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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення
конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом
аукціону з продажу пакета акцій публічного акціонерного
товариства «Одеський припортовий завод»
1. Дані про товариство:
Код за ЄДРПОУ: 00206539.
Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство
«Одеський припортовий завод» (далі – АТ «ОПЗ»).
Місцезнаходження товариства: вул. Заводська, 3, м. Южне, Одеська обл., 65481.
Телефон: (048) 758-60-58.
Тел./факс: (048) 758-60-08.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності, % – 0.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет
акцій у кількості 795 083 903 шт., що становить 99,567 % статутного
капіталу товариства.
Статутний капітал товариства становить 798 544 000 гривень.
Номінальна ціна акції – 1 гривня.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства 5 160 000 000,00
гривень.
Крок торгів – 150 000 000,00 гривень.
4. Характеристика товариства:
Основний вид діяльності за КВЕД-20.15. – виробництво добрив та
азотних сполук.
Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг)
за 2015 р. та 9 місяців 2016 р.
Найменування продукції/послуг
Виробництво аміаку (тис. т)
у т.ч. товарного (тис. т)
Виробництво карбаміду (тис. т)
Перевантаження аміаку інших виробників (тис. т)
Перевантаження карбаміду інших виробників (тис. т)
Перевантаження метанолу (тис. т)

2015 р.
1 147,5
604,2
950,6
2 429,0
223,0
90,7

9 місяців 2016 р.
362,4
62,0
526,9
1900,3
205,1
22,3

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2016 –
3 671 особа.
Монопольне (домінуюче) становище на ринку азотних добрив – не
займає.
Розмір простроченої заборгованості товариства:
перед бюджетом за податками та зборами – відсутня;
простроченої заборгованості із заробітної плати та соц. виплат –
відсутня.
Наявність мобілізованих завдань та державної таємниці – відсутні.
Перелік об’єктів соціально-побутового призначення АТ «ОПЗ»:
Медичний центр;
Фізкультурно-спортивний клуб «Хімік»;
Палац культури «Дружба»;
Житловий комплекс (гуртожиток).
Наявність на підприємстві виконання державних оборонних замовлень – відсутня.
Довідка
про фінансово-господарський стан АТ «ОПЗ»
у період з 2013 р. – 9 місяців 2016 р.
Назва показника
Середньооблікова чисельність
працівників
Первісна вартість основних
фондів
Залишкова вартість основних
фондів
Знос основних фондів
Чистий прибуток
Рентабельність діяльності
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
Прострочена заборгованість
з виплати заробітної плати
Прострочена заборгованість
перед бюджетом
Прострочена заборгованість
зі страхування, тис. грн
Вартість власного капіталу,
тис. грн
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг), тис. грн

Значення показника

Од.
вим.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Осіб

3832

3786

3741

9 місяців
2016 р.
3735

Тис. грн 2 741 399 2 803 969 2 941 549 2 996 297
Тис. грн 1 097 176 1 074 160 1 114 132 1 096 008
Тис. грн
Тис. грн
%
Тис. грн
Тис. грн
Тис. грн

1 644 223
-1 143 874
—
464 861
2 021 144
–

1 729 809 1 827 417 1 900 298
-270 473 218 514 -560 520
–
2
–
2 056 809 346 834 871 243
3 690 237 2 970 430 5 987 185
–
–
–

Тис. грн

–

–

–

–

Тис. грн

–

–

–

–

Тис. грн

692 504

417 768

256 176 -3 130 920

Тис. грн 4 904 049 5 428 153 11 195 159 4 023 740

Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство, умови їх використання:
у користуванні АТ «ОПЗ» перебуває 246 споруд;
площа земельної ділянки – 258,77 га, у т. ч.:
промислові об’єкти – 252,8271 га,
громадські та житлові об’єкти – 5,9504 га.
Земельна ділянка використовується на підставі державних актів на
право постійного користування для розміщення та експлуатації промислових, житлових та громадських будівель та споруд, пов’язаних з
господарською діяльністю АТ «ОПЗ».

Обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря
Обсяги викидів забруднюючих речовин
у атмосферне повітря, тонн
Найменування забруднюючої речовини
2013 рік 2014 рік 2015 рік 9 міс. 2016 р.
Метали та їх сполуки
0,04
0,07
0,069
0,05
Речовини у вигляді суспендованих твердих
91,0
49,7
96,925
36,76
частинок (мікрочастинки та волокна)
Сполуки азоту
1578,0 1367,8 1486,296
851,0
Діоксид та інші сполуки сірки
1,9
1,8
2,73
2,64
Оксид вуглецю
338,9
269,4
344,22
120,6
Діоксид вуглецю
2099434,8 1615042,6 1972665,527 480008,2
Неметанові леткі органічні сполуки
3,9
2,3
–
1,5
Метан
17,7
14,2
22,02
12,0
Хлор та сполуки хлору у перерахунку на хлор 0,005
—
–
0,0002
Фтор та його сполуки у перерахунку на фтор 0,008
0,011
0,068
0,05
Фреони
0,004
0,003
0,003
0,002
Обсяги викидів залежать від обсягів виробництва основної продукції (аміаку та карбаміду). У 2014 р. АТ «ОПЗ» працювало в режимі
часткового завантаження виробничих потужностей, у зв’язку з обмеженням обсягів закупівлі і високої вартості природного газу та складною
кон’юнктурою на світовому ринку азотних добрив. В 2015 році АТ «ОПЗ»
працювало в режимі повної завантаженості потужностей: у порівнянні з
2014 роком обсяги виробництва аміаку зросли на 232,5 тис. т, карбаміду на 346,4 тис. т. У зв’язку з несприятливою ціновою кон’юнктурою та
високою вартістю основної сировини – природного газу в Україні для
зменшення збитків, було зупинено один агрегат з виробництва аміаку
з 28.12.2015. З 11 серпня 2016 р. через дії ПАТ «Укртрансгаз» аварійно
були зупинені виробничі потужності АТ «ОПЗ» з виробництва аміаку та
карбаміду до жовтня 2016 р.
Обсяги скидів забруднюючих
речовин у водний об’єкт
Найменування забруднюючої
речовини
Азот амонійний
БПК повне
Завислі речовини
Залізо загальне
Нафтопродукти
Нітрати
Нітрити
Перманганатна окислюваність
Солевміст
Сульфати
Фосфати
Хлориди
ХСК

Обсяги викидів забруднюючих речовин у водний
об’єкт, тонн
2013 рік
2014 рік
2015 рік 9 міс. 2016 р.
0,5
0,24
0,429
0,17
6,5
8,05
8,27
3,98
3,4
3,1
2,876
3,22
0,25
0,2
0,199
1,16
0,005
0,0
0,009
0,03
7,6
6,85
7,687
6,8
0,02
0,02
0,022
0,02
9,7
9,52
13,493
7,84
1853,7
1766,95
2421,24
1145,72
439,7
744,2
1069,798
620,22
1,5
2,2
3,356
2,01
746,8
564,95
840,145
305,38
43,2
44,7
55,364
32,82

Суми сплаченого екологічного податку
Суми сплаченого екологічного податку, грн
Найменування
забруднюючої речовини
2013 рік
2014 рік
2015 рік 9 міс. 2016 р.
За викиди в атмосферне повітря
1 668 710,6 1907005,35 2235372,61 956653,42
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
За скиди забруднюючих речовин
389 732,39 532509,63 744019,19 452603,62
безпосередньо у водні об’єкти
За розміщення відходів у спеціально 55 014,89 64673,73
66898,69
51495,00
відведених для цього місцях чи на
об’єктах
Всього
2113457,88 2504188,71 3046290,49 1460752,04
Стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд
АТ «ОПЗ» є задовільним. Підтвердженням цього є безперебійна робота
обладнання, а також результати планових та позапланових перевірок
Державної екологічної інспекції в Одеській області, Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря, Комінтернівського міськрайонного управління Головного управління державної
санітарно-епідеміологічної служби в Одеській області, Територіального
управління Держгірпромнагляду в Одеській області, Одеської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері. Відходи, які утворюються у процесі діяльності, розміщуються на накопичувачу твердих відходів АТ «ОПЗ» або передаються на
утилізацію підприємствам, що мають відповідну ліцензію.
Основні показники господарської діяльності товариства
за останні три роки та за звітний період
Найменування
Обсяг реалізації продукції
аміак

Од. вим.

тис. т
тис. грн
карбамід
тис. т
тис. грн
Балансовий прибуток/збиток тис. грн
Дебіторська заборгованість тис. грн
Кредиторська заборгованість тис. грн
Рентабельність діяльності
%
Вартість активів
тис. грн
Вартість власного капіталу
тис. грн
Чистий прибуток/збиток
тис. грн

2013 р.

2014 р.

696,2
2 599 570
715,0
1 950 387
- 1 152 417
464 861
2 021 144
–
2 751 597
692 504
-1 143 874

545,9
2 848 915
639,5
2 183 625
-293 271
2 056 809
3 690 237
—
8 827 406*
417 768
-270 473

2015 р. 9 міс. 2016 р.
598,5
4 840 501
942,2
5 445 489
226 731
346 834
2 970 430
2
3 334 328
256 176
218 514

97,1
650 208
530,8
2 692 997
-581 520
871 243**
5 987 185
–
3 240 383
-3 130 920
-560 520

_________________
* у складі вартості активів на 31.12.2014 враховується 729 601,083 тис. куб.
м природного газу на суму 4166664,23 тис. грн, що знаходиться в підземних сховищах газу ПАТ «Укртрансгаз» та належить АТ «ОПЗ». Природний газ придбано
згідно з кредитним договором від 05.12.2014 № 881/31/1 на суму 4999999997,86
грн, згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2014 року
№1186-р «Про заходи щодо стабілізації роботи публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод».
** включені дані рядка 1090 Звіту про фінансові результати форма № 2 у сумі
658596 тис. грн (податок на прибуток).
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ФДМУ – 25 років

5. Фіксовані умови конкурсу:
1) В економічній діяльності товариства:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату переходу права власності на пакет акцій до покупця;
збереження основної номенклатури продукції, робіт та послуг товариства, які існували у 2015 році;
безперешкодне приймання, зберігання та відвантаження рідкого аміаку, що транспортується магістральним трубопроводом і залізницею; недопущення обмежень щодо задоволення заявлених потреб суб’єктів
господарювання;
приймання, зберігання та відвантаження іншої хімічної продукції (карбамід, метанол) згідно з умовами
укладених договорів;
збереження технологічної єдності та цілісності виробництва;
зміну цін на послуги з приймання, зберігання, захолоджування та відвантаження рідкого аміаку, що транспортується магістральним аміакопроводом, відповідно до вимог законодавства;
задоволення потреби вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах в
обсягах та за цінами, визначеними в укладених договорах;
безпечну експлуатацію основного устаткування товариства з приймання, зберігання та перевантаження
аміаку, що експортується, відповідно до інструкції N З-2200-08-16 про взаємодію Українського державного
підприємства «Укрхімтрансаміак» і публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» під
час передачі-приймання рідкого аміаку з метою організації ритмічної роботи та запобігання виникненню надзвичайної ситуації у зоні їх спільної діяльності, яка затверджена 10 березня 2016 р. Українським державним
підприємством «Укрхімтрансаміак» і публічним акціонерним товариством «Одеський припортовий завод»;
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;
забезпечення погашення простроченої заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий
природний газ;
утримання у належному стані об’єктів цивільної оборони.
2) В інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
виконання заходів з переоснащення виробництва, впровадження прогресивних технологій у 2017 – 2021
роках на підставі програми, розробленої та затвердженої покупцем до 1 серпня 2017 р.;
освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та/або послуг;
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності товариства згідно з бізнес-планом, поданим
покупцем.
3) У соціальній діяльності товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати заробітної плати працівникам товариства;
підвищення протягом п’яти років від дати переходу права власності на пакет акцій до покупця розміру
середньої заробітної плати, досягнутої товариством у 2015 році, на рівень не менше щорічного офіційного
рівня інфляції;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу
(за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України
або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої
статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати переходу права
власності на пакет акцій;
матеріальне стимулювання працівників із збереженням та удосконаленням існуючої системи оплати
праці і преміювання, доплат, надбавок до посадового окладу за затвердженим штатним розкладом. Покупець має право за погодженням з профспілковою організацією товариства запровадити нову систему
оплати праці і преміювання;
протягом п’яти років від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій недопущення без погодження з профспілковою організацією скорочення чисельності працівників товариства;
у разі розірвання трудового договору з працівниками товариства у зв’язку із скороченням чисельності
працівників протягом п’яти років від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій товариства
здійснення виплати вихідної допомоги згідно з колективним договором;
виконання в повному обсязі умов колективного договору до моменту прийняття нового;
укладення колективного договору на кожний наступний період з обов’язковим включенням усіх умов,
передбачених чинним колективним договором, а також положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів
України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями, галузевої угоди та забезпечення його виконання; покупець за погодженням
з профспілковою організацією товариства може змінювати умови чинного колективного договору;
виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», створення для них умов праці з урахуванням
індивідуальних програм реабілітації та надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством;
здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого
травматизму і професійних захворювань.
4) У природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування
об’єктами товариства в частині охорони повітряного басейну, охорони і раціонального використання земель водного фонду;
виконання в повному обсязі рекомендацій екологічного аудиту, які визначені у звіті про проведення
обов’язкового екологічного аудиту публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод»,
проведеного державним підприємством «Центр екологічних ініціатив», від 14 серпня 2015 р., на замовлення Фонду державного майна України;
приймання та біологічне або хімічне очищення побутових та виробничих стічних вод з урахуванням розвитку м. Южного згідно з відповідним договором.
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;
з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання умов договору купівліпродажу 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 з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій 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 статутного (складеного) капіталу інших господарських товариств;
не пізніше ніж протягом трьох місяців з дати продажу спрямування дивідендів, нарахованих на придбаний
у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу держава в особі Фонду державного майна
України, до державного бюджету відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансовогосподарської діяльності за період перебування пакета акцій у державній власності (за період діяльності у
2015 та 2016 роках і до моменту продажу пакета акцій) у розмірі не менше базового нормативу 2015 року.
Строк дії зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, становить п’ять
років з дати переходу права власності на пакет акцій.
6. Інформація про наявність або відсутність радника: фінансовий радник – UBS Limited.
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», із змінами та розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 746-р «Про затвердження умов продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» за конкурсом з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону», 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 продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод»
мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно із статтею 8 Закону
України «Про приватизацію державного майна».
До участі в 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 державоюагресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором;
органи державної влади;
працівники державних органів приватизації;
державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах,
включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних
злочинним шляхом;
особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або є пов’язаними особами таких осіб:
юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України
державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної Верховною Радою
України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції відповідно до вимог
Указу Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та Закону України «Про санкції».

31 жовтня 2016 року

Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати державному органу приватизації документ про
розподіл статутного капіталу серед учасників.
Разом із заявою для участі у конкурсі 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 та документи
щодо проведення аудиторської перевірки таких покупців, що засвідчують достовірність інформації про їх
фінансово-майновий стан.
Відповідальність за достовірність, повноту поданого документа та обов’язок довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на покупця.
8. Для участі у конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує: конкурсну гарантію у сумі 258 000 000,00 гривень та реєстраційний внесок у сумі 340,00 гривень.
Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску в національній валюті:
Одержувач коштів – Фонд державного майна України
Рахунок № 37316021000058
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172;
Код ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій публічного
акціонерного товариства «Одеський припортовий завод».
Одержувач коштів – Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172;
Код ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: як реєстраційний внесок для участі у конкурсі з продажу пакета акцій публічного
акціонерного товариства «Одеський припортовий завод».

Конкурсна гарантія
у сумі 258 000 000,00
гривень

Реєстраційний внесок
у сумі 340,00 гривень

Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного
внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Конкурсна гарантія
у сумі 258 000 000,00
гривень
(за курсом Національного банку України на день
сплати конкурсної гарантії)

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

Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Кутузова,18/9,
м. Київ, 01601, Україна
Рахунок: 32337321901
Банк одержувача: Національний банк України
Адреса: вул. Інститутська, 9,
м. Київ, 01601, Україна
МФО 300001
Код ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: як конкурсна гарантія для
участі у конкурсі з продажу пакета акцій публічного акціо
нерного товариства «Одеський припортовий завод».
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Кутузова,18/9,
м. Київ, 01601, Україна
Рахунок: 32337321901
Банк одержувача: Національний банк України
Адреса: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
МФО 300001
Код ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: як реєстраційний внесок
для участі у конкурсі з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод».

Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9, Kutuzova Street,
Kyiv, 01601, Ukraine
Account: 32337321901
Bank of receiver: NATIONAL BANK OF UKRAINE
Address: 9, Instytutska Str., Kyiv, 01601, Ukraine
MFO 300001
SWIFT: NBUA UA UX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: tender guarantee for
participation in the auction sale of the stake of Public
Joint Stock Company «Odessa Port Plant»
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9, Kutuzova Street, Kyiv, 01601, Ukraine
Account: 32337321901
Bank of receiver: NATIONAL BANK OF UKRAINE
Address: 9, Instytutska Str.,
Kyiv, 01601, Ukraine
MFO 300001
SWIFT: NBUA UA UX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: registry fee for participation in
the auction sale of the stake of Public Joint Stock Company «Odessa Port Plant»

Реквізити банків-кореспондентів Національного банку України
у доларах США та євро:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
JP MORGAN CHASE BANK, New York
SWIFT Code: CHASUS33
Account: 400807238
270 Park Avenue, New York, NY 10017, USA
У EUR
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
SWIFT Code: MARKDEFF
Account: 5040040066
IBAN DE05504000005040040066
Wilhelm-Epstein-Straβe 14, 60431 Frankfurt am Main Germany
Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового внеску як конкурсної
гарантії для участі у конкурсі надати банківську гарантію на суму конкурсної гарантії – 258 000 000,00 грн,
визначеної згідно з умовами конкурсу (умови надання банківської гарантії передбачені абз.1 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 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 прийому конкурсної документації та остаточного проекту договору
купівлі-продажу:
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу починається з дня
опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.
Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу потенційні покупці до 29 листопада 2016 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).
Прийом пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівлі-продажу пакета акцій завершується 29 листопада 2016 року о 18.00.
Фонд державного майна України надає потенційним покупцям опрацьований та затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу не пізніше 02 грудня 2016 року.
Потенційний покупець не пізніше 06 грудня 2016 року подає один примірник остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо його умов.
Прийом конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу завершується 06 грудня 2016 року о 18.00.
10. Адреса прийому конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ-133, 01601, 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 прийому конкурсних пропозицій:
Реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій проводиться 14 грудня 2016
року з 10.00 до 10.50 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303.
12. Дата, час та місце проведення конкурсу:
Конкурс з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» буде проведено 14 грудня 2016 року об 11.00 у приміщенні Фонду державного майна України
за адресою: м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303.
13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитись з товариством можна за адресою: вул. Заводська, 3, м. Южне, Одеська обл., 65481. 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.
Кутузова, 18/9, м. Київ-133, 01601, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації Фонду державного майна України (к. 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, 200-34-43. Електронна
адреса: zah@spfu.gov.ua, borysyuk@spfu.gov.ua.
15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Потенційному покупцю, учаснику конкурсу, необхідно надати завірену в установленому порядку копію
рішення Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України
про надання дозволу на таке придбання або копію заяви про надання дозволу на концентрацію (на придбання пакета акцій товариства) з відміткою (штамп, дата, вхідний номер, підпис) канцелярії Антимонопольного
комітету України або його органу про її прийняття.
Переможцю конкурсу (покупцю) необхідне отримання дозволу Антимонопольного комітету України на
концентрацію (на придбання пакета акцій) та надання його копії Фонду державного майна України у встановлені законодавством терміни.
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.
У USD

№ 87 (1003)

ФДМУ – 25 років
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Тернопільській області про проведення конкурсу з продажу
пакета акцій ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»
1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ 22607719.
Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство «Тернопільський радіозавод «Оріон».
Місцезнаходження товариства: вул. 15 Квітня, 6, м. Тернопіль, 46023.
Телефон/факс: (0352) 24-30-14 / (0352) 24-40-07.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності, % – 0.
2. Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області пропонує до продажу пакет акцій у кількості
99 543 480 штук, що становить 96,129 % статутного капіталу товариства.
Статутний капітал товариства становить 25 888 000,00 грн.
Номінальна вартість однієї акції – 0,25 грн.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 120 000 000,00 грн.
Крок торгів – 1 200 000,00 грн.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД: 26.30 – Виробництво обладнання зв’язку.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01 жовтня 2016 року – 603 особи.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках – товариство не визнано у встановленому порядку, як таке, що займає монопольне становище на загальнодержавному та регіональному ринках.
Відомості про нерухоме майно та площу земельної ділянки, які використовує товариство, умови їх використання:
кількість споруд: 23 од.; кількість будівель: 13 од.; площа складських приміщень – 5,6 тис. м2; площа
виробничих приміщень – 35,0 тис. м2; площа офісних приміщень – 8,59 тис. м2; площа інших допоміжних
приміщень – 50,23 тис. м2.
Загальна площа земельної ділянки – 14,0991 га: земельна ділянка площею 6,9657 га перебуває в оренді згідно з договором оренди від 24.11.2010, укладеним з Байковецькою сільською радою строком на 49
років; земельна ділянка площею 3,0734 га перебуває в оренді згідно з договором оренди від 27.05.2015,
укладеним з Тернопільською міською радою строком на 5 років; земельна ділянка площею 1,0 га перебуває
в оренді згідно з договором оренди від 14.02.2014, укладеним з Круглоозерською сільською радою Голопристанського району Херсонської області строком на 10 років; земельна ділянка площею 2,24 га виділена товариству рішенням Зборівської міської ради від 14.03.1980 № 5; земельна ділянка площею 0,3 га в с.
Малашівці Зборівського району Тернопільської області перебуває в користуванні на підставі Державного
акта на право користування землею № 035408 від 1984 року; земельна ділянка площею 0,52 га в с. Ратищі
Зборівського району Тернопільської області перебуває в користуванні на підставі Державного акта на право
постійного користування землею № 000473 від 06.08.1997.
Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів
за 2015 р. становить 2,815 т, за які нараховано екологічний податок в сумі 595,58 грн.
Обсяги скидів забруднюючих речовин безпосередньо в водні об’єкти за 2015 р. становить 0,6 т, за які
нараховано екологічний податок в сумі 36,64 грн.
Обсяги утворення відходів протягом 2015 р. становлять 7,252 т, за які нараховано екологічний податок
в сумі 11,31 грн.
Перевищень дозволених нормативів не встановлено, лабораторією підприємства ведеться періодичний
контроль за обсягами викидів відповідно до умов, які встановлені в дозволі на викиди № 61101100000 – 8.
Відходи І – ІV класу небезпеки протягом 2015 р. утилізовано спеціалізованими організаціями, за що
сплачено 50 078,00 грн.
Заборгованості зі сплати екологічного податку відсутня.
Виробництво обладнано 13 установками очищення вентиляційних викидів від домішок пилу, стан обладнання задовільний, установки паспортизовані та зареєстровані, ступінь очищення становить від 90%
до 98%.
Основні показники господарської діяльності товариства
за останні три роки та останній звітний період
Показник
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг), тис. грн
Чистий фінансовий результат, тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська заборгованість, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн
Вартість власного капіталу, тис. грн
Величина чистого прибутку, тис. грн

2013 рік
27323

2014 рік
45484

2015 рік
73145

І півріччя 2016 року
37896

-5532
4382
11837
-20,25
50949
39112
-5532

+86
4615
13707
0,19
52882
39175
+86

+2271
5528
12923
3,11
56728
41385
+2271

+3748
6119
7774
9,9
56155
43716
+3748

5. Фіксовані умови конкурсу:
Покупець зобов’язаний забезпечити:
1. В економічній діяльності товариства:
збереження основних видів економічної діяльності товариства, які є на дату підписання договору купівліпродажу;
недопущення виникнення податкового боргу;
недопущення виникнення простроченої заборгованості товариства зі сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
виконання мобілізаційних завдань, визначених для товариства;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
виконання вимог Закону України «Про державне оборонне замовлення»;
виконання вимог Закону України «Про державну таємницю» в частині провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, забезпечення роботи відділу режиму та охорони, збереження та обліку матеріальних носіїв секретної інформації та функціонування приміщень для зберігання секретної інформації;
утримання в належному стані об’єктів та засобів цивільної оборони.
2. В інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
освоєння виробництва нових видів продукції (послуг), у тому числі для потреб національної безпеки і
оборони;
здійснення заходів з технологічного переозброєння та модернізації механообробного та інструментального виробництва, в тому числі шляхом впровадження прогресивних технологій і новітнього технологічного
обладнання, механізації та автоматизації інших виробництв;
завершення розпочатої товариством розробки радіостанції з ППРЧ «Оріон Р-173» для потреб МО України
та введення їх у виробництво протягом року після переходу права власності;
завершення розпочатих товариством робіт з модернізації радіостанції «Р-173М» та системи зв’язку для
потреб Укрзалізниці та силових структур з використанням стандарту ДМР;
удосконалення виробництва, організації праці та управління;
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності товариства згідно з бізнес-планом, поданим
потенційним покупцем.
3. У соціальній діяльності товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства перед працівниками із заробітної
плати;
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 або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу
законів України про працю) протягом шести місяців від дати переходу права власності на пакет акцій;
виконання в повному обсязі колективного договору протягом строку його дії, а після його завершення
укладення нового або внесення змін до зазначеного договору в установленому законодавством порядку
та його виконання;
здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого
травматизму і професійних захворювань;
працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення належних умов праці для
таких осіб з урахуванням їх особливих потреб, відповідного облаштування виробництв та забезпечення доступу до них зазначених осіб.
4. У природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;
виконання заходів товариства щодо охорони навколишнього природного середовища.
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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;
сприяння недопущенню безоплатного використання державного майна та його незаконного відчуження;
з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання умов договору купівліпродажу пакета акцій голосування на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські
товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Тернопільській області. У разі неотримання такої згоди на день проведення загальних зборів акціонерів товариства покупець зобов’язаний голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного
капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства;
недопущення з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання умов
договору купівлі-продажу пакета акцій без попередньої згоди Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Тернопільській області вчинення правочину з відчуження майна товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства
за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів щодо відчуження майна товариства, яке здійснюється в межах звичайної діяльності товариства. Під
відчуженням розуміються такі правочини, як купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутних (складених) капіталів інших господарських товариств;
спрямування дивідендів, нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до
його продажу держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України до державного
бюджету України відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської
діяльності у 2016 році за період перебування пакета акцій у державній власності.
Строк дії зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, становить 5
років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій товариства.
6. Інформація про наявність або відсутність радника: конкурс проводиться без залучення радника.
7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна»,
Закону України «Про санкції», постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення
прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017 роках» (із змінами і доповненнями), 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.
До участі у конкурсі не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного майна» не можуть бути покупцями:
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 державоюагресором;
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.
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подається 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 власників.
8. Для участі в конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує 24 000 000,00 грн, як конкурсну гарантію на розрахунковий рахунок № 37313019011911 в Банку:
ДКСУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 14037372, одержувач коштів – Регіональне відділення ФДМУ
по Тернопільській області. Призначення платежу: конкурсна гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета
акцій ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»;
сплачує 340,00 грн, як реєстраційний збір на розрахунковий рахунок № 37187501900001, Банк: ГУДКСУ у
Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372, одержувач коштів – Регіональне відділення
ФДМУ по Тернопільській області. Призначення платежу: реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу
пакета акцій ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»;
подає конкурсну документацію та конкурсну пропозицію.
Конкурсна документація складається та запечатується в окремий непрозорий пакет з написом «Конкурсна
документація» із зазначенням на ньому тільки адреси державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті
не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.
Конкурсна пропозиція 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.
Потенційний покупець подає один примірник остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з
письмовою згодою щодо його умов. Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий пакет з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому зазначаються найменування
та місцезнаходження державного органу приватизації, назва конкурсу і потенційний покупець.
Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового внеску, як конкурсної гарантії для участі в конкурсі надати банківську гарантію на суму конкурсної гарантії – 24 000 000,00 грн, визначеної згідно з умовами конкурсу.
9. Дата та час завершення прийому конкурсної документації.
Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу потенційні покупці до 30 листопада 2016 року письмово звертаються до регіонального відділення та укладають з ним договір про конфіденційність і отримують пакет документації про конкурс, який містить документи відповідно до п. 6.8 Положення.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу завершується 07 грудня 2016 року о 17.00.
10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу: вул.
Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46008, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області, кабінет 603, щодня з 8.00 до 17.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 8.00 до 16.00.
11. Дата, час та місце початку та завершення прийому конкурсних пропозицій: реєстрація учасників
конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій проводиться 15 грудня 2016 року з 10.00 до 10.50 у Регіо
нальному відділенні Фонду державного майна України по Тернопільській області за адресою: вул. Танцорова,
11, м. Тернопіль, 2-й поверх, зал засідань.
12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» буде проведено 15 грудня 2016 року об 11.00 у приміщенні Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Тернопільській області за адресою: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 2-й поверх, зал засідань.
13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитись з товариством можна за адресою: 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, в робочі дні з понеділка по четвер з 9.00 до 16.00 після отримання в регіональному відділенні дозволу на відвідання товариства.
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.
Танцорова,11, м. Тернопіль, щодня з 8.00 до 17.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 8.00 до 16.00.
Телефони для довідок (0352) 25-04-87. Електронна адреса: root_61@spfu.gov.ua.
Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опрацьовує і подає до Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області один примірник пропозицій до договору купівлі-продажу
пакета акцій з чітко зазначеними змінами та доповненнями.
Приймання від потенційних покупців пропозицій до проекту договору купівлі-продажу пакета акцій завершується 30 листопада 2016 року о 17.00.
15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Вартісні показники товариства не перевищують суму еквівалентну 4 млн євро (порогове значення визначене частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).
За умови відсутності відносин контролю у товаристві або не перевищення його сукупних вартісних показників, з урахуванням відносин контролю, еквівалентна 4 млн євро, придбання пакета акцій товариства
не потребуватиме дозволу Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України.
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.

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Полтавська область

Будівля адміністративного корпусу загальною площею 453,4 м2 в літ. «Д-1-2»
за адресою: м. Полтава, вул. Спаська, 10, що перебуває на балансі ПАТ «Полтавакондитер» (код за ЄДРПОУ 00382208). Приватизовано юридичною особою за
1 801 440,00 грн, у т. ч. ПДВ – 300 520,00 грн.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно: вагон-будинок інв.
№ 68-006,1992 р.в., реєстраційний № 371825.28.ААБАГИ947, вагон-будинок інв.
№ 68-002, 1991 р.в., реєстраційний № 371825.28.ААБАГИ946, вагон-будинок інв.
№ 68-004, 1992 р.в., реєстраційний № 371825.28.ААБАГИ945.
Адреса об’єкта: 24200, Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Томашпіль,
вул. Інтернаціональна, 8.

№ 87 (1003)

Балансоутримувач: ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», код за ЄДРПОУ
32721857.
Адреса балансоутримувача: 24200, Вінницька обл., Томашпільський р-н,
смт Томашпіль, вул. Інтернаціональна, 8.
Інформація про об’єкт: вагон-будинок інв. № 68-004, 1992 р. в., розмір
7000х3000х2600мм, встановлений на металевих конструкціях (без фундаменту), стан незадовільний; вагон-будинок інв. № 68-002, 1991 р. в., розмір
7000х3000х2600мм, встановлений на 3-х бетонних блоках (без фундаменту), стан
незадовільний; вагон-будинок інв. № 68-006, 1992 р. в., розмір 7000х3000х2600мм,
встановлений на щебені, стан задовільний. Вагон-будинки розташовані в центральній частині населеного пункту.
Початкова ціна без ПДВ – 97 319,00 грн, ПДВ – 19 463,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 116 782,80 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
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 передання.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти в національній валюті України.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 11 678,28 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
21.11.2016 Українською універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 17.11.2016 до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25
вересня 2015 року 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 електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
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учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-27-46.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 128,8 м2
в будівлі буфету-магазину.
Адреса об’єкта: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна,
вул. Шаляпіна, 50.
Зберігач: Сніжнянська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04327790, адреса: 22222,
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна.
Інформація про об’єкт: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
128,8 м2 розташовані в одноповерховій будівлі буфету-магазину 1973 року
побудови. Фізичний стан приміщень задовільний.
Початкова ціна без ПДВ – 115 018,40 грн, ПДВ – 23 033,68 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 138 022,08 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
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 приймання-передачі; засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498
в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 13 802,21 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 17.11.2016 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 21.11.2016 Товарною біржею «Вінницька товарна універсальна біржа», 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 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються
в електронному вигляді до Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа»
на електрону адресу: tb_vtub@ukr.net до 17.00. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної
біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» (21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке
шосе, 23) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій
області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 56-21-81, час роботи
з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі єдиного майнового
комплексу – цеху ректифікації колишнього структурного підрозділу
Дніпропетровського коксохімічного заводу ім. Калініна
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс – цех ректифікації колишнього структурного підрозділу Дніпропетровського коксохімічного заводу ім. Калініна.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Коксохімічна, 1.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05393056, Публічне акціонерне товариство
«Євраз-Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» за адресою:
49064, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 3.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою будівлю А літ. 2А-1 загальною площею з прибудовами та навісом – 1 484,8 м2; червоний куток літ. 2Б-1
загальною площею з тамбуром та прибудовою – 46,8 м2; будівлю майстерні літ.
2В-1 загальною площею з прибудовами – 189,1 м2; будівлю контори літ. 2Г-2 загальною площею з прибудовами 162,8 м2; будівлю насосної літ. 2Е-1 загальною
площею 75,2 м2; покгауз погрузки літ. 2Ж-1 загальною площею 138,4 м2; будівлю
пропарників літ. 2З-1 загальною площею 45,4 м2; градирню літ. 2Є-1; сховища –
34 од.; туалет; навіс; автошлях літ. І – 1 830,0 м2; мостіння літ. ІІ – 757,5 м2; ємності
емальовані – 2 од. та інше рухоме майно. Підведені необхідні комунікації. Виробнича діяльність не здійснюється з 2014 року. Земельна ділянка у розмірі 21,728 га
перебуває в оренді балансоутримувача до 07.08.2017.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 13 921 091,00 грн, ПДВ – 2 784 218,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 16 705 309,20 грн.
Умови продажу: покупець стає правонаступником усіх прав та обов’язків єдиного майнового комплексу – цеху ректифікації колишнього структурного підрозділу Дніпропетровського коксохімічного заводу ім. Калініна; забезпечує під час
експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил з
утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; забезпечує виконання вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища; здійснює заходи щодо створення робочих місць у кількості не менше 10, безпечних і нешкідливих умов праці, що мінімізують випадки травматизму; на вимогу продавця протягом здійснення контролю
за виконанням умов договору купівлі-продажу з боку регіонального відділення з
моменту підписання акта передання покупець зобов’язаний надавати продавцю
необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору, не
перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору;
право користування, купівлі, оренди земельної ділянки під об’єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним 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 у порядку,
що затверджується ФДМУ; 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 продажу 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 з продажу єдиного
майнового комплексу – цех ректифікації, 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 1 670 530,92 грн, що становить10 % 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 продажу об’єкта приватизації – єдиного майнового комплексу – цех ректифікації, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ,
вул. Коксохімічна, 1).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 21
листопада 2016 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.kiev.ua) 25 листопада
2016 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 Фонду державного
майна України від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: http://www.utsb.com.ua цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, оф.
11) оригінал заяви 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 ФДМУвід 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.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове приміщення літ. «А-1» площею 213,8 м2.
Адреса об’єкта: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 58, приміщення 1.
Балансоутримувач: Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації.
Адреса балансоутримувача: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 21.
Відомості про об’єкт: приміщення є частиною одноповерхової каркаснозасипної будівлі, зовні обкладеної цеглою. Рік побудови – 1991. Площа – 213,8 м2.
Висота – 3,2 м. Інженерно-технічні та санітарно-технічні мережі та пристрої відсутні
або зруйновані. Загальний технічний стан – ветхий.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 302 000,00 грн, ПДВ – 60 400,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 362 400,00 грн.
Умови продажу: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта приватизації на власний розсуд.
Аукціон за методом зниження ціни 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 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 за методом зниження ціни 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).
Сума грошових коштів у розмірі 36 240,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ
по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 36 240,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач –
РВ ФДМУ по Київській області.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (https://www.
utsb.com.ua) 22 листопада 2016 року. Час початку аукціону за методом
зниження ціни в електронній формі – 10.00.
Заява на участь в аукціоні за методом зниження ціни в електронній формі та
фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»: https://
www.utsb.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі – 18 листопада 2016 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: приміщення колишньої бібліотеки загальною площею 27,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 35302, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Великий Олексин, вул. Шевченка, 16г.
Балансоутримувач: ПСП «Шпанівське», 35302, Рівненська обл., Рівненський
р-н, с. Великий Олексин, вул. Шевченка, 16г. Код за ЄДРПОУ 30661922.
Відомості про об’єкт приватизації: приміщення прибудовані з торця гаражів. Рік
введення в експлуатацію – 1940. Вхід до об’єкта здійснюється з бокового фасаду
будівлі гаражів, далі через невеличкий коридор по правій стороні у приміщення
бібліотеки. Інженерно-технічне забезпечення приміщень: електроосвітлення, опалення пічне (твердим паливом). Об’єкт не експлуатується. Технічний стан конструктивних елементів будівлі – незадовільний, стан опорядження – потребує ремонту.
Приміщення розташовані на території ПСП «Шпанівське».
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 36 772,00 грн, ПДВ – 7 354,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 44 126,00 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем
термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-екологічних норм
експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої території в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого
майна, яке входить до складу об’єкта, в установленому законом порядку; подальше
відчуження об’єкта аукціону за договором купівлі-продажу, до моменту підписання
сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов договору можливе лише
за згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта покупець повинен
покласти всі зобов’язання за договором на нового власника. Новий власник у
двотижневий термін з дня переходу до нього права власності на об’єкт подає до
державного органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до
нього права власності.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації. Покупець сплачує послуги
нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00
грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок
№ 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 4 412,64 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805 Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв – 21 листопада 2016 року включно до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено 25 листопада 2016 року.
Українською універсальною біржею (www.uub.com.ua). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобова’язані надіслати на адресу Української
універсальної біржі (36039 м. Полтава, вул. Шевченка, 52) 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.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77,
тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 20123, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля, в якій розташовані
дев’ять кімнат загальною площею 182,3 м2. Рік побудови – 1977. Фундамент бутовий; перекриття – з/б плити; підлога бетонна; прорізи дерев’яні. Інженерні мережі:
електропостачання, водопостачання, каналізація, центральне опалення – недіючі.
Приміщення не використовуються. Загальний фізичний знос – 43,2 %, санітарнотехнічний стан задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 47 300,00 грн, ПДВ – 9 460,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 56 760,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно; забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання протипожежних та інших
правил з утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; питання користування земельною ділянкою під
об’єктом приватизації покупець вирішує самостійно відповідно до вимог чинного
законодавства.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007 в
ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ
по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 5 676,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319071002036 в ДКСУ, МФО 820172,
код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 28 листопада 2016
року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державною акціонерною компанією «Національна мережа
аукціонних центрів» (філією «Черкаський аукціонний центр») 02 грудня 2016
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 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.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Публічного акціонерного товариства Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» на електронну
адресу: htpp:// www.nmac.net.ua філії «Черкаський аукціонний центр».
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу філії «Черкаський аукціонний центр» Публічного
акціонерного товариства Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» (18000, м. Черкаси, вул. Благовісна, 213) оригінал заяви на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, буль. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час роботи
з 9.00 до 18.00, крім вихідних.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення в будівлі тракторної бригади (лазня,
душова) загальною площею 12,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 20120, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Філіція, вул. Молодіжна, 11/1.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення загальною площею 12,3 м2, з них:
душова площею 5,5 м2, лазня – 6,8 м2, що є частиною приміщень у будівлі тракторної бригади (1965 рік побудови), не мають окремого входу.
Лазня розташована поза межами с. Філіція. Приміщення потребує капітального
ремонту. Під’їзні шляхи ґрунтові. До будівлі підведені мережі електропостачання,
водопостачання, каналізації. Опалення відсутнє. Об’єкт не використовується. Загальний фізичний стан задовільний. Фізичний знос приміщень – 38 %.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 8 540,00 грн, ПДВ – 1 708,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 10 248,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно; питання користування земельною ділянкою під об’єктом приватизації покупець
вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007 в
ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ
по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 1 024,8 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319071002036 в ДКСУ, МФО 820172,
код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 28 листопада 2016
року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державною акціонерною компанією «Національна мережа
аукціонних центрів» (філією «Черкаський аукціонний центр») 02 грудня 2016
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 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.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Публічного акціонерного товариства Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» на електронну
адресу: htpp:// www.nmac.net.ua філії «Черкаський аукціонний центр».
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу філії «Черкаський аукціонний центр» Публічного
акціонерного товариства Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» (18000, м. Черкаси, вул. Благовісна, 213) оригінал заяви на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

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

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єктів незавершеного
будівництва – житлових будинків № 11, 12, 13, 14, 15
1. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 11.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 94.
Балансоутримувач: відсутній.

31 жовтня 2016 року

Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею
0,1467 га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0340. Виконано підвал під будинком, підвал частково перекритий залізобетонними плитами. По сараю виконані фундаменти.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
26 847,00 грн, ПДВ – 5 369,40 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням
ПДВ – 32 216,40 грн.
Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями у розмірі 10 % початкової
ціни об’єкта, становить 3 221,64 грн.

2. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 12.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 92.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт розташований на земельній ділянці
площею 0,1465 га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0339. Виконано підвал під будинком.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
37 206,00 грн, ПДВ – 7 441,20 грн.
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ФДМУ – 25 років
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням
ПДВ – 44 647,20 грн.
Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями, у розмірі 10 % початкової
ціни об’єкта становить 4 464,72 грн.
3. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 13.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 90.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею
0,1450 га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0338. Виконано підвал під
будинком.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
45 253,00 грн, ПДВ – 9 050,60 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням
ПДВ – 54 303,60 грн.
Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями, у розмірі 10 % початкової
ціни об’єкта становить 5 430,36 грн.
4. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 14.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 88.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1460
га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0336. Виконано підвал під будинком
та перекриття залізобетонними плитами. По сараю виконані фундаменти, стіни,
перекриття та підлога.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
66 264,00 грн, ПДВ – 13 252,80 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням
ПДВ – 79 516,80 грн.
Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями, у розмірі 10 % початкової
ціни об’єкта, становить 7 951,68 грн.
5. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 15.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 86.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1459
га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0335. Виконано підвал під будинком та
перекриття залізобетонними плитами, розпочата кладка стін. По сараю виконані
фундаменти, стіни, перекриття та підлога.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
107 845,00 грн, ПДВ – 21 569,00 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням
ПДВ – 129 414,00 грн.
Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями, у розмірі 10 % початкової
ціни об’єкта становить 12 941,40 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єктів приватизації:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в
експлуатацію без зміни цільового призначення протягом п’яти років з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; забезпечити вимоги екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва; сплатити
ціну продажу об’єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; питання землекористування покупець вирішує
самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного
законодавства; подальше відчуження об’єкта 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.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Сума грошових коштів, що має вноситися учасниками аукціону (потенційними покупцями), у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації перераховується на р/р № 37311049000444 в Державній казначейській службі України в м.
Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189005004385 в Головному управлінні Державної
казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код
за ЄДРПОУ 20495280
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 21.11.2016 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 25.11.2016, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00. Адреса веб-сайта організатора аукціону:
www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592, зі змінами. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних
днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу
Запорізької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша
ливарна (стара назва – Червоногвардійська), 40, оф. 120) оригінал заяви на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 38, 40 з 8.00 до 16.00,
у п’ятницю – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061) 226-0775, 226-07-76.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва (державна форма власності)
Назва об’єкта незавершеного будівництва: гуртожиток готельного типу на 110
місць з їдальнею на 75 посадочних місць.
Місцезнаходження: вул. Мартовича, 31, смт Магерів Жовківського р-ну Львівської області.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернутий у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт складається з двох
перпендикулярно розміщених, дотичних по одному куту будівель гуртожитку і їдальні. Загальна площа ділянки під забудову становить 0,2875 га. Будівля гуртожитку
розміром по осях 29,1 х 24 м, облаштована підвальним приміщенням з бетонною
підлогою та стінами і перегородками із фундаментних блоків.
Підвал перекритий залізобетонними плитами. Побудовано несучі стіни
першого поверху. Стіни перебувають у незадовільному стані через кришіння і
осипання цегли. Зовні стіни будівель виконано із білої цегли. Розміри будівель
їдальні в осях становлять 27х24 м. Будівля їдальні виконана із залізобетонних
фундаментів, цегляних несучих стін, окремих внутрішніх перегородок та тимчасового панельного перекриття. Стан стін і перегородок в деяких місцях аварійний через руйнування і осипання цегли. Тимчасові та допоміжні будівлі на
будівельному майданчику відсутні. Об’єкт не законсервований, продовжується
руйнування стін та перекриття.
Ступінь будівельної готовності – 33 %.
Земельна ділянка – 2 875,0 м2, кадастровий номер 4622755900:07:000:0009.
Ціна об’єкта без ПДВ становить 203 836,00 грн, ПДВ – 40 767,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 244 603,20 грн.
Грошові кошти в розмірі 24 460,32 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.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Мартовича, 31, смт Магерів
Жовківського р-ну Львівської області.
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва:
завершення будівництва протягом 5 років без збереження первісного призначення об’єкта; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва 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; протягом одного року з моменту підписання акта приймання-передання
підготувати документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права
забудовника на об’єкт приватизації; на вимогу продавця покупець зобов’язаний
до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні
матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору; переможець
аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону якщо це підтверджу-
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ється 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.
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 буде проведено 25 листопада 2016 року
Філією «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.net). Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 21 листопада 2016 р.
до 18.00 включно.
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 Філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ
ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» на електронну адресу: Filia.lac.
nmac@ukr.net.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр» (вул. Сахарова, 46а, м. Львів, 79012) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в
аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати у Філії «Львівський аукціонний центр»
ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (м. Львів, вул. Сахарова, 46а,
тел./факс (032) 297-05-40, 297-05-41) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17,тел./факс 255-38-55).
В інформації РВ ФДМУ по Львівській області про продаж на аукціоні
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він
розташований (комунальна власність), а саме: 2, 3, та 4-та блок-секції житлового
будинку № 1 за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, мкр-н «Набережний»,
вул. Корольова, 18, що перебуває на балансі Комунального підприємства «Червоноградське управління будівництва і інвестицій «Будінвест», опублікованій в
газеті «Відомості приватизації» від 17.10.2016 № 83 (999) на стор. 2, слід читати:
«Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок
№ 37188015000186, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській
області, МФО 825014».

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта незавершеного будівництва державної власності разом
із земельною ділянкою, на якій він розташований
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 90-квартирний житловий
будинок разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: вул. Сонячна, 26, м. Монастириська, Тернопільська обл.,
48300.
Балансоутримувач: Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: окремо стоячий, п’ятипо
верховий житловий будинок площею забудови 993,0 м2, загальною площею
4 671,5 м2, висота поверхів – 2,6 м, будівельний об’єм будівлі – 15 590,0 м3, група капітальності – ІІІ. Об’єкт розташований в межах території населеного пункту
в периферійній частині міста в зоні житлової забудови. Об’єкт незавершеного
будівництва перебуває в занедбаному стані, початок його будівництва – більше 25 років назад, припинення будівництва – 1997 рік. Будівля розташована в
периферійній частині міста на відстані 500,0 м з виїздом на трасу в напрямку
обласного центру. Вхід до будівлі забезпечується з фронтального та дворового
фасадів. Всього в будівлі наявні 4 входи. Під всією будівлею влаштовано підвальні приміщення, входи до яких розташовані в торцях будинку. Будівля розбита
на окремі дві секції. Наявні окремі входи, що забезпечує автономність секцій.
Комунікації в будівлі відсутні. Готовність об’єкта – до 38 %. Тому, при добудові
ОНБ можлива зміна параметрів внутрішніх приміщень. Коефіцієнт забудови земельної ділянки – 20 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки 0,5 га, кадастровий
номер 6124210100:03:001:0895, категорія земель: землі житлової та громадської
забудови, земельні сервітути: не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 3 354 510,00 грн
(три мільйони триста п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот десять грн 00 коп.), у т. ч.:
вартість об’єкта незавершеного будівництва – 2 994 510,00 грн (два мільйони
дев’ятсот дев’яносто чотири тисячі п’ятсот десять грн 00 коп.), вартість земельної
ділянки – 360 000,00 грн (триста шістдесят тисяч грн 00 коп.); ПДВ об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою – 670 902,00 грн (шістсот
сімдесят тисяч дев’ятсот дві грн 00 коп.)
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 4 025 412,00
грн (чотири мільйони двадцять п’ять тисяч чотириста дванадцять грн
00 коп.), у т. ч.: вартість об’єкта незавершеного будівництва – 3 593 412,00 грн (три
мільйони п’ятсот дев’яносто три тисячі чотириста дванадцять грн. 00 коп.), вартість
земельної ділянки – 432 000,00 грн (чотириста тридцять дві тисячі грн 00 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом п’яти років з моменту
підписання акта приймання-передавання об’єкта незавершеного будівництва
разом із земельною ділянкою.
2. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він
розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним
законодавством України.
3. Протягом одного року з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт об’єкта незавершеного будівництва згідно з чинним законодавством.
4. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації.
5. Подальше відчуження та передача в заставу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій розташований цей об’єкт, можливе
лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний протягом добудови до моменту
введення об’єкта незавершеного будівництва в експлуатацію та підписання акта
підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору та не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням
договору купівлі-продажу.
7. У разі невиконання умов продажу, договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку. При цьому покупець, з яким розірвано договір купівлі-продажу, повертає об’єкт приватизації в державну власність
за актом приймання-передавання, а також відшкодовує державі збитки, завдані
не виконанням умов договору.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 40 254,12 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37313019011911,
одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк
одержувача – Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р № 37187501900001,
одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк
одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 25 листопада 2016 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592
(з внесеними змінами).
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяви, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа» на електронну адресу: (електронний майданчик:
https://www.utsb.com.ua).
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сиро
винн а біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровсьвого),
51, оф. 11) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні 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
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щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (з внесеними змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 21 листопада 2016
року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 504 тел. (0352) 25-04-87.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі за методом зниження ціни
об’єктів незавершеного будівництва державної власності
1. Назва об’єкта: незавершене будівництво одноквартирного житлового
будинку з господарською будівлею.
Адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка, пров. Короленка, 1.
Балансоутримувач: ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ».
Відомості про об’єкт: будинок одноповерховий, одноквартирний, чотирикімнатний з мансардою загальною проектною площею 223,5 м2, у т. ч. підвальне приміщення площею 100 м2. Фундамент з бетонних блоків, стіни з червоної керамічної
цегли, закладені віконні бетонні перемички, перекриття із залізобетонних плит.
Наведені крокви даху, який частково вкритий шифером. Будівельна готовність
об’єкта – 30,8 %. Господарська будівля має розміри 5,2х15,0 м, бутобетонний
фундамент, стіни з керамічної цегли. Будівельна готовність – 10,1 %.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки 0,15 га, кадастровий номер 7421755700:01:001:0497, цільове призначення: для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, обмеження та
обтяження не встановлені.
Початкова ціна об’єкта – 28 060,44 грн, у т. ч. ПДВ – 4 676,74 грн.
Умови продажу об’єкта: сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 днів
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; прийняти об’єкт
приватизації протягом п’яти днів після сплати повної ціни продажу об’єкта за
актом приймання-передання; подальше використання об’єкта визначає покупець; питання землекористування покупець вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; подальше відчуження
об’єкта 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.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 2 806,04 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319026013304,
одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк одержувача –
Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37187500900002, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893,
банк одержувача – ГУДКСУ у Чернігівській області, МФО 853592.
2. Назва об’єкта: незавершене будівництво одноквартирного житлового
будинку з господарською будівлею.
Адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка, пров. Короленка, 7.
Балансоутримувач: ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ».
Відомості про об’єкт: будинок одноповерховий, одноквартирний, чотирикімнатний з мансардою загальною проектною площею 223,5 м2, у т. ч.: підвальне
приміщення площею 100 м2. Фундамент з бетонних блоків, стіни з червоної керамічної цегли, закладені віконні бетонні перемички, перекриття із залізобетонних
плит. Дах та покрівля не виконані, є зруйновані елементи крокв’яної системи. Будівельна готовність об’єкта – 26,48%. Господарська будівля має розміри 5,2х15,0
м, бутобетонний фундамент, стіни з керамічної цегли. Будівельна готовність
об’єкта – 22,7 %.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 0,15 га, кадастровий номер 7421755700:01:001:0500, цільове призначення: для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, обмеження та
обтяження не встановлені.
Початкова ціна об’єкта – 26 252,98 грн, у т. ч. ПДВ – 4 375,50 грн.
Умови продажу об’єкта: сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 днів з
дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; прийняти об’єкт приватизації протягом п’яти днів після сплати повної ціни продажу об’єкта за актом
приймання-передання; подальше використання об’єкта визначає покупець;
питання землекористування покупець вирішує самостійно в межах чинного
законодавства після набуття права власності на об’єкт; подальше відчуження
об’єкта 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.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 2 625,30 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319026013304,
одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк одержувача –
Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р № 37187500900002,
одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк одержувача –
ГУДКСУ у Чернігівській області, МФО 853592.
3. Назва об’єкта: незавершене будівництво одноквартирного житлового
будинку з господарською будівлею.
Адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка, пров. Короленка, 9.
Балансоутримувач: ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ».
Відомості про об’єкт: будинок одноповерховий, одноквартирний, чотирикімнатний з мансардою загальною проектною площею 223,5 м2, у т. ч.: підвальне приміщення площею 100 м2. Фундамент з бетонних блоків, стіни з червоної керамічної
цегли, закладені віконні бетонні перемички, перекриття із залізобетонних плит. Дах
та покрівля не виконані. Будівельна готовність об’єкта – 26,3 %. Господарська будівля має розміри 5,2х15,0 м, бутобетонний фундамент, стіни з керамічної цегли.
Будівельна готовність – 18,5 %.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 0,15 га, кадастровий номер 7421755700:01:001:0501, цільове призначення: для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, обмеження та
обтяження не встановлені.
Початкова ціна об’єкта – 27 789,66 грн, у т. ч. ПДВ – 4 631,61 грн.
Умови продажу об’єкта: сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 днів з
дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; прийняти об’єкт приватизації протягом п’яти днів після сплати повної ціни продажу об’єкта згідно з
актом приймання-передання; подальше використання об’єкта визначає покупець; питання землекористування покупець вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; подальше відчуження
об’єкта 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.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 2 778,97 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319026013304,
одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк одержувача –
Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р № 37187500900002,
одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк одержувача –
ГУДКСУ у Чернігівській області, МФО 853592.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 22 листопада 2016 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 в аукціоні – 16 листопада 2016 року
до 24.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
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 (далі – Порядок), затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
відповідно до Порядку, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) 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.
Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування..
Додаткову інформацію можна отримати на Український універсальній біржі
(м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37, сайт www.uub.com.ua) в РВ
ФДМУ по Чернігівській області за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43,
кімн. 319, тел. 67-63-02, 3-й поверх, каб. 319, тел: (0462) 67-63-02.

31 жовтня 2016 року

6

ФДМУ – 25 років

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта соціальнокультурного призначення – спортивного майданчика з роздягальнею
Назва об’єкта: спортивний майданчик з роздягальнею.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Красноярська,
14б.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191307, ПАТ «Криворізький залізорудний
комбінат» за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1а.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою спортивний майданчик
з роздягальнею у складі: будівля роздягальні літ. А-1 площею 145,0 м2 з ґанком літ.
а, спортивний майданчик І площею 7 115,3 м2, вимощення ІІ площею 2 483,6 м2,
огорожа № 1 площею 252,3 м2.
Рік введення об’єкта в експлуатацію – 1960.
Загальний технічний стан об’єкта – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 946 469,00 грн, ПДВ – 189 293,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 135 762,80 грн.
Умови продажу: використовувати об’єкт приватизації зі збереженням профілю
діяльності об’єкта; зобов’язати власника майна зберегти традицію щодо проведення занять для дітей на спортивному майданчику безоплатно; забезпечити під
час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил
з 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 купівліпродажу, 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, вирішується покупцем 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 передання.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу 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 з продажу об’єкта приватизації – спортивного майданчика з роздягальнею, 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 113 576,28 грн, що становить 10 % 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 % початкової ціни об’єкта
приватизації – спортивного майданчика з роздягальнею, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Красноярська, 14б»).

Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 21
листопада 2016 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.kiev.ua) 25 листопада
2016 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 Фонду державного майна
України від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: http://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, оф. 11) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація 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 Фонду державного
майна України 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.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: медсанчастина.
Адреса об’єкта: вул. Коробейника, 1, м. Сміла, Черкаська область, 20705.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод». Код за ЄДРПОУ 30147563.
Адреса балансоутримувача: вул. Коробейника, 1, м. Сміла, Черкаська область, 20700.
Відомості про об’єкт: 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. Рік введення в експлуатацію – 1937. До будівлі підведені мережі
електропостачання, водопостачання, каналізація, центральне опалення. Об’єкт використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 32,95 %, санітарнотехнічний стан – добрий. Об’єкт знаходиться на території ПАТ «Науково-виробниче
підприємство «Смілянський електромеханічний завод».
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 753 100,00 грн, ПДВ –
150 620,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 903 720,00 грн.

Умови продажу та експлуатації об’єкта:
збереження профілю діяльності; покупець повинен здійснювати заходи щодо
збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних
та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної
безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання земельної
ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з
чинним законодавством після підписання акта приймання-передання об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 90 372,00 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна
казначейська служба України.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 21 листопада 2016
року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 25 листопада 2016 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 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 року за №1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна» на електронну адресу http://torgi.birga-ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа
«Україна»: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86д оригінал заяви на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація 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 Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися
з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 10.00 до 16.00 за
сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію можна отримати
за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404,
тел. (0472) 37-26-61.

оренд а
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВОЛИНСЬКА область
№
з/п
1
2
3
4

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви на оренду
Назва органу
Балансоутримувач
загальна вартість майна за неза- максимально можлиуправління
(код ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Міністерство освіти
02540025, Торчинський професійний ліцей, 45612, Волинська обл., Луцький р-н,
Частина будівлі котельні;
02540025.1. ШЖВЧСБ008 45612, Волинська обл., Луцький р-н,
49,8;
221 195,00
2 роки 364 дні
і науки України
смт Торчин, вул. Незалежності, 55, тел. (0332) 79-14-60
теплові мережі
смт Торчин, вул. Незалежності, 55
410 пог.м
Міністерство освіти
02125102, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 43025,
Частина аудиторно-лабораторного корпусу 02125102.1. ЮДКДОС002 43021, Волинська обл., м . Луцьк,
65,3
331 450,00
2 роки 11 місяців
і науки України
Волинська обл., м. Луцьк, просп. Волі, 13, тел. (0332) 24-10-07
№ 2 (приміщення № 343, 344, 345, 346, 347)
вул. Потапова, 9
Міністерство освіти
02125102, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 43025,
Частина приміщення санаторію02125102.1. ЮДКДОС010 43021, Волинська обл., м .Луцьк,
214,3
883 098,00
1 рік
і науки України
Волинська обл., м. Луцьк, просп. Волі, 13, тел. (0332) 24-10-07
профілакторію
вул. Ярощука, 30
Міністерство внутрішніх 24525635, Управління державної автомобільної інспекції Управління МВС України у Во- Частина адмінбудівлі з огорожею
24525635.1. ТХЮВРЖ203 43021, Волинська обл., м. Луцьк,
10,2
57 828,00
2 роки 364 дні
справ України
линській області, 43000, м. Луцьк, вул. Залізнична, 15, тел. (0332) 24-02-05
вул. Залізнична, 15

мета використання
Виробництво та постачання теплової енергії
Вирощування посадкового матеріалу
Розміщення їдальні, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи
Встановлення кавоматів та комбіснеку

Заяви про оренду кожного із 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».

ЖИТОМИРСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Житомирська обласна 00730810, Управління агропромислового розвитку Житомирської обласної державної адмі- Нежитлові приміщення 00730810.1.ЮТИТКЧ185 м. Житомир,
897,9
1 077 480,00
2 роки 364 дні
Здійснення виробничої
державна адміністрація ністрації, 10014, м. Житомир, мкр-н Корольова, 3/14, тел. 47-47-50
будівлі гаража (літ. А)
вул. Максютова, 18е
діяльності
Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 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».

ЛУГАНСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Луганській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
№
Назва органу
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п
управління
найменування
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство
21796581, Луганська дирекція УДППЗ «Укрпошта», Луганська Нежитлове вбудоване приміщення на другому поверсі двоповерхової будівлі Центрального відділення
–
Луганська обл., смт Новоп16,4
26 191,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса з надання
інфраструктури України обл., м. Сєверодонецьк, вул. Вілєсова, 3, тел. (066) 301-82-39 поштового зв’язку Новопсков-3 Центру поштового зв’язку № 7 (м. Старобільськ), (інв. № 6753)
сков, вул. Українська, 53
станом на 31.07.2016
послуг страхової діяльності
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів,
32а, РВ ФДМУ по Луганській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЛЬВІВСЬКА область
№
з/п Назва органу управління
1 Міністерство інфраструктури України
2 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально мож(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження площа,
майна
м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
33073442, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галиць- Частина нежитлового приміщення на першому поверсі 33073442.1.БИКУГЧ487 м. Львів, вул. Лю2,0
55 000,00
2 роки 11 місяців
кого, 79000, м. Львів, аеропорт ЦА, тел. (032) 229-82-16
будівлі під літерою «Б-3» – новий аеровокзал
бінська, 168
станом на 31.05.2016
04728690, ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих
Одноповерхова будівля літ. « Д»
–
м. Львів, вул. Кри145,4
785 910,00
5 років
систем», 79008, м. Львів, вул. Кривоноса, 6, тел. (032) 239-92-00
воноса, 6
станом на 31.07.2016

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів

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

МИКОЛАЇВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство освіти 5537302, ДНЗ «Первомайський професійний промисловий ліцей», Частина підвального примі- 05537302.1.АААБИД946 вул. Корабельна, 20/2, м. Перво36,4
23 132,00
2 роки 364 дні
Надання послуг з обслуговування обладі науки України
м. Первомайськ, вул. Корабельна, 20/2, тел. (05161) 3-21-16
щення учбового корпусу № 1
майськ, Миколаївська область, 55210
нання індивідуального опалення
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області
(6-й поверх, кімн. 37-38) та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел.: (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження
об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

ПОЛТАВСЬКА область
№
з/п
1
2

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Полтавській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Назва органу
Балансоутримувач
загальна вартість майна за не- максимально можлиуправління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
Державна пенітенціар- 08564268, Божковська виправна колонія УДПтС України у Полтав- Частина нежитлового вбудовано–
вул. Миру, 4б, с. Божківське,
194,7
303 606,00
2 роки 11 місяців Встановлення та експлуатація твердопаливних котлів для потреб теплопосна служба України
ській області (№ 16), вул. Центральна, 5, с. Божківське, Полтавго приміщення в будівлі котельні
Полтавський р-н, Полтавтачання Божковської виправної колонії УДПтС України у Полтавській області
ський р-н, Полтавська обл., 38734
літ. «А-1»
ська обл.
(№ 16) за призначенням опалення приміщень
Державне агентство 01033705, Новосанжарське міжрайонне управління водного госпо- Нежитлове приміщення – гараж
01033705.209.АААБГА592 вул. Центральна, 1, с. Нехво50,0
26 090,00
2 роки 11 місяців Розміщення гаража
водних ресурсів
дарства, пров. Слюсарний, 3, смт Нові Санжари, Новосанжарський
роща, Новосанжарський р-н,
України
р-н, Полтавська обл., 39300, тел. (05344) 3-16-81
Полтавська обл.

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. 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».
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ФДМУ – 25 років

РІВНЕНСЬКА область
№
з/п

Назва органу управління

1 Міністерство освіти і науки
України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Рівненській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
загальна вартість майна за незалежною максимально можливий
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
оцінкою, грн
строк оренди
21083042, Квасилівський професійний ліцей, 35350, Рівненська обл., смт Квасилів, Бетонна площадка
–
Рівненська обл., смт Квасилів,
70,0
23 350,00
2 роки 11 місяців
Розміщення блочнотранспортабельної котельні
вул. Молодіжна, 30, тел. (0362) 20-34-62
вул. Молодіжна, 30
(інше використання)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. 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».

СУМСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Сумській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство освіти і науки України

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

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалежною
площа, м2
оцінкою, грн
05537590.1.ХДОДЮО008 Сумська обл., смт Недри378,8
–
гайлів, вул. Шмідта, 28

реєстровий номер майна

05537590, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське вище професійне училище», Нежитлові приміщення будівлі
42100, Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Шмідта, 28, тел.: (05455) 5-26-06, 5-23-02
котельні

місцезнаходження

максимально можливий
строк оренди
2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення котельного
обладнання

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».

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ОГОЛОШЕННЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство внутрішніх
справ України

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
ною оцін кою, грн
строк оренди
–
Херсонська обл., Каланчацький р-н, автомобільна дорога Херсон –
2,0
–
2 роки 11 місяців
Розміщення інформаційноКрасноперекопськ – Сімферополь, 83-й км
платіжного термінала

найменування

40112689, Регіональний сервісний центр МВС в АРК та м. Севастополі, 75800, Дорога Частина нежитлоХерсон – Красноперекопськ – Сімферополь, 83-й км, тел. (05530) 3-18-94
вого приміщення

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».

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

Назва органу управління

1 Державна казначейська служба
України

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалежною
площа, м2
оцінкою, грн
37716092.1.ПГЮБГС086; Чернігівська обл., м. Ніжин,
54,8;
45 210,00;
37716092.1.ПГЮБГС087 пл. Марії Заньковецької, 4
53,3
41 989,74

найменування реєстровий номер майна

37716092, Ніжинське управління Державної казначейської служби України Чернігівської області, 16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, пл. Марії Заньковецької, 4, тел.: (04631) 2-06-09, 2-35-72

гараж Д;
гараж Ж

місцезнаходження

максимально можливий
строк оренди
2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення складу

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

м. КИЇВ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство регіонального розвитку, 00294349, ДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський
Нерухоме майно на 4-му поверсі
00294349.1. АААДДЛ116 м. Київ, вул. Костян- 18,0
216 550,00
2 роки 11 місяців Розміщення фірмового магазину вітчизняного вибудівництва та житлово-комунального iнститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ», вул. Костянтинівська, 68,
4-поверхової будівлі (кімн. 413)
тинівська, 68
станом на 31.08.2016
робництва чаю
господарства України
м. Київ, 04080, тел. (044) 425-56-32
2 Міністерство освіти і науки України
02928433, Національний університет фізичного виховання і спорту України,
Нерухоме майно у навчальному кор–
м. Київ, вул. Фіз85,3
1 233 400,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
вул. Фізкультури, 1, м. Київ, 03680, тел. (044) 227-54-52
пусі № 6
культури, 1,
станом на 31.07.2016
побутове обслуговування населення (перукарня)
3 Державна служба України з надзвичай- 38620155, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Нерухоме майно на першому поверсі 38620155.11.КЛРАТМ043 01042, м. Київ,
57,9
695 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення автомийки
них ситуацій
у м. Києві, тел. 226-20-24
будівлі
вул. Івана Кудрі, 11
станом на 30.06.2016
4 Міністерство регіонального розвитку, 00294349, Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектноНерухоме майно – нежитлове примі00294349.1.АААДДЛ116 м. Київ, вул. Костян- 61,7
701 211,00
2 роки 11 місяців Проведення виставок непродовольчих товарів без
будівництва та житлово-комунального конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ», 04080,
щення на першому поверсі будівлі
тинівська, 68
станом на 31.07.2016
здійснення торгівлі
господарства України
м. Київ, вул. Костянтинівська, 68, тел. 425-56-32
5 Міністерство освіти і науки України
02070921, Київський національний технічний університет України «Київський
Нерухоме майно –частина нежитлових 02070921.1.БДЧАХЯ031 м. Київ, просп. Пе4,0
54 370,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продополітехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, приміщень цокольного поверху будівлі
ремоги, 37к
станом на 31.07.2016
вольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
37, тел. 236-79-89
навчального корпусу № 7
6 Державне управління справами
14282798, Національний інститут стратегічних досліджень, 01030, м. Київ, вул. Пи- Нерухоме майно – нежилі приміщення 14282798.1. ЖШФТПС006 м. Київ, Чоколів50,0
698 670,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
рогова, 7а, тел.: 234-50-07, 234-41,03
на 1-му поверсі будівлі
ський бульвар, 13
станом на 31.07.2016
побутове обслуговування населення (перукарня)
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 один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та
комунального майна».

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

№ 87 (1003)

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
1 Нерухоме
майно
2 Нежитлове
приміщення
3 Частина технічного майданчику

622,4 м. Київ, вул. Ко
лекторна, 24/26
33,0 м. Київ,
вул. Лук’янів
ська, 77
410,0 м. Київ, вул. Гор
лівська, 226/228

Платник ро- ОрієнтовБалансоутримувач
біт з оцінки на дата
об’єкта
оцінки
ДП «Радіовимірювач»
ТОВ «Вла- 31.10.16
брекс»
Центр підвищення кваліфікації пра- ФОП Мас- 31.10.16
цівників сфери управління Міністер- лєннікова
ства соціальної політики України
О. Є.
Казенне підприємство «Науково- ТОВ «Газ
30.09.16
технічний комплекс «Імпульс»
Рітейл»

8 Нежитлове приміщення
9 Нежитлове приміщення

253,2
66,2
52,7

3 Нежитлове приміщення
4 Нежитлове приміщення – частина
пам’ятки архітектури
5 Нежитлове приміщення – об’єкт культурної спадщини
6 Нежитлове приміщення – об’єкт культурної спадщини
7 Нежитлове приміщення

15,6

2 Нежитлове приміщення

27,8

1 Нежитлове приміщення

70,7

№
Назва об’єкта оцінки
з/п

Площа, м2

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

194,8

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про об’єкт оцінки
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – клуб. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: перебував на балансі ліквідованого КСП «Промінь». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Гордівці, вул. Сагайдачного, 7.
Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні під розбирання. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника
конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: немає. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): інформація відсутня. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,3829 га, кадастровий № 7325081000:01:002:0032. Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Гордівці, вул. Сагайдачного, 7. Цільове призначення земельної ділянки: землі громадської забудови,
03.05. – для будівництва і обслуговування закладів культурно-просвітницького
обслуговування. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 311 640,05 грн. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) 31.10.2016.
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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником та платником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного
майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможців, – 5 673,8 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного
реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно (земельні поліпшення) – об’єкти незавершеного будівництва.

15,5

Адреса об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

м. Київ, вул. Буль Національний педагогічний
варно-Кудряв
університет ім. М. П. Драська, 49/11
гоманова
м. Київ,
ДП «Науково-дослідний
вул. С. Петлю- та проектно-вишукуваль
ри, 15
ний інститут транспортного
будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС»
м. Київ, просп. ДП «Укрсервіс Мінтрансу»
Перемоги, 14
м. Київ,
Національний Києвовул. Лаврська, 9 Печерський історикокультурний заповідник
м. Київ,
ДП «ПІ «Укрметротунельвул. Бульварно- проект»
Кудрявська, 21
м. Київ,
ДП «ПІ «Укрметротунельвул. Бульварно- проект»
Кудрявська, 21
м. Київ,
Національна академія
вул. Мельнико- державного управління при
ва, 36/1
Президенті України
м. Київ, вул. Е. Київський національний
Потьє, 18
економічний університет ім.
В. Гетьмана
м. Київ, просп. ДВ «Преса України»
Перемоги, 50

Платник робіт з
оцінки об’єкта
ТОВ «Клінер»

Орієнтовна дата
оцінки
31.10.16

Асоціація «Україн 31.10.16
сько-китайського
ділового партнерства»
ДУ «Держгідрографія»
Гончар А. П.

31.10.16
31.10.16

ВГО «Спілка фахів- 31.10.16
ців з нерухомого
майна України»
ТОВ «Вторальянс 31.10.16
лтд»
ФОП Свірська І. В. 31.10.16
ФОП Шелашський Д. Ю.

31.10.16

ТОВ «Компанія
зачарована вишиванка»

31.10.16

№
Назва об’єкта оцінки
з/п
10 Нежитлове приміщення

Площа, м2

Продовження таблиці

25,7

ЧЕРНІВЕЦЬКА область

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації цієї інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

32,8

ВОЛИНСЬКА область
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Волинській області в інформації про
оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено
до проведення незалежної оцінки майна, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 24.10.2016 № 85 (1001) на стор. 2, щодо об’єкта поз. № 3 – частини
технічного приміщення площею 15,5 м2 дату оцінки слід читати: «31.10.2016».

Адреса об’єкта
оцінки
м. Київ, просп.
Перемоги, 14

Платник робіт з
оцінки об’єкта

Балансоутримувач
ДП «Укрсервіс Мінтрансу»

ДП «Херсонський
морський торговельний порт»

Орієнтовна дата
оцінки
31.10.16

 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Адреса
об’єкта
оцінки
Частина даху та
7,0
м. Київ,
майданчик
(у т. ч. 4,0 вул. Пирота 3,0) гова, 9
Частина даху
7,04
м. Київ,
та нежитлового (у т. ч. 1,0 вул. Освіприміщення
та 6,04) ти, 6а
Нежитлове
49,8
м. Київ,
приміщення
вул. Обсерваторна, 25
Частина неру272,1 м. Київ,
хомого майна
вул. Обсерваторна, 25

№ Назва об’єкта
Площа, м2
з/п
оцінки
1
2
3
4

Балансоутримувач
Національний педагогічний університет
ім. М. П. Драгоманова
Національний педагогічний університет
ім. М. П. Драгоманова
ДП «Державне спеціалізоване видавництво
«Техніка»
ДП «Державне спеціалізоване видавництво
«Техніка»

ОрієнтовПлатник робіт з оцінки
на дата
об’єкта
оцінки
ТОВ «лайфселл»
31.07.16
ТОВ «лайфселл»

30.11.16

ТОВ «Корал-К»

31.10.16

ТОВ «Видавничо31.10.16
книготорговельна компанія «Самміт-Книга»

Конкурси відбудуться 14 листопада 2016 року о 15.00 у РВ ФДМУ
по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок
281-00-32.
Документи приймаються до 12.30 7 листопада 2016 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, що подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 14 листопада 2016 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі –
Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення
формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нежитлове приміщення, нерухоме
майно (частина нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі
будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина даху та нежитлового приміщення (частина даху та майданчик) є: нерухоме майно для встановлення антеннофідерних пристроїв мобільних операторів та рекламних носіїв.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина технічного майданчику є:
майданчик.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нежитлове приміщення – об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять
культурну цінність.

31 жовтня 2016 року

8
Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 286-34-30
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПрАТ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «СПЕКТР-Т», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Продовження таблиці

Значення показника

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

14310661
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВОТЕХНІЧНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «СПЕКТР-Т»
04050, М. КИЇВ, ВУЛ.МЕЛЬНИКОВА,2/10
122 000,00
61 720
12,648
0,25
61103
Бездокументарна
10
Ні
Ні
Ні
0,0
0
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
693
786

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

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2

3
497
255
194,9
-19

4
624
492
126,83
-62

5
693
488
142,01
3

836
374
2
0
1210

616
324
3
0
940

397
389
4
0
786

1020

766

574

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

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

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

№
з/п
1
1
2
3
4

Значення показника

5
6
7
8
9
10

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

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2

3
14915
13702
108,85
-2581

4
4496
4086
110,03
-2596

5
526
422
124,64
-4099

7293
6316
0
0
13609

6860
5081
0
0
11941

6702
2949
0
0
9651

1983

-639

-4753

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПАТ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації

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

18
19

№
з/п
1
1
2
3
4

Значення показника

5
6
7
8
9
10

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

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2

3
824
634
129,97
-308

4
1541
1358
113,48
-12

5
1665
1595
104,39
-37

8074
133
0
0
8207

7917
229
0
0
8146

7595
297
0
0
7892

7947

7935

7687

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн
ПАСИВ
Вартість власного капіталу, тис. грн
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3
10
1
179
0
1210

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

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Українська фондова біржа
01034, м. Київ, пров. Рильський, 10
(044) 278-28-50
22.11.2016
11.00
АПЦ

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 2015-2016 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 верес
ня 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
11
12
13
14
15

2

3
48
2306
9272
0
13609

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

4
13
1537
11030
0
11941

5
13
0
14391
0
9651

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Викиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище відсутні
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Порушено справу про банкрутство (№ 905/338/15 від 25.11.2015) та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців до 25.11.2016
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

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

Українська міжбанківська валютна біржа
04070, м. Київ-23, вул. Межигірська, 1
461-54-34
23.11.2016
11.00
АПЦ

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 2015-2016 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 верес
ня 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
11
12
13
14
15

2

3
0
0
260
0
8207

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

4
0
0
211
0
8146

5
0
0
205
0
7892

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

Найменування показника

Значення показника

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

Київська міжнародна фондова біржа
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36в (5-й поверх)
(044) 490-57-88
24.11.2016
11.00
АПЦ

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 2015-2016 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.

Віддруковано:

О. В. Царуліца

Фонд державного
майна України,
вул. Кутузова, 18/9,
м. Київ-133, 01601

ДВ «Преса України»,
просп. Перемоги, 50,
м. Київ, 03047

Л. П. пюра

Значення показника

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

Адреса редакції:

(дополіграфічна підготовка)

5
15
0
197
0
786

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відносно ПАТ «Науково-технічний випробувальний «Спектр-Т» процедура банкротства не проводиться

Над номером працювали:
(видавнича підготовка)

4
9
0
165
0
940

Продовження таблиці

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

3
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6
7
8
9
10
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12
13
14
15
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17

2

Продовження таблиці

00165652
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРТЕМІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПОБЄДА ТРУДА»
Місцезнаходження товариства
84500, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. АРТЕМІВСЬК (М. БАХМУТ),
ВУЛ. АРТЕМА, 6
Розмір статутного капіталу товариства, грн
12 251 134,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
48 995 356
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
99,981
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
979 907,12
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
33
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)
Так
Площа земельної ділянки, га
5,4798
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
526
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
9 651

3

1
11
12
13
14
15

Загальний тираж 7 200

Інформація, надрукована в додатку
«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації
чи передрук можливі лише з письмового дозволу
Фонду державного майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу.
Зам. 3049080
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