фінансово-господарської діяльності Товариства за час
перебування у державній власності пакета акцій у 2017 році.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного
періоду їх виконання, становить п’ять років з дати проведення облікової операції
(списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна України в депозитарній установі.
6. Інформація про наявність або відсутність радника: конкурс проводиться
без залучення радника.
7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію
державного майна», Закону України «Про санкції» та постанови Кабінету Міністрів
України від 12 травня 2015 року № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017 роках» (зі змінами), відповідно до Положення про
порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств,
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затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 травня 2012 року
№ 639, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10 травня 2012
року № 282-р, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 10 травня 2012 року № 674, зареєстрованими Міністерством юстиції України
12 червня 2012 року за № 940/21252, зі змінами (далі – Положення).
У конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з повторного продажу пакета акцій ПрАТ «РІТМ» мають право брати участь особи, які можуть
бути покупцями об’єктів приватизації згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону не
допускаються юридичні та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону
України «Про приватизацію державного майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є
держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток,
паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава,
визнана Верховною Радою України державою-агресором; органи державної влади;
працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання,
державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні
компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон
визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн,
що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним
шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб,
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій
частині, або є пов’язаними особами таких осіб: юридичні особи чи пов’язані з ними
особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державоюагресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані
санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 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».
8. Для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує: конкурсну гарантію у сумі 870 000,00 гривень та реєстраційний внесок у сумі 340,00 гривень.
Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску в
національній валюті:
Конкурсна
Одержувач коштів – Фонд державного майна України
гарантія у сумі Рахунок № 37316021000058
870 000,00
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
гривень
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945
Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з повторного продажу пакета акцій ПрАТ «РІТМ»
Реєстраційний Одержувач коштів – Фонд державного майна України
внесок у сумі Рахунок № 37183500900028
340,00 гривень Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945
Призначення платежу: як реєстраційний внесок для участі у конкурсі з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону з повторного продажу пакета акцій ПрАТ «РІТМ»

Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску в
іноземній валюті:
Конкурсна гарантія
Одержувач: Фонд державного майна Receiver: The State Property Fund
у сумі 870 000,00
України
of Ukraine
гривень
Адреса: вул. Генерала Алмазова,
Address: 18/9 General Almazov Street,
(за курсом Національ- 18/9, м. Київ, 01133, Україна
Kyiv, 01133, Ukraine
ного банку України на Рахунок: 25206010023277
Account: 25206010023277
день сплати конкурсної Банк одержувача: ПАТ «Державний Bank of receiver: Joint-Stock company
гарантії)
експортно-імпортний банк України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
Адреса: вул. Антоновича, 127,
Address: 127 Antonovycha Street,
м. Київ, Україна
Kyiv, Ukraine
МФО: 322313
MFO: 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Code YeDRPOU: 00032945
Призначення платежу: як конкурсна Purpose of payment: tender guarantee
гарантія для участі у конкурсі з повтор- for participation in the auction for the
ного продажу пакета акцій приватного second sale of the stake of Private Joint
акціонерного товариства «РІТМ»
Stock Company «RITM»
Реєстраційний внесок у Одержувач: Фонд державного майна Receiver: The State Property Fund
сумі 340,00 гривень (за України
of Ukraine
курсом Національного Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9, Address: 18/9 General Almazov Street,
банку України на день м. Київ, 01133, Україна
Kyiv, 01133, Ukraine
сплати реєстраційного Рахунок: 25206010023277
Account: 25206010023277
внеску)
Банк одержувача: ПАТ «Державний Bank of receiver: Joint-Stock company
експортно-імпортний банк України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
Адреса: вул. Антоновича, 127,
Address: 127 Antonovycha Street,
м. Київ, Україна
Kyiv, Ukraine
МФО: 322313
MFO: 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Code YeDRPOU: 00032945
Призначення платежу: реєстрацій- Purpose of payment: registry fee for
ний внесок для участі у конкурсі з по- participation in the auction for the second
вторного продажу пакета акцій приват- sale of the stake of Private Joint Stock
ного акціонерного товариства «РІТМ»
Company «RITM»
Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового
внеску як конкурсної гарантії для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни
за принципом аукціону надати банківську гарантію на суму конкурсної гарантії –
870 000,00 грн, визначеної згідно з умовами конкурсу (умови надання банківської
гарантії передбачені абз.2 пункту 1.3 розд.1 Положення);
подає конкурсну документацію, остаточний проект договору купівлі-продажу
пакета акцій та конкурсну пропозицію.
Конкурсна документація (складена відповідно до переліку документів у відповідності до вимог розділу V Положення) складається та запечатується в окремий
непрозорий пакет з написом «Конкурсна документація» із зазначенням на ньому
тільки адреси державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.
Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий пакет
з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому зазначаються
найменування та місцезнаходження державного органу приватизації, назва конкурсу і потенційний покупець.
Конкурсна пропозиція (оформлена відповідно до додатка 2 до Положення)
та документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала конкурсну
пропозицію, подаються у запечатаному непрозорому пакеті з написом «Конкурсна пропозиція», на якому зазначаються тільки найменування, адреса державного
органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація,
за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.
9. Дата, початок та час завершення приймання конкурсної документації та
остаточного проекту договору купівлі-продажу:

Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівліпродажу починається з дня опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.
Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону потенційні покупці до 04 липня
2017 року до 18.00 письмово звертаються до Фонду державного майна України та
укладають з ним договір про конфіденційність і отримують пакет документації про
конкурс, який містить документи відповідно до п. 6.8 Положення.
Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опрацьовує і подає до Фонду державного майна України один примірник пропозицій
до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та доповненнями (у разі наявності).
Приймання пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівліпродажу пакета акцій завершується 04 липня 2017 року о 18.00.
Фонд державного майна України надає потенційним покупцям опрацьований та затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу не пізніше 07
липня 2017 року.
Потенційний покупець не пізніше 11 липня 2017 року подає один примірник
остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо
його умов.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору
купівлі-продажу завершується 11 липня 2017 року о 18.00.
10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, кімната 504 щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00
до 16.45, в передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
11. Дата, час та місце початку та завершення приймання конкурсних пропозицій.
Реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій
проводиться 19 липня 2017 року з 10.00 до 10.50 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ,
01133, кімн. 303.
12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з повторного продажу пакета акцій ПрАТ «РІТМ» буде проведено 19 липня 2017
року об 11.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, кімн. 303.
13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з товариством можна за адресою: вул. Панаса Любченка, буд.
15, м. Київ, Україна, 03680. Для відвідання товариства необхідно отримати письмовий дозвіл Фонду державного майна України.
14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації
конкурсу.
Пакет документації про конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом
аукціону та дозвіл на відвідання товариства можна отримати за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації Фонду державного майна України (кімн.
614), щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00 до 16.45, в передсвяткові дні – з
9.00 до 17.00. Телефони для довідок: (044) 200-33-53, (044) 200-34-43. Електронна адреса: zah@spfu.gov.ua, borysyuk@spfu.gov.ua.
15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Придбання пакета акцій ПрАТ «Рітм» потенційним покупцем може не потребувати отримання дозволу Антимонопольного Комітету України за умови відсутності
у нього відносин контролю.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу приватизації в складі проекту остаточного договору купівлі-продажу інформацію про відкритий на ім’я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі та інформацію
про депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання розпорядження про
виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.

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 (далі – ПАТ) «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» у
кількості 2 883 281 шт., що становить 50 % статутного капіталу товариства
+1 акція. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Машинобудівне
виробниче об’єднання «Оріон» (ЄДРПОУ 14309913). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 6, м. Одеса, 65098. 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) 286-79-85. Електронна
адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»: 68.20 – надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон», од.: основних засобів – 289;
незавершених капітальних інвестицій – 1. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон», тис. грн: 1 441,640.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ПАТ
«Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» станом на 31.03.2017, тис. грн:
3 200,00. Кількість земельних ділянок: 6. Місце розташування та розмір земельних
ділянок, усього: 8,84 га, зокрема: вул. Степова, 9, м. Одеса – 2,24 га; вул. Болгарська, 71/80, м. Одеса – 0,96 га та 0,37 га; вул. Академіка Гаркавого, 6, м. Одеса –
4,6 га; вул. Картамишевська, 10, м. Одеса – 0,56 га; вул. Миколаївська дорога, 142,
м. Одеса – 0,11 га. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий режим
земельних ділянок: право власності/користування/оренди на земельні ділянки,
що перебувають у фактичному користуванні ПАТ «Машинобудівне виробниче
об’єднання «Оріон», відсутнє. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: не
проводилася. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі 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».
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: частина нежитлового приміщення на другому поверсі адмінбудівлі площею 53,2 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут легкої промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В’ячеслава
Чорновола, 243/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «НАФТОПРОМІНВЕСТ».
Дата оцінки: 31.05.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху адмінбудівлі загальною площею 15,88 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: провул. Г. Кудрі, 4, м. Кам’янка, Черкаська обл. Платник робіт з
оцінки: ФОП Погудіна А. П. Дата оцінки: 31.05.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 20,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП
Коваль О. М. Дата оцінки: 31.05.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: гаражне приміщення адміністративної будівлі
площею 36,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
Державної казначейської служби України у Городищенському районі Черкаської
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Миру, 87, м. Городище, Черкаська
обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Качур В. К. Дата оцінки: 31.05.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: комплекс нежитлових будівель, а саме: санітарноепідеміологічна станція з прибудовами площею 80,7 м2 (літ. А-1,а,а); ґанок площею
4,2 м2; огорожа площею 56,1 м2 (літ. – № 1); ворота площею 6,1 м2 (літ. – № 2); хвіртка
площею 1,6 м2 (літ. – № 3); погріб площею основи 4,6 м2 (літ. – Г); господарча будова площею основи 79,6 м2 (літ. – Б); господарча будова площею основи 55,8 м2
(літ. – В); колодязь, L = 5,0 пог. м (літ. – № 4). Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державна установа «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Чигиринський шлях (Жовтнева), 94, с. Червона Слобода, Черкаський р-н, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Філіпов Є. М. Дата оцінки: 31.05.2017.
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.
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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).
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 100 000,00 грн.
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 17.30 6 липня 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) 12 липня 2017 р. о 14.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій приватного акціонерного
товариства (далі – ПрАТ) «ТЮМЕНЬ-МЕДІКО-СМІЛА» у кількості 2 558 561
шт., що становить 38,02 % статутного капіталу товариства. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ «ТЮМЕНЬ-МЕДІКО-СМІЛА». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Мазура, 24/4, м. Сміла, Черкаська обл. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу державного пакета акцій за грошові кошти. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника
конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) ПрАТ «ТЮМЕНЬ-МЕДІКО-СМІЛА»:
32.50 – виробництво медичних і стоматологічних інструментів та матеріалів. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком ПрАТ «ТЮМЕНЬ-МЕДІКО-СМІЛА», од.: основних засобів – 397; довгострокових фінансових інвестицій – 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
ПрАТ «ТЮМЕНЬ-МЕДІКО-СМІЛА», тис. грн: 6 729,00. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ПрАТ «ТЮМЕНЬ-МЕДІКО-СМІЛА»
станом на 31.03.2017, тис. грн: основних засобів – 6 664,00; довгострокових фінансових інвестицій – 2,00. Кількість земельних ділянок: 1. Розмір земельної ділянки:
1 437,5 м2. Місце розташування земельної ділянки: вул. Мазура, 24/4, м. Сміла,
Черкаська обл. Цільове призначення земельних ділянок: під виробничі приміщен 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень цокольного поверху виробничої будівлі відділення поштового зв’язку загальною площею
92,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ЧД ПАТ «Укрпошта».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Віталія Вергая (Батицького), 18, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Ткачук Т. В. Дата оцінки: 31.05.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень першого поверху адміністративної будівлі загальною площею 74,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ЧД ПАТ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Михайла Грушевського, 131, м. Звенигородка, Черкаська обл. Платник робіт
з оцінки: ФОП Тригубенко Ю. М. Дата оцінки: 31.05.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень першого поверху чотириповерхової адміністративно-виробничої будівлі загальною площею
69,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ЧД ПАТ «Укрпошта».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Самійла Кішки (Рози Люксембург), 189,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «АРНІКА-ЛЮКС». Дата оцінки: 31.05.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень першого поверху будівлі відділення поштового зв’язку загальною площею 554,05 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ЧД ПАТ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Тараса Шевченка, 1а, м. Сміла, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Прудивус С. В. Дата оцінки: 31.05.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі адмінбудівлі площею 53,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Управління Державної автомобільної інспекції УМВС України в Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Л. Українки, 21, м. Черкаси. Платник робіт
з оцінки: ФОП Стеценко Н. В. Дата оцінки: 31.05.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єктів 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); пропозиції 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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина
нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.

ня. Правовий режим земельних ділянок: на праві оренди до 01.11.2051. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: 2 241,00. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі 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».
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).
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 50 000,00 грн.
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 17.30 6 липня 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) 12 липня 2017 р. о 14.00.

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у І кварталі 2017 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що
очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна (нежитлові приміщення), становить 2 200,00 грн.
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’єктів оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 4 липня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 10 липня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 09.02.2017

Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 79,2 м2 підтрибунного
приміщення стадіону (інв. № 10310006), що обліковується на балансі ДНЗ Рубіжанського професійного хіміко-технологічного ліцею та розташоване за адресою:
Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Горького, 2. Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуг – 2 000 грн, термін
виконання робіт – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 10.02.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єкта, а саме: стоянка відстою автобусів Транспортного цеху
загальною площею 3 161,2 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Вараш, мкр-н Перемоги, 53а, що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»,
з метою укладення договору оренди визнано Рівненську торгово-промислову
палату. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 496 грн.

21 червня 2017 року
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Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-34-30
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРУМОК», що приватизується

Продовження таблиці

1

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

Значення показника

05390842
ПАТ «СТРУМОК»
27013, Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н,
с. Тишківка, вул. Кооперативна, 9
Розмір статутного капіталу товариства, грн
31 700,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
25 132
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
19,82
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
1 504 459,23
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
12
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
1,3
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, 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
822
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
241
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ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2

3
597
375
159,2
-28

4
660
410
160,98
-17

5
822
497
165,39
-7

101
125
0
0
226

92
138
0
0
230

95
146
0
0
241

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЕНІЧЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»,
що приватизується
Значення показника

00218354
ВАТ «Генічеський машинобудівний завод»
75500, Херсонська обл., Генічеський р-н, м. Генічеськ, вул. Леніна (Центральна), 33
Розмір статутного капіталу товариства, грн
10 032 963,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
1 841 314
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
4,588
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
239 370,82
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
1
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
1,3537
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) 32614167, ТОВ «Депозитарно-фондова компанія
«Славутич-Капітал»
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
0
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
7 444,4
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ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
0
0
0
-319

4
0
0
0
-757

5
0
0
0
-1171,3

7783
1636
0
0

7770
1632
0
0

7444,4
0
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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»,
що приватизується

Найменування показника

5
6
7
8
9

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
1884
266
708
-1310

4
2240
301
744
-1069

5
2903
359
809
-785

29079
951
0
0
30030

27522
1432
0
0
28954

25699
2557
0
0
28256

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

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

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

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

Т. м. Утеченко
(дополіграфічна підготовка)

4

5

138
0
0
88
0
226

121
0
0
109
0
230

114
0
0
127
0
241

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Товариством не здійснюються викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище; утворення і розміщення відходів немає, природоохоронне обладнання та споруди у товариства відсутні
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Справа про банкрутство товариства не порушувалася
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1 Найменування фондової біржі
2 Місцезнаходження фондової біржі

Найменування показника

Значення показника
Фондова біржа «ІННЕКС»
03040, м. Київ, просп. Голосіївський
(40-річчя Жовтня),70, 11-й поверх
221-01-40
12.07.2017
10.00
АПЦ

3
4
5
6

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

1
9

Баланс активів, тис. грн

10
11
12
13
14
15

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

2
ПАСИВ

3
9419

4
9402

5
7444,4

9086
0
0
333
0
9419

8329
0
0
1073
0
9402

7157,6
0
0
286,8
0
7444,4

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище відсутні. Екологічних зборів та платежів немає
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відсутні
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Українська біржа
Місцезнаходження фондової біржі
01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
Телефон для довідок
495-74-74
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
18.07.2017
Час початку торговельної сесії
10.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни /
АПЦ
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998
року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня
2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про
майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

10
11
12
13
14
15

14314682
ПАТ «Чернівецький радіотехнічний завод»
58020, м. Чернівці, вул. Хотинська, 41
66 458 910,00
28 608 988
21,524
0,5
6 866 157,12
Бездокументарна
24
Ні
Ні
Ні
32,5
0
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
2 903
28 256

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

3

Продовження таблиці

Значення показника

Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
Найменування товариства
Місцезнаходження товариства
Розмір статутного капіталу товариства, грн
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
Номінальна вартість однієї акції, грн
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні)
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Площа земельної ділянки, га
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування)
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн

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

1

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ПАСИВ

Продовження таблиці

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

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

10
11
12
13
14
15

2

2
Вартість власного капіталу, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

ПАСИВ

3

4

5

29908
0
0
122
0
30030

28839
0
0
115
0
28954

28054
0
0
202
0
28256

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Екологічний стан підприємства задовільний. Підприємство на даний час не працює. Твердо-побутові відходи вивозяться централізовано згідно з укладеним
договором з фірмою «Альтфатер Чернівці»
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відсутнє провадження у справі про банкрутство товариства
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Українська міжбанківська валютна біржа
Місцезнаходження фондової біржі
04070, м. Київ-23, вул. Межигірська, 1
Телефон для довідок
461-54-34
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
12.07.2017
Час початку торговельної сесії
11.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АБОЦ – аукціон
АПЦ
без оголошення ціни)
7
Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998
року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня
2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про
майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
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