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огоЛоШуЄ конкурс

на заміщення вакантної посади головного  
спеціаліста сектора запобігання корупції

Вимоги до кандидатів: громадянство України; повна вища освіта від-
повідного професійного спрямування за освітньо-ква лі фікаційним рівнем 
спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом на державній службі не менш 
як рік, в інших сферах управління – не менш як 3 роки; знання основних 
принципів роботи на комп’ютері.

Згідно з чинним порядком заміщення посад державних службовців 
конкурсанти складають іспит на знання Конституції України, законів 
України «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Для участі в конкурсі подаються: заява про участь у конкурсі; осо-
бова картка П-2ДС; автобіографія; копія паспорта; копії документів 
про освіту; дві фотокартки розміром 3х4 см; декларація про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік; 
медична довідка про стан здоров’я (форма № 133/0).

документи подаються за адресою: м. київ, бульв. Шевчен-
ка, 50г упродовж одного місяця з дня опублікування оголошен-
ня про конкурс.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна отримати за теле-
фоном 281-00-40.

Продовження рубрики на стор. 2

ФДмУ ПоВіДомЛЯЄ

фонд
державного
майна україни

Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua

Засновник і видавець –  

фонд державного майна україни

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.
Додаток виходить щопонеділка та щосереди
Передплатний індекс 22437

інформаційне ПовідомЛення 
фонду державного майна україни про проведення конкурсу 

з повторного продажу пакета акцій ПаТ «гайворонський 
тепловозоремонтний завод» 

1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ 01057723.
Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство 

«Гайворонський тепловозоремонтний завод».
Місцезнаходження товариства: вул. Воровського, 9, м. Гайворон, 

Кіровоградська обл., 26300.
Тел./факс: (05254) 2-14-64; (05254) 2-22-99.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в дер-

жавній власності, % – 0.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет 

акцій у кількості 9 898 600 штук, що становить 100 % статутного капі-
талу товариства.

Статутний капітал товариства становить 9 898 600 грн.
Номінальна вартість однієї акції – 1 грн.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 11 700 000,00 грн.
Крок торгів – 117 000,00 грн. 
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД-2010: 30.20. – виробництво за-

лізничних локомотивів і рухомого складу.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.09.2015 – 

105 осіб.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках – не займає.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує 

товариство, умови їх використання: складські площі – 1 217,14 м2, ви-
робничі площі – 13 408,0 м2, адміністративні площі – 3 547, 0 м2.

 Загальна площа земельної ділянки – 5,089 га. Земельна ділянка 
використовується на підставі державного акта на право постійного 
користування № 592 від 20.10.1992, виданого на підставі рішення Гай-
воронської міської ради.

Утворення і розміщення відходів, сплата екологічних зборів та пла-
тежів проводиться згідно з наявними дозволами (лімітами) та нормами 
податкового кодексу. 

основні показники господарської діяльності ПаТ  
за останні три роки та останній звітний період

Показник 2012 рік 2013 рік 2014 рік I півріччя 2015 року
Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 18 243 19 018 22 536 7 775
Балансовий прибуток, тис. грн. 402 359 484 184
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 3 123 3 271 3 573 4 757
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 907 267 587 1554
Рентабельність, % 1,25 1,51 1,65 2,37
Вартість активів, тис. грн. 13 896 13 354 13 880 15 303
Вартість власного капіталу, тис. грн. 12 989 13 117 13 302 13 299
Величина чистого прибутку, тис. грн. 228 287 374 184

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 купівлі-продажу;
недопущення виникнення податкового боргу;
недопущення виникнення простроченої заборгованості товариства 

зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування; 

виконання вимог Закону України «Про захист економічної конку-
ренції»;

2. В інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції;
здійснення заходів з технологічного переозброєння, модернізації 

виробництва, в тому числі шляхом впровадження прогресивних тех-
нологій, механізації та автоматизації виробництва;

удосконалення виробництва, організації праці та управління;
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підви-

щення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологіч-
них 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 покуп-

ця 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 під-
ставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю 
України) 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 За-
кону України «Про охорону праці», розроблення та здійснення комп-
лексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни 
праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони 
праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професій-
них захворювань;

працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, 
створення належних умов праці для таких осіб з урахуванням їх особли-
вих 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 при-

родного середовища. 

5. У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном то-
вариства:

належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі 
створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але за-
лишилося на балансі товариства та недопущення його безоплатного 
використання та незаконного відчуження;

з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до по-
вного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосу-
вання 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 акціо-
нерів 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 ак-
цій без попередньої згоди Фонду державного майна України вчинення 
правочину з відчуження майна товариства, якщо балансова вартість 
майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вар-
тості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності 
товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів щодо 
відчуження майна товариства, яке здійснюється в межах звичайної ді-
яльності товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як 
купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до 
статутних (складених) капіталів інших господарських товариств;

спрямування до 1 липня 2016 року за підсумками фінансово-
господарської діяльності товариства у 2015 році частини чистого при-
бутку (за наявності) в розмірі не менш як 50 відсотків на виплату диві-
дендів та перерахування до державного бюджету дивідендів, нарахова-
них на придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до 
його продажу держава в особі Фонду державного майна України.

Строк дії зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначено-
го 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 про-
водиться без залучення радника.

7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про 
приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції» та по-
станови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про прове-
дення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році», відповідно до 
Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій 
акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного май-
на 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, зареєстрова-
ними в Міністерстві юстиції України 12.06.2012 за № 940/21252. 

До участі в конкурсі не допускаються особи, які згідно зі статтею 
8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть 
бути покупцями:

юридичні особи, у майні яких частка державної власності переви-
щує 25 відсотків;

органи державної влади;
працівники державних органів приватизації;
державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, 

державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та під-
приємства;

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 контролюються особами, що 
визначені в абзацах 2 – 6 частини 3 статті 8 зазначеного закону, а також 
особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Закону 
України «Про санкції».

Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної влас-
ності подається інформація про потенційних покупців об’єктів привати-
зації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх за-
сновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих власників. 

8. Для участі в конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу: 
сплачує 2 340 000,00 грн. як конкурсну гарантію на розрахунковий 

рахунок № 37316021000058 в Державній казначейській службі Украї-
ни, м. Київ, МФО 820172, одержувач коштів – Фонд державного майна 
України, код за ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: як конкурсна 
гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ПАТ «Гайворон-
ський тепловозоремонтний завод»;

сплачує 340,00 грн. як реєстраційний збір на розрахунковий рахунок 
№ 37183500900028 в Державній казначейській службі України, м. Київ, 
МФО 820172, одержувач коштів – Фонд державного майна України, 
код за ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: як реєстраційний 
збір для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ПАТ «Гайворонський 
тепловозоремонтний завод»;

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 кон-
курсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої 
можна було б ідентифікувати потенційного покупця.

Конкурсна пропозиція та документи, що підтверджують повноважен-
ня особи, яка підписала конкурсну пропозицію, подаються у запечата-
ному непрозорому пакеті з написом «Конкурсна пропозиція», на якому 
зазначаються тільки найменування, адреса державного органу прива-
тизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за 
допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу. 

9. Дата та час завершення приймання конкурсної документації.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту догово-

ру купівлі-продажу завершується 21 жовтня 2015 року о 18.00.
Потенційний покупець подає один примірник остаточного проекту 
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управління приватизації об'єктів груп а, д та ж,  
т. 280-42-34

проДаж об’єктів групи а

договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо його умов. 
Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозо-
рий пакет з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на 
якому зазначаються найменування та місцезнаходження державного 
органу приватизації, назва конкурсу і потенційний покупець.

10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного про-
екту договору купівлі-продажу: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ-133, 01601, 
Фонд державного майна України, кімн. 501 щодня з 9.00 до 18.00, по 
п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 16.45.

11. Дата, час та місце початку та завершення приймання конкурс-
них пропозицій: реєстрація учасників конкурсу та поданих ними кон-
курсних пропозицій проводиться 29 жовтня 2015 року з 10.00 до 10.50 
у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, 
вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303.

12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
конкурс з продажу пакета акцій ПаТ «гайворонський тепло-

возоремонтний завод» буде проведено 29 жовтня 2015 року об 
11.00 у приміщенні фонду державного майна україни за адресою: 
вул. кутузова, 18/9, м. київ-133, 01601.

13. Час та місце ознайомлення з товариством. 
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: 26300, Кіровоград-

ська обл., м. Гайворон, вул. Воровського, 9, після отримання дозволу 
на відвідання товариства. 

14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з 
організації конкурсу: пакет документації про конкурс та дозвіл на від-
відання товариства можна отримати за адресою: вул. Кутузова, 18/9, 
м. Київ-133, 01601, Фонд державного майна України, Управління з пи-
тань біржової діяльності та конкурсного продажу, відділ з питань про-
цедурного супроводження продажу об’єктів за конкурсом (кімн. 614), 
щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00 до 16.45 та передсвяткових 
днях – з 9.00 до 17.00. 

Телефони для довідок: (044) 200-33-53, 200-36-17.
Електронна адреса: zah@spfu.gov.ua.
Після отримання пакета документації про конкурс потенційний по-

купець опрацьовує і подає до Фонду державного майа України один 
примірник пропозицій до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко 
зазначеними змінами та доповненнями.

Приймання від потенційних покупців пропозицій до проекту догово-
ру купівлі-продажу пакета акцій завершується 13.10.2015 о 17.00.

15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
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 па-
перах у депозитарній установі та інформацію про депозитарну установу 
в обсязі, необхідному для складання розпорядження про виконання 
облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій. 

ПіДСУмКИ
інформаційне ПовідомЛення 

фонду державного майна україни про підсумки конкурсу з 
повторного продажу пакета акцій публічного акціонерного 

товариства «науково-дослідний і проектно-конструкторський 
інститут засобів технологічного устаткування «велт»

Фондом державного майна України підбито підсумки конкурсу з 
повторного продажу пакета акцій ПАТ «Науково-дослідний і проектно-
конструкторський інститут засобів технологічного устаткування «Велт» 
(код за ЄДРПОУ 00216488), що знаходиться за адресою: вул. Академіка 
Павлова, 82, м. Харків, 61038, інформаційне повідомлення про прове-
дення якого було опубліковано у додатку до «Державного інформацій-
ного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» від 
19 серпня 2015 року № 33 (882).

Конкурс проведено за адресою: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ-133, 
01601, Фонд державного майна України.

Переможцем конкурсу визнано Приватне підприємство «Пром-
ХимснаБ».

Пакет містить 112 805 600 штук акцій, що становить 100 % статут-
ного капіталу товариства.

Початкова ціна пакета акцій – 7 026 000,00 грн.
ціна продажу пакета акцій – 7 098 000,00 грн. 

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні 

ПереЛік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають 

приватизації шляхом продажу на аукціоні  
(затверджений наказом ФДМУ від 24.09.2015 № 1410)

Львівська оБЛасТь
Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів 

у складі: гідромонітор ГМН-250 (2 шт.), шліфмашинка ВЕМ-2100, при-
лад ПКБ-7, прилад Ц-4300, сейф металевий, мегаомметр № 4100/4 
за адресою: 79018, м. Львів, вул. Братів Міхновських, 32а, що перебуває 
на балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕМ – Трест» 
(код за ЄДРПОУ 38425631) (зберігач).

Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів 
у складі: резервуар мет. 2,5 м3, кран-балка 1 т, кран-балка 5 т, кран-
балка 2 т, компресор СО-7л, лебідка 5 т, машина СО-89, електрокамін 
«Мрія», електрокалорифер (4 шт.), компресор СО-7Б, перетворювач зва-
рювальний ТД-502, трансформатор ТД-500, трансформатор ТДМ-401, 
трансформатор шахтний (2 шт.), напівавтомат зварювальний А-765, на-
півавтомат зварювальний А-580, випрямляч ВДУ-506, випрямляч ВКСМ-
1000, приставка ПДО-517, верстат токарно-винтовий ІК62 (2 шт.), верстат 
токарно-карусельний «Булард», верстат лоботокарний ІН692, верстат 
токарний Мод 165, верстат довбильний 7А420, верстат зубофрезерний 
532, верстат фуговальний М-К за адресою: 79018, м. Львів, вул. Братів 
Міхновських, 32а, що перебуває на балансі Товариства з обмеженою від-
повідальністю «РЕМ – Трест» (код за ЄДРПОУ 38425631) (зберігач).

рівненська оБЛасТь
Нежитлові приміщення загальною площею 49,4 м2 на цокольному 

поверсі будівлі за адресою: 34700, Рівненська обл., Корецький р-н, 
м. Корець, вул. Київська, 107б, що перебувають на балансі ПП «Плас-
транс» (код за ЄДРПОУ 33982500).

воЛинська оБЛасТь
інформація 

про продаж на аукціоні об’єкта  
державної власності

Назва об’єкта приватизації: частина будівлі інженерно-побутового 
корпусу загальною площею 1 561,2 м2, а саме: приміщення № 71 (схо-
дова клітка площею 18,5 м2 на першому поверсі), № 72 (частина кори-
дору площею 7,8 м2 на першому поверсі), № 73 (приміщення площею 
5,5 м2 на першому поверсі), № 74 (приміщення площею 11,1 м2 на 
першому поверсі), приміщення № 92 (сходова клітка площею 3,7 м2 
на 2-му поверсі), а також приміщення № 120-162 (площа 3-го, 4-го, 
5-го поверхів – 1 514,6 м2).

Місцезнаходження об’єкта приватизації: 45200, Волинська обл., 
м. Ківерці, вул. Грушевського, 26.

Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової 
адміністрації України в Волинській області.

Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації розташо-
ваний в наближеній до центральної частині міста Ківерці, в оточенні 
громадських будівель та індивідуального житлового сектору. Непода-
лік знаходиться Ківерцівський районний суд Волинської області, низка 
адміністративних будівель і торгових закладів. Під’їзні шляхи до об’єкта 
асфальтовані. Інженерне обладнання відсутнє. Об’єкт приватизації – це 
частина будівлі інженерно-побутового корпусу, що складається з при-
міщень площею 24,4 м2 (у т. ч. коридору) першого поверху та сходової 
клітки першого поверху площею 18,5 м2, сходової клітки 2-го поверху 
площею 3,7 м2 та повністю приміщень 3-го, 4-го та 5-го поверхів пло-
щею 1 514,6 м2. Будівля цегляна, покрівля – руберойд, частина площ 
3-го поверху укріплена металевими конструкціями. Вхід з фасадної 
частини будівлі. На даний час не функціонує, технічний стан будівлі 
незадовільний. Земельна ділянка окремо не виділена.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 
184 560,00 грн., ПДВ – 36 912,00 грн. 

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 
221 472,00 грн. 

Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта приватизації покупець визначає 

самостійно; питання землекористування новий власник вирішує само-
стійно відповідно до чинного законодавства; здійснювати заходи щодо 
збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання 
санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації 
об’єкта; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період 
чинності умов договору купівлі-продажу здійснювати після повної спла-
ти ціни продажу виключно за згодою державного органу приватизації, 
який здійснює контроль за їх виконанням із забезпеченням переходу 
до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент 
такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених за-
конодавством та договором купівлі-продажу; у разі подальшого відчу-
ження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у 
двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт 
подати державному органу приватизації копії документів, що підтвер-
джують його право власності; переможцю аукціону після підписання 
акта передання об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством 
України самостійно здійснити заходи щодо переоформлення права 
на об’єкт приватизації та його державної реєстрації; на вимогу пред-
ставника органу приватизації покупець зобов’язаний до моменту під-
писання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-
продажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи 
тощо про виконання умов договору купівлі-продажу.

Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн. вноситься на р/р 
№ 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Во-
линській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення 
платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області (за заяву).

Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватиза-
ції вносяться на р/р № 37313006000023 РВ ФДМУ по Волинській об-
ласті в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 
13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області 
грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни за об’єкт приватизації 
для участі в аукціоні.

Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються гро-
шовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській 
області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 
13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області 
кошти від приватизації об’єкта приватизації групи А. 

аукціон відбудеться 26 жовтня 2015 року о 10.00 за адресою: 
м. Луцьк, київський майдан, 9, кімн. 817. 

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 22 жовтня 
2015 року до 17.15.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00. 

Служба з організації та проведення аукціону – РВ ФДМУ по Во-
линській області, адреса: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський 
майдан, 9, тел. 24-00-57.

івано-франківська оБЛасТь
інформація  

про повторний продаж на аукціоні об’єкта приватизації 
державної власності – єдиного майнового комплексу 

«коломийський експериментальний завод програмованих 
радіоелектронних учбових терміналів «ПруТ» 

(разом із земельною ділянкою)
Назва об’єкта: державне підприємство «Коломийський експери-

ментальний завод програмованих радіоелектронних учбових термі-
налів «ПРУТ».

Код за ЄДРПОУ 05714922.
Місцезнаходження об’єкта: 78200, Івано-Франківська обл., м. Ко-

ломия, вул. Валова, 48.
Види діяльності об’єкта: виробництво меблів для офісів і підпри-

ємств торгівлі; виробництво кухонних меблів; виробництво матраців; 
виробництво інших меблів; виробництво будівельних металевих кон-
струкцій і частин конструкцій. 

Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: корпус А – двоповер-
хова цегляна будівля з мезоніном загальною площею 3 581,4 м2; корпус 
Б – одноповерхова цегляна будівля з мезоніном площею 4 095,4 м2; 
інженерно-побутовий корпус, триповерхова цегляна будівля площею 
2 571,7 м2; інженерний корпус з їдальнею, чотириповерхова цегляна бу-
дівля площею 3277,1 м2; цех допоміжних служб, одноповерхова цегляна 
будівля площею 1325,2 м2; склад-ангар, металева споруда арочного типу 
площею 321 м2; насосна станція, одноповерхова цегляна будівля пло-
щею 87,2 м2; кузня, одноповерхова цегляна будівля площею 101,1 м2. 
До будівель підведені всі необхідні інженерні комунікації, які частково 
пошкоджені. Технічний стан будівель незадовільний. Внаслідок значного 
пошкодження покрівлі (інженерний корпус з їдальнею) замокають стіни, 
підлога, відшаровується штукатурка, стіни пошкоджені грибком. Тран-
спортні засоби (9 одиниць) знаходяться в незадовільному стані (експлу-
атувались понад 20 років) та потребують капітального ремонту. Машини 
та обладнання, інструменти, прилади, інвентар (580 одиниць) – частково 
розкомплектовані, морально та фізично застарілі. 

Відомості про земельну ділянку: 
загальна площа земельної ділянки – 1,935 га;
кадастровий номер 2610600000:25:001:0042;
категорія земель: землі промисловості.
цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобу-
дівної та іншої промисловості.

Земельна ділянка знаходиться в задовільному стані, на ділянці роз-
міщені виробничі споруди, прокладені асфальтовані дороги.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди 
забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище не від-
буваються, різні відходи на території підприємства не утворюються і не 
зберігаються. 23.08.2011 «Полтавським регіональним науково-технічним 
центром стандартизації, метрології та сертифікації» видано сертифікат 
на систему екологічного керування, який дійсний до 22.08.2016.

Основні показники діяльності підприємства: з лютого 2013 року під-
приємство не здійснює виробничу діяльність. Станом на 30.04.2015 кре-
диторська заборгованість становить 2118,383 тис. грн. Рентабельність за 
останні 3 роки: 2012 рік – 23,61 %, 2013 рік – 5,31 %, 2014 рік – 6,82 %.

Статутний капітал становить 4 273 тис. грн.
Кількість та склад робочих місць: 18 осіб (5 – адміністративно-

управлінський персонал, 13 – робітники), у т. ч.: директор, головний 
бухгалтер, інженер-енергетик, інженер-електрик, інженер з ТБ, началь-
ник відділу кадрів, майстер, скляр, електрик, електрозварювальник, 
фрезерувальник, сторожі, охоронці.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 
22 176 916,00 грн., у т. ч. вартість ЄМК – 18 576 074,00 грн., вартість 
земельної ділянки, на якій розташований ЄМК, без урахування ПДВ – 
3 600 842,00 грн.

ПДВ – 4 435 383,00 грн. 
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 

26 612 299,00 грн., у т. ч. вартість ЄМК – 22 291 289,00 грн., вартість 
земельної ділянки, на якій розташований ЄМК, з урахуванням ПДВ – 
4 321 010,00 грн.

Умови продажу об’єкта приватизації: 
1. Збереження основних видів діяльності підприємства, а саме: 

виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі; виробництво 
кухонних меблів; виробництво матраців; виробництво інших меблів; 
виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 
протягом 3 років з дня підписання договору купівлі-продажу. 

2. Збереження чисельності працюючих у кількості не менш як 18 осіб 
протягом 3 років з дня підписання договору купівлі-продажу. 

3. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи 
покупця або уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на 
підставі пункту 6 статті 40 Кодексу Законів про працю України або вчи-
нення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнен-
ня на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 і статті 41 Кодексу Законів про 
працю України) протягом 6 місяців від дня переходу до покупця права 
власності на об’єкт.

4. Новий власник стає правонаступником прав і обов’язків під-
приємства.

5. Погашення простроченої кредиторської заборгованості підпри-
ємства: заборгованості зі заробітної плати, зобов’язань перед бюдже-
том і Пенсійним фондом України протягом 2 місяців з дня підписання 
договору купівлі-продажу; іншої заборгованості протягом 6 місяців з 
дня підписання договору купівлі-продажу. 

6. Погашення заборгованості перед ТОВ «Аудит-сервіс ІНК» у сумі 
5 000,00 грн. за проведення аудиторської перевірки згідно з укладе-
ним договором протягом одного місяця з дня підписання договору 
купівлі-продажу.

7. Подальше використання земельної ділянки здійснювати відповідно 
до цільового призначення згідно з чинним законодавством України. 

8. Після підписання акта передання об’єкта приватизації покупець 
зобов’язаний протягом року здійснити заходи щодо переоформлення 
права власності на об’єкт приватизації.

9. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України 
«Про охорону навколишнього природного середовища».

10. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта 
приватизації в період чинності зобов’язань здійснюється за погоджен-
ням з державним органом приватизації із забезпеченням збереження 
для нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на мо-
мент такого відчуження.

аукціон буде проведено 30 жовтня 2015 року об 11.00 в рв 
фдму по івано-франківській області за адресою: м. івано-
франківськ, вул. василіянок, 48, актовий зал.

Приймання заяв проводиться в робочі дні з 8.00 до 17.15, 
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00 (обід з 12.00 до 13.00). Кінцевий термін 
прий мання заяв – 26 жовтня 2015 року до 17.15.

Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській 
області (код установи за ЄДРПОУ 13660726) в банк ГУДКСУ в Івано-
Франківській області, МФО 836014: 

за реєстрацію заяви 17,00 грн. та кошти під час розрахунку за при-
дбаний об’єкт приватизації на рахунок № 37180500900001;

2 661 229,90 грн. – грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни 
об’єкта приватизації на рахунок № 37314913660726. 

Служба з організації та проведення аукціону – РВ ФДМУ по Івано-
Франківській області за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, 
вул. Васи ліянок, 48, тел. (03422) 55-31-40, 75-23-67.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розта-
шування, попередньо узгодивши дату огляду зі службою з організації 
та проведення аукціону. 

Черкаська оБЛасТь
інформація 

про продаж на аукціоні об’єкта  
державної власності

Назва об’єкта: будівля колишньої їдальні.
Місцезнаходження об’єкта: 18000, м. Черкаси, вул. Хоменка, 15.
Балансоутримувач: ПП «Ньютон-Трейд», код за ЄДРПОУ 01552368.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля загальною площею 

125,5 м2, у т. ч. перший поверх – 62,2 м2, підвал – 63,3 м2. Знаходиться на 
території виробничо-складського комплексу ПП «Ньютон-Трейд». Рік побу-
дови – 1986. Фундамент – залізобетонні блоки; стіни, перегородки цегляні; 
перекриття залізобетонне; покрівля – плоска рулонна; підлога – цементна 
стяжка, лінолеум; прорізи дерев’яні, частково відсутні. До будинку підве-
дені мережі електропостачання, водопостачання, каналізації та опалення. 
Приміщення не використовуються. Під’їздні шляхи мають тверде покриття. 
Загальний фізичний знос – 31 %, санітарно-технічний стан задовільний. 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви-
ділена.

Умови продажу та експлуатації об’єкта:
подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає 

самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження 
навколишнього середовища, забезпечити дотримання санітарних та 
екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил 
пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 222 800,00 грн., 
ПДВ – 44 560,00 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 267 360,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 26 736,00 грн., що становить 10 % почат-

кової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37310007000007 
в ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Черкаській області. 

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.

Кінцевий термін приймання заяв – 19 жовтня 2015 року.
аукціон буде проведено 23 жовтня 2015 року об 11.00 за адре-

сою рв фдму по Черкаській області.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-

ташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних осіб – гро-

шові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Черкась-

кій області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 
404, тел. 37-26-61, час роботи з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 
17.00, крім вихідних. 

фДму  повіДомляє
Продовження. Початок рубрики на стор. 1

інформація 
щодо об’єктів, по яких прийнято рішення про приватизацію 

Назва об’єкта при
ватизації

Код  
за ЄДРПОУ

Юридична адреса

Орган, уповноважений до прий
няття рішення про приватизацію 

управляти відповідним  
державним майном

Належність до переліку підприємств, 
які мають стратегічне значення для 

економіки та безпеки держави (дата та 
номер постанови КМУ)

Монопольне становище на загальнодержав
ному ринку відповідних товарів (робіт, послуг)

Вартість основних засобів ста
ном на 30.06.2015 

Основні види діяльності об’єкта приватизації (за даними статуту)
займає (не займає) вид продукції, послуг

первісна, 
тис. грн.

залишкова, 
тис. грн.

Державне підпри
ємство «Виробниче 
об’єднання «Знамя»

143110997 36008, м. Полтава, 
вул. Автобазівська, 2/9

Міністерство економічного розвитку 
і торгівлі України (Міністерство про
мислової політики України), Фонд 
державного майна України 

Не належить Не займає – 37 006 9 255 Виробництво електронних компонентів і реалізація електровакуумних приладів 
надвисоких частот та інших виробів електронної техніки у відповідності із спеціа
лізацією підприємства

⇒
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Продовження таблиці

Назва об’єкта при
ватизації

Код  
за ЄДРПОУ

Юридична адреса

Орган, уповноважений до прий
няття рішення про приватизацію 

управляти відповідним  
державним майном

Належність до переліку підприємств, 
які мають стратегічне значення для 

економіки та безпеки держави (дата та 
номер постанови КМУ)

Монопольне становище на загальнодержав
ному ринку відповідних товарів (робіт, послуг)

Вартість основних засобів ста
ном на 30.06.2015 

Основні види діяльності об’єкта приватизації (за даними статуту)
займає (не займає) вид продукції, послуг

первісна, 
тис. грн.

залишкова, 
тис. грн.

Державне підприєм
ство «Чутове» 

00845921 38800, Полтавська обл., 
Чутівській рн, смт Чуто
ве, вул. Будівельна, 2

Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

Не належить Не займає – 29 793 (у тому 
числі право 

користування 
земельною 
ділянкою)

29 565 (у тому 
числі право 

користування 
земельною  
ділянкою)

Здійснення господарської діяльності з виробництва сільськогосподарської про
дукції, її переробки, зберігання та реалізації;
надання послуг на замовлення юридичних та фізичних осіб у сфері виробництва, 
переробки, зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції на підставі 
укладених договорів;
поставка продукції, виконання робіт, надання послуг, у тому числі у кредит, на
дання фінансової або іншої допомоги 

Державне підпри
ємство «Аграрно
промислова фірма 
«Полтавасадвин
маркет» 

30063363 36010, м. Полтава, 
вул. Половка 62а

Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

Не належить Не займає _ 5 378,5 618,3 Заготівля, зберігання і реалізація сільськогосподарської та виноробної продкукції;
закупівля, зберігання та реалізація сільськогосподарської техніки, сировин них  
ресурсів, паливномастильних та інших матеріалів;
комерційна діяльність з правом відкриття мережі фірмової торгівлі (магази
ни, торговельні центри, пункти громадського харчування), оптовороздрібна тор
гівля, у тому числі комерційна та комісійна;
участь у торговельнопосередницькій діяльності

Полтавський дер
жавний навчально
курсовий комбінат 
аграрнопромис
лового комплексу

24567102 36015, м. Полтава, пров. 
Волочаївський, 2

Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

Не належить Не займає – 1 317 266 Професійнокурсова підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації ро
бітничих кадрів та фахівців установ, підприємств і організацій АПК; 
навчання різних категорій працівників на виробництві та курсах цільового при
значення з питань охорони праці, безпечної експлуатації обладнання, нової 
техніки, прогресивних технологій;
методична допомога підприємствам, організаціям, фірмам у здійсненні 
професійноорієнтаційної роботи та організації навчання безпосередньо на ви
робництві;
організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників на підприємствах, 
установах, організаціях, їх атестація;
забезпечення належної якості післядипломного професійного навчання та ви
ховання слухачів

проДаж пакетів акцій на фонДовій біржі

управління з питань біржової діяльності та конкурсного продажу, т. 286-34-30

інформаційне ПовідомЛення 
про початок торгів на фондовій біржі україни пакетом акцій акціонерного товариства

ПуБЛіЧне акціонерне ТоварисТво «маШиноБудівний Завод «амеТисТ»,
що приватизується

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

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 14312499

2 Найменування товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ»

3 Місцезнаходження товариства 75101, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.,  М. ЦЮРУПИНСЬК, 
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 7 957 700,00

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 15 778 128
6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 49,569
7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 3 944 532,00
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 4
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні

12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні

13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні
14 Площа земельної ділянки, га 2,1752
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ,  

найменування)
32112, ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО
ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ»

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування) Публічне акціонерне товариство «Національний 
депозитарій України» 30370711

18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 122,1
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 5 278,0

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

№  
з/п Найменування показника 2012 рік 2013 рік 2014 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн. 151,3 110,3 122,1
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 200,5 174,7 174,9
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 75,46 63,14 69,81
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. 79,4 90,7 80,2

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн. 5090,4 5016,8 4943,3
6 Оборотні активи, тис. грн. 342,4 333,2 334,7
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0

інформаційне ПовідомЛення 
про початок торгів на фондовій біржі україни пакетом акцій акціонерного товариства

ПуБЛіЧне  акціонерне ТоварисТво «Пересувна меХаніЗована коЛона – 4»,
що приватизується

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

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 02133082

2 Найменування товариства ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА – 4»

3 Місцезнаходження товариства 09230, КИЇВСЬКА ОБЛ., КАГАРЛИЦЬКИЙ РН, 
М. РЖИЩІВ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСКА, 70

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 938 580,00

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 327 280
6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 8,717

7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 81 820,00

9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 6
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні

12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні

13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні
14 Площа земельної ділянки, га 3,47
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ,  

найменування)
23730178, ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФА
ВОРИТ»

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування) 30370711, Публічне акціонерне товариство 
«Національний депозитарій»

18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 340,6
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 988,7

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

№  
з/п Найменування показника 2012 рік 2013 рік 2014 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн. 204 340 340,6
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 243 204 199,6
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 83,95 166,67 170,64
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. 100 14 4,1

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн. 1039 1009 960,2
6 Оборотні активи, тис. грн. 3 14 28,5
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 28 28 0

1 2 3 4 5
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн. 0 0 0
9 Баланс активів, тис. грн. 5432,8 5350 5278

ПАСИВ
10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 5049,7 4959 4878,8
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. 17,6 23,2 0
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 0 0 0
13 Поточні зобов’язання, тис. грн. 365,5 367,8 399,2
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн. 5432,8 5350 5278

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Відсутні викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище. Екологічних зборів та платежів немає.
ВІДОМОСТІ  

про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Не впроваджене.

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 найменування фондової біржі фондова біржа «іннекс»
2 Місцезнаходження фондової біржі 01015,м. Київ, вул. Московська, 43/11
3 Телефон для довідок 2885030
4 дата торговельного дня (дня проведення торгів) 21.10.2015 
5 Час початку торговельної сесії 10:00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / 

АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
АПЦ 

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Перші торги 

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про 
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної привати-
зації у 2015 році», 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 Мініс-
терстві 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, розпоря-
дження 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: 

юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків; органи державної влади; працівники 
державних органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні то-
вариства (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 до-
ходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що визначені в абзацах 
2 – 6 частини 3 статті 8 зазначеного закону, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Закону 
України «Про санкції».

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 фі-
зичних осіб – кінцевих власників.

1 2 3 4 5
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн. 0 0 0
9 Баланс активів, тис. грн. 1070 1051 988,7

ПАСИВ
10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 882 869 864,7
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. 0 0 0
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 0 0 0
13 Поточні зобов’язання, тис. грн. 188 182 124
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн. 1070 1051 988,7

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Екологічний стан підприємства є несуттєвим.
ВІДОМОСТІ  

про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відсутнє провадження у справі про банкрутство.

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 найменування фондової біржі м. київ, фондова біржа «іннекс»
2 Місцезнаходження фондової біржі 01015, м. Київ, вул. Московська, 43/11
3 Телефон для довідок 2885030
4 дата торговельного дня (дня проведення торгів) 21.10.2015 
5 Час початку торговельної сесії 10:00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / 

АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
АПЦ

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Перші торги

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про 
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної привати-
зації у 2015 році», 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 Мініс-
терстві 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, розпоря-
дження 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: 

юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків; органи державної влади; працівники 
державних органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні то-
вариства (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 до-
ходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що визначені в абзацах 
2 – 6 частини 3 статті 8 зазначеного закону, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Закону 
України «Про санкції».

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 фі-
зичних осіб – кінцевих власників.
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проДаж пакетів акцій на фонДовій біржі

управління з питань біржової діяльності та конкурсного продажу, т. 286-34-30

інформаційне ПовідомЛення 
про початок торгів на фондовій біржі україни пакетом акцій акціонерного товариства
ПуБЛіЧне акціонерне ТоварисТво «горЛівський комБінаТ ХЛіБоПродукТів»,

що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ

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

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 00375906

2 Найменування товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГОРЛІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

3 Місцезнаходження товариства 84634, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ГОРЛІВКА, 
ЦЕНТРАЛЬНОМІСЬКИЙ РН, ВУЛ. ІНТЕРНА
ЦІО НАЛЬНА, 18

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 1 997 932,00

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 889 701
6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 11,133
7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 222 425,25
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 1
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні

12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні

13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні
14 Площа земельної ділянки, га 2,52
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ,  

найменування)
32112, ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО
ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ»

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування) 30370711, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «Національний депозитарій України»

18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 410
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 110

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

№  
з/п Найменування показника 2012 рік 2013 рік 2014 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн. 779,3 512 410
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 552,1 448 379
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 141,2 114,3 108,2
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. 180,3 158 116

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн. 682,3 75 71
6 Оборотні активи, тис. грн. 258,3 65 39
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 0 1 0

інформаційне ПовідомЛення 
про початок торгів на фондовій біржі україни пакетом акцій акціонерного товариства

ПуБЛіЧне акціонерне ТоварисТво «іскра»,
що приватизується

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

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 14314512

2 Найменування товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІСКРА»
3 Місцезнаходження товариства 08154, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО

СВЯТОШИНСЬКИЙ РН, М. БОЯРКА, ВУЛ. 40 
РОКIВ ЖОВТНЯ, 36

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 708 177,50

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 243 011
6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 8,579
7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 60 752,75
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 1
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні

12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні

13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні
14 Площа земельної ділянки, га 0,0
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ,  

найменування)
23725243, ПрАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 
«РОМЕКСІНВЕСТ»

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування) 30370711, Публічне акціонерне товариство 
«Національний депозитарій України»

18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 120
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 612,8

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

№  
з/п Найменування показника 2012 рік 2013 рік 2014 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн. 120 120 120
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 14,4 14,5 0
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 833,33 827,58 0
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. 66,2 78,1 94,1

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн. 457,1 442,6 428,1
6 Оборотні активи, тис. грн. 175,2 166,6 184,7
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0,3

інформаційне ПовідомЛення 
про початок торгів на фондовій біржі україни пакетом акцій акціонерного товариства

відкриТе акціонерне ТоварисТво «Бескид»,
що приватизується

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

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 25437212

2 Найменування товариства ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЕСКИД»

3 Місцезнаходження товариства 90533, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ТЯЧІВСЬКИЙ 
РН, С. НОВОСЕЛИЦЯ, ВУЛ. ВАЙДИ, 76

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 2 989 556,00

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 11 948 224

6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 99,916

7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,25

8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 2 987 056,00

9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб  0

11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні

12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні

13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні

14 Площа земельної ділянки, га 2,92

15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0

16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ,  
найменування)

23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування) 30370711, Публічне акціонерне товариство 
«Національний депозитарій України»

18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 0

19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 2 027,4

1 2 3 4 5
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн. 0 0 0
9 Баланс активів, тис. грн. 940,6 140 110

ПАСИВ
10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 727,2 94 22
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. 149 17 13
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 0 0 0
13 Поточні зобов’язання, тис. грн. 64,4 29 119
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн. 940,6 140 110

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Товариством не здійснюються викиди та скиди забруднюючих речовин в навколишне природне середовище.
ВІДОМОСТІ  

про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство товариства відсутнє.

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 найменування фондової біржі українська міжбанківська валютна біржа  
2 Місцезнаходження фондової біржі 04070, м. Київ23, вул. Межигірська, 1
3 Телефон для довідок (044) 4615434
4 дата торговельного дня (дня проведення торгів) 21.10.2015 
5 Час початку торговельної сесії 11.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / 

АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
АЗЦ

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Поновлення торгів

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 привати-
зації у 2015 році», 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 Мініс-
терстві 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, розпоря-
дження 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: 

юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків; органи державної влади; працівники 
державних органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні то-
вариства (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 до-
ходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що визначені в абзацах 
2 – 6 частини 3 статті 8 зазначеного закону, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Закону 
України «Про санкції».

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 фі-
зичних осіб – кінцевих власників.

1 2 3 4 5
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн. 0 0 0
9 Баланс активів, тис. грн. 632,3 609,2 612,8

ПАСИВ
10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 302,9 224,8 130,7
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. 0 0 0
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 0 0 0
13 Поточні зобов’язання, тис. грн. 329,4 384,4 482,1
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн. 632,3 609,2 612,8

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Підприємство не належить до екологічнонебезпечних підприємств.
ВІДОМОСТІ  

про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство товариства відсутнє.

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 найменування фондової біржі українська міжбанківська валютна біржа
2 Місцезнаходження фондової біржі 04070,м. Київ23, вул. Межигірська, 1
3 Телефон для довідок 4615434
4 дата торговельного дня (дня проведення торгів) 21.10.2015 
5 Час початку торговельної сесії 11.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / 

АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
АПЦ 

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Перші торги

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про 
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної привати-
зації у 2015 році», 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 Мініс-
терстві 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, розпоря-
дження 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: 

юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків; органи державної влади; працівники 
державних органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні то-
вариства (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 до-
ходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що визначені в абзацах 
2 – 6 частини 3 статті 8 зазначеного закону, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Закону 
України «Про санкції».

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 фі-
зичних осіб – кінцевих власників.

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

№  
з/п Найменування показника рік* рік* рік*

1 2 3 4 5

1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн. 0 0 0

2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 0 0 0

3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 0 0 0

4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. 0 0 0

АКТИВ

5 Необоротні активи, тис. грн. 0 0 0

6 Оборотні активи, тис. грн. 0 0 0

7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0

8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн. 0 0 0

9 Баланс активів, тис. грн. 0 0 0

ПАСИВ

10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 0 0 0

11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. 0 0 0

12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 0 0 0

13 Поточні зобов’язання, тис. грн. 0 0 0

14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0

15 Баланс пасивів, тис. грн. 0 0 0
*на ВАТ «Бескид» понад дев’ять років не здійснюється фінансово-господарська діяльність. Відсутні працівники та органи 

управління товариством. Остання фінансова звітність подавалась товариством до Регіонального відділення  Фонду держав-
ного майна України  станом на 01.04.2005.

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

ВІДОМОСТІ  
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства

Ухвалою господарського суду Закарпатської області у справі № 6/121 від 27.05.2008 року провадження у справі про банкрутство ВАТ «Бескид» припинено. 

⇒
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30 вересня 2015 року№ 41 (890)

проДаж пакетів акцій на фонДовій біржі

управління з питань біржової діяльності та конкурсного продажу, т. 286-34-30

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 найменування фондової біржі м. київ, фондова біржа «Перспектива»
2 Місцезнаходження фондової біржі м. Київ, вул. Льва Толстого, 9а
3 Телефон для довідок 5376212
4 дата торговельного дня (дня проведення торгів) 21.10.2015 
5 Час початку торговельної сесії 12.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АБОЦ – 

аукціон без оголошення ціни)
АПЦ 

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Перші торги

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про 
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації 
у 2015 році», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціо-

інформаційне ПовідомЛення 
про початок торгів на фондовій біржі україни пакетом акцій акціонерного товариства

ПриваТне акціонерне ТоварисТво  «БорисПіЛьське ПідПриЄмсТво «сорТнасіннЄовоЧ»,
що приватизується

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

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 04685271

2 Найменування товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БОРИСПІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СОРТНАСІННЄОВОЧ»

3 Місцезнаходження товариства 08300, КИІВСЬКА ОБЛ.,  М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. 
ЗАВОКЗАЛЬНА, 5

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 4 064 151,00

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 4 064 152
6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 25,00

7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,250
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 1 016 038,00

9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 9
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні

12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні

13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні
14 Площа земельної ділянки, га 1,0611
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ,  

найменування)
23730178, ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФА
ВОРИТ»

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування) 30370711, Публічне акціонерне товариство 
«Національний депозитарій України»

18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 1 046, 1
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 4 567, 9

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

№  
з/п Найменування показника 2012 рік 2013 рік 2014 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн. 1241,1 1185 1046,1
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 48,7 55,1 63,7
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 2548,46 2150,63 1642,23
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. 218,8 489,2 449,6

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн. 2982,6 2830,3 2680,9
6 Оборотні активи, тис. грн. 2133,6 1963,5 1887
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0

інформаційне ПовідомЛення 
про початок торгів на фондовій біржі україни пакетом акцій акціонерного товариства

 ПуБЛіЧне акціонерне ТоварисТво «сЛавуТський Завод ЗаЛіЗоБеТонниХ вироБів»,
що приватизується

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

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 01373341

2 Найменування товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЛАВУТСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
ВИРОБІВ»

3 Місцезнаходження товариства 30000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М. СЛАВУТА, 
ВУЛ. ЗАРІЧНА, 2

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 6 080 870,00

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 23 314 140

6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 95,850

7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,25

8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 5 828 535,00

9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 1

11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні

12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні

13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні

14 Площа земельної ділянки, га 11,6341

15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0

16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ,  
найменування)

21653380, ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР
ІНВЕСТ»

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування) 30370711, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «Національний депозитарій України»

18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 0

19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 1 151, 4

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

№  
з/п Найменування показника 2012 рік 2013 рік 2014 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн. 0 0 0
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 34,4 0 0
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 0 0 0
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. 35,2 1,3 0

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн. 1129,1 1129,1 1129,1
6 Оборотні активи, тис. грн. 142 28,5 22,3
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0

інформаційне ПовідомЛення 
про початок торгів на фондовій біржі україни пакетом акцій акціонерного товариства

ПуБЛіЧне акціонерне ТоварисТво «БіЛоцерківський Завод  
гумовиХ ТеХніЧниХ вироБів», що приватизується

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

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 00152448

2 Найменування товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ 
ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ»

3 Місцезнаходження товариства 09100, КИІВСЬКА ОБЛ., М. БІЛА ЦЕРКВА, 
ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 85

нерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого 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, розпоряджен-
ня 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: 

юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків; органи державної влади; працівники 
державних органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні то-
вариства (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 до-
ходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що визначені в абзацах 
2 – 6 частини 3 статті 8 зазначеного закону, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Закону 
України «Про санкції».

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 фі-
зичних осіб – кінцевих власників.

1 2 3 4 5
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн. 0 0 0
9 Баланс активів, тис. грн. 5116,1 4793,8 4567,9

ПАСИВ
10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 3972,8 3484,4 3037
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. 0 0 0
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 0 0 0
13 Поточні зобов’язання, тис. грн. 1143,3 1309,4 1530,9
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн. 5116,2 4793,8 4567,9

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Товариство не здійснює виробничої та промислової діяльності, екологічний вплив є несуттєвим.
ВІДОМОСТІ  

про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Товариство не перебуває в провадженні справи про банкрутство.

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 найменування фондової біржі східно-Європейська фондова біржа

2 Місцезнаходження фондової біржі 03680, м. Київ, вул. Боженка, 86, літера «И», 2й поверх
3 Телефон для довідок (044) 2000970
4 дата торговельного дня (дня проведення торгів) 22.10.2015

5 Час початку торговельної сесії 10.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / 

АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
АПЦ

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Перші торги

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про 
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної привати-
зації у 2015 році», 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 Мініс-
терстві 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, розпоря-
дження 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: 

юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків; органи державної влади; працівники дер-
жавних 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 Міні-
стрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних 
злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що визначені в абзацах 2 – 6 частини 3 статті 
8 зазначеного закону, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Закону України «Про санкції».

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 фі-
зичних осіб – кінцевих власників.

1 2 3 4 5
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн. 0 0 0
9 Баланс активів, тис. грн. 1271,1 1157,6 1151,4

ПАСИВ
10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 528,1 526,8 521,9
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. 0 0 0
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 0 0 0
13 Поточні зобов’язання, тис. грн. 743 630,8 629,5
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн. 1271,1 1157,6 1151,4

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Підприємство не здійснює виробничої діяльності, викиди та відходи відсутні. Стан земельної ділянки задовільний. Природоохоронне обладнання та споруди 
відсутні. Сплата екологічного податку не здійснюється.

ВІДОМОСТІ  
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства

Справа про банкрутство товариства  не проваджується. Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 25.11.2004 припинено провадження у справі про 
банкрутство та затверджено мирову угоду.

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 найменування фондової біржі східно-Європейська фондова біржа
2 Місцезнаходження фондової біржі 03680, м. Київ, вул. Боженка, 86, літера «И», 2й по

верх
3 Телефон для довідок (044) 2000970
4 дата торговельного дня (дня проведення торгів) 22.10.2015 
5 Час початку торговельної сесії 10.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / 

АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
АЗЦ

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Поновлення торгів

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 привати-
зації у 2015 році», 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 Мініс-
терстві 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, розпоря-
дження 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: 

юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків; органи державної влади; працівники 
державних органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні то-
вариства (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 до-
ходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що визначені в абзацах 
2 – 6 частини 3 статті 8 зазначеного закону, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Закону 
України «Про санкції».

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 фі-
зичних осіб – кінцевих власників.

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 17 910 986,00

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 64 126 587

6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 89,507

7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,25

8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 16 031 646,75

9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 4

11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні

12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні

13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні

Продовження таблиці

⇒
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проДаж пакетів акцій на фонДовій біржі

управління з питань біржової діяльності та конкурсного продажу, т. 286-34-30

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

14 Площа земельної ділянки, га 0,5866

15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0

16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ,  
найменування)

32112, ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО
ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ»

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування) 30370711, ПАТ «Національний депозитарій 
України»

18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 2 242 

19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 19 658 

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

№  
з/п Найменування показника 2012 рік 2013 рік 2014 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн. 1813 1587 2242
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 2896 1903 1796
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 62,6 83,4 124,83
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. 1728 3756 499

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн. 17885 17498 17219
6 Оборотні активи, тис. грн. 2002 1781 1503
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн. 2011 2011 936
9 Баланс активів, тис. грн. 21898 21290 19658

ПАСИВ
10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 7956 4200 4196
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. 90 0 0
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 495 495 0
13 Поточні зобов’язання, тис. грн. 13357 16595 15462
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн. 21898 21290 19658

інформаційне ПовідомЛення 
про початок торгів на фондовій біржі україни пакетом акцій акціонерного товариства

ПуБЛіЧне  акціонерне ТоварисТво  «деражнянське ПідПриЄмсТво  
По ПЛемінній сПраві в ТваринницТві», що приватизується

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

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 00711534

2 Найменування товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЕРАЖНЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 
ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ»

3 Місцезнаходження товариства 32200, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М. ДЕРАЖНЯ, 
ВУЛ. МИРУ, 205

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 418 980,00

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 418 981
6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 25,00
7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 104 745,25
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 2
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні

12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні

13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні
14 Площа земельної ділянки, га 31,43
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ,  

найменування)
21653380, ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР
ІНВЕСТ»

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування) 30370711, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «Національний депозитарій України»

18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 0
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 637,8

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

№  
з/п Найменування показника 2012 рік 2013 рік 2014 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн. 0 0 0
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 0 0 0
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 0 0 0
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. 0 0 0

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн. 178,8 178,8 178,8
6 Оборотні активи, тис. грн. 459 459 459
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0

інформаційне ПовідомЛення 
про початок торгів на фондовій біржі україни пакетом акцій акціонерного товариства

ПуБЛіЧне акціонерне ТоварисТво «вироБницТво «ТеХнік»,
що приватизується

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

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 30704866

2 Найменування товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИЦТВО «ТЕХНІК»

3 Місцезнаходження товариства 75101, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., М. ЦЮРУПИНСЬК, 
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 3 214 900,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 3 604 004
6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 28,026
7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 901 001,00
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 9
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні

12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні

13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні
14 Площа земельної ділянки, га 2,5665
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ,  

найменування)
32112, ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО
ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ»

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування) 30370711, ВАТ «Національний Депозитарій 
України»

18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 702 
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 3 316 

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

№  
з/п Найменування показника 2012 рік 2013 рік 2014 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн. 269 208 702
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 642,6 726 755
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 41,86 28,65 92,98
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. 36,2 181 209

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн. 1588,1 1524,0 3239,0
6 Оборотні активи, тис. грн. 196,9 68,0 77,0
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

ПАТ «Білоцерківський завод ГТВ» не здійснює викидів шкідливих речовин в навколишнє природне середовище.
ВІДОМОСТІ  

про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Судове провадження у справі про банкрутство ПАТ «Білоцерківський завод ГТВ»  відсутнє.

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 найменування фондової біржі київська міжнародна фондова біржа
2 Місцезнаходження фондової біржі  01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36в (5й поверх)
3 Телефон для довідок (044) 4905788
4 дата торговельного дня (дня проведення торгів) 22.10.2015 
5 Час початку торговельної сесії 11.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / 

АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
АПЦ 

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Перші торги

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про 
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної привати-
зації у 2015 році», 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 Мініс-
терстві 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, розпоря-
дження 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: 

юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків; органи державної влади; працівники 
державних органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні то-
вариства (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 до-
ходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що визначені в абзацах 
2 – 6 частини 3 статті 8 зазначеного закону, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Закону 
України «Про санкції».

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 фі-
зичних осіб – кінцевих власників.

1 2 3 4 5
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн. 0 0 0
9 Баланс активів, тис. грн. 637,8 637,8 637,8

ПАСИВ
10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 396,9 396,9 396,9
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. 0 0 0
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 0 0 0
13 Поточні зобов’язання, тис. грн. 196,9 240,9 240,9
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 44 44 44
15 Баланс пасивів, тис. грн. 637,8 637,8 637,8

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

1. Обсяг викидів – відсутній; 2. Утворення і розміщення відходів – відсутні; 3. Стан земельної ділянки – задовільний; 4. Природоохоронне обладнання і спо
руди – відсутні; 5. Сплата екологічного податку – не сплачувався.

ВІДОМОСТІ  
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства

Справа про банкрутство товариства не порушувалася.

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 найменування фондової біржі київська міжнародна фондова біржа
2 Місцезнаходження фондової біржі 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 36в (5й поверх)
3 Телефон для довідок (044) 4905788
4 дата торговельного дня (дня проведення торгів) 22.10.2015
5 Час початку торговельної сесії 11.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / 

АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
АЗЦ

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Поновлення торгів

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 привати-
зації у 2015 році», 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 Мініс-
терстві 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, розпоря-
дження 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: 

юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків; органи державної влади; працівники дер-
жавних 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 Міні-
стрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних 
злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що визначені в абзацах 2 – 6 частини 3 статті 
8 зазначеного закону, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Закону України «Про санкції».

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 фі-
зичних осіб – кінцевих власників.

1 2 3 4 5
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн. 0 0 0
9 Баланс активів, тис. грн. 1785,0 1592,0 3316,0

ПАСИВ
10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 1752,0 1571,0 3217,0
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. 0 0 0
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 0 0 0
13 Поточні зобов’язання, тис. грн. 33,0 21,0 99,0
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн. 1785 1592 3316

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні. Стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд – за
довільний. Екологічні збори та платежі відсутні.

ВІДОМОСТІ  
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства

Не впроваджено.

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 найменування фондової біржі українська фондова біржа
2 Місцезнаходження фондової біржі 01034, м. Київ, пров. Рильський, 10
3 Телефон для довідок (044) 2782850
4 дата торговельного дня (дня проведення торгів) 27.10.2015 
5 Час початку торговельної сесії 11.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / 

АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
АПЦ 

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Перші торги

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про 
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації 
у 2015 році», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціо-
нерних 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 Антимоно-
польного 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: 

юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків; органи державної влади; працівники 
державних органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні то-
вариства (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 до-
ходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що визначені в абзацах 
2 – 6 частини 3 статті 8 зазначеного закону, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Закону 
України «Про санкції».

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 фі-
зичних осіб – кінцевих власників.

Продовження таблиці
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проДаж пакетів акцій на фонДовій біржі

управління з питань біржової діяльності та конкурсного продажу, т. 286-34-30

проДаж пакетів акцій на віДкритому грошовому регіональному аукціоні

управління з питань біржової діяльності та конкурсного продажу, т. 200-32-91

інформаційне ПовідомЛення 
про продаж пакета акцій акціонерного товариства

 ПаТ «одеський Завод радіаЛьно-свердЛиЛьниХ версТаТів»
на відкритому грошовому регіональному аукціоні

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

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 5748890

2 Найменування товариства ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО
СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ»

3 Місцезнаходження товариства 65005, М. ОДЕССА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 21

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 35561232
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 890428
6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 15,024

7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 6
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 6535705,9

9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна
10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 38
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки 

держави (так/ні)
Ні

13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні
14 Площа земельної ділянки, га 3,04
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ,  

найменування)
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування) 30370711   ПАТ «Національний Депозитарій 
України»

18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн.* 6731
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн.* 49477

* Зазначений показник визначається відповідно до Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє 
отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного 
комітету України від 19 лютого 2002 р. № 33р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 р. за № 284/6572, з урахуванням 
відносин контролю, у тому числі за кордоном

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

№ 
з/п Найменування показника 2012 рік 2013 рік 2014 рік

1 2 3 4 5

1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн. 14913,7 13419,7 6731
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 13345 11291 5497

3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої 
продукції), % 1,12 1,19 1,22

4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. 6609 223 1851
АКТИВ

5 Необоротні активи, тис. грн. 49172 43647 39283
6 Оборотні активи, тис. грн. 8971 9175 10194
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн. 0 0 0
9 Баланс активів, тис. грн. 58143 52822 49477

ПАСИВ
10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 45005 44782 42540
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. 0 0 0
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 15 0 13
13 Поточні зобов’язання, тис. грн. 13123 8040 6924
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн. 58143 52822 49477

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

За підсумками І кварталу 2015 року сума нарахованого податкового зобов'язання з екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюю
чих речовин стаціонарними джерелами забруднення становить 553,28 грн.

ВІДОМОСТІ  
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства

Провадження у справі про банкрутство відсутнє.

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та дату проведення відкритого грошового регіонального аукціону

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 найменування організатора відкритого грошового регіонального 
аукціону

рв фдму по одеській області

2 Місцезнаходження організатора відкритого грошового регіонального аукціону 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 
3 Телефон для довідок (048) 7314043
4 дата проведення аукціону 28.10.2015

5 Час проведення аукціону 11.00

Фонд державного майна України інформує, що аукціон проводиться  з урахуванням  вимог Закону Укра-
їни «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 році», від-
повідно до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових 
регіональних аукціонах, затвердженого наказом ФДМУ від 08.09.2000 № 1871 зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 25.09.2000 за № 652/4873 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 
19.03.2012 № 388, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.04.2012 за № 585/20898) (із змінами) 
(далі – Положення).

В аукціоні можуть брати участь учасники або їх уповноважені представники, які мають оформлені належ-
ним чином повноваження та подали заяву на участь встановленого Положенням зразка, внесли реєстра-
ційний внесок у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17,00 грн.) та гарантійний 
внесок в розмірі 10% початкової ціни об’єкта.

До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зістаттею 8 Закону України «Про приватизацію 
державного майна» не можуть бути покупцями: 

– юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує  25 відсотків; 
– 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 краї-

нах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних 
злочинним шляхом;

– особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що визначені в абзацах 2 – 6 частини 3 
статті 8 зазначеного Закону, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Закону 
України «Про санкції».

Учасники аукціону не пізніше дня завершення приймання документів на участь в аукціоні повинні подати 
до відповідного  органу Антимонопольного комітету України заяву про надання дозволу на концентрацію у 
випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Кінцевий строк подання заяв на участь в аукціоні – один робочий день до початку аукціону, після спливу 
якого внесення будь-яких змін до заяв і їх відкликання не допускається.

До заяви додаються: довіреність уповноваженої особи; документ про сплату реєстраційного внеску; до-
кумент про сплату гарантійного внеску; а також для юридичних осіб: довідка про розмір державної частки у 
статутному капіталі учасника (відсотковий розподіл державних часток у статутному капіталі АТ), підписана 
керівником, головним бухгалтером та засвідчена печаткою, нотаріально засвідчені копії установчих доку-
ментів, довідка про власні активи заявника, копія поданої до відповідних органів АМКУ заяви про надання 
дозволу на концентрацію з відміткою про прийняття не пізніше дня завершення приймання документів 
на участь в аукціоні; для фізичних осіб: декларація про доходи.

Покупець (особа, в інтересах якої придбані акції) повинен укласти договір про відкриття рахунка в цін-
них паперах в обраній ним депозитарній установі та надати продавцю інформацію про відкритий рахунок у 
цінних паперах у депозитарній установі встановленого Положенням зразка.

Рахунок для сплати реєтраційних внесків:  37184004004570 в ГУ ДКСУ в Одеській області, МФО 828011, 
код ОКПО 20984091, отримувач – РВ ФДМУ по Одеській області.

Рахунок для сплати гарантійних внесків:  37313002004570 в ГУ ДКСУ в Одеській області, МФО 828011, 
код ОКПО 20984091, отримувач – РВ ФДМУ по Одеській області.

Заяви на участь приймаються в РВ ФДМУ по Одеській області (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 
5-й поверх, каб. 502, графік роботи: пн-чт –  з 9.00 до 18.00, п’ятн. –  з 9.00 до 17.45; обідня перерва – з 13.00 
до 13.45).  Телефон для довідок 731-40-43.

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

донецька оБЛасТь
інформація 

рв фдму по донецькій області про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  

залучені до проведення незалежної оцінки
 � 1. Найменування об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове при-

міщення площею 10,0 м2, що перебуває на балансі ДП «Шахтоуправ-
ління «Південнодонбаське № 1». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Донецька обл., м. Вугледар. Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості майна для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження договору оренди.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2015.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудо-

ваного приміщення на першому поверсі п’ятиповерхового будин-
ку ПдТу площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька 
обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7. Мета проведення незалеж-
ної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2015.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: частина вестибуля площею 

12,0 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу, що перебуває 
на балансі Слов’янського хіміко-механічного технікуму. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Карла 
Маркса, 41. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості майна з метою передачі його в оренду.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2015.
� 4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудова-

ного приміщення площею 10,0 м2 у будівлі ремонтно-механічної 
майстерні та частина бетонного майданчика площею 3,0 м2, що пе-
ребувають на балансі Слов’янського міжрайонного управління вод-
ного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., 
Слов’янський р-н, смт Черкаське, вул. Шкільна, 15. Мета проведення не-
залежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розра-
хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2015.
� 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване при-

міщення з ґанком площею 19,3 м2 будівлі колишньої дитячої по-
ліклініки, що перебуває на балансі Краснолиманського будівельно-
монтажного експлуатаційного управління ДП «Донецька залізниця». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84404, Донецька обл., м. Красний 
Лиман, вул. Чапаєва, 27. Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості майна з метою передачі його в оренду.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної 

комісії конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться у конверті. До підтвердних до-
кументів належать:

 заява про участь у конкурсі за встановленою формою; копія уста-
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів та 
свідоцтв про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів, які пра-
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки 
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких 
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими 
підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого 
претенденту Фондом державного майна України; інформація про пре-
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його 
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, 
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з 
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конвер-
ті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції ви-
трат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.

конкурс відбудеться через 15 днів після дати публікації про 
оголошення конкурсу в газеті «відомості приватизації» о 10.00 
за адресою: м. Харків, вул. гуданова, 18, рв фдму по доне-
цькій області.

 Конкурсна документація подається до відділу організаційної роботи 
та господарської діяльності РВ ФДМУ по Донецькій області не пізніше 
ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно) за адресою: 61024 м. Харків, вул. Гуданова, 18.

Тел. для довідок (066) 988-91-12.

кіровоградська оБЛасТь
інформація 

рв фдму по кіровоградській області про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 

проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 8,9 м2 

у будівлі адміністрації авіаційно-технічної бази. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку розміру орендної плати при продовженні договору оренди. 
Балансоутримувач: Кіровоградська льотна академія Національного 
авіаційного університету.

Орієнтовна дата оцінки – 31.10.2015.
Площа земельної ділянки: 60,43 м2. Місце розташування земельної 

ділянки: м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1.

� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщен-
ня площею 22,9 м2 на першому поверсі будівлі залізничного 
експедиційно-сортувального відділу. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Кіровоград, вул. Поповича, 3. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру 
орендної плати при продовженні договору оренди. Балансоутримувач: 
Кіровоградська дирекція УДППЗ «Укрпошта».

Орієнтовна дата оцінки – 31.10.2015.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування 

земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Поповича, 3.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), про-

нумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної ді-
яльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
29.08.2011 № 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль-
ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, ви-
даних відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення 
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спе-
ціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Кірово-
градській області конкурсну документацію, яка складається з конкурс-
ної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів 
належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою відповідно 
до Положення; копія установчого документа претендента; копії ква-
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і 
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцін-
ку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено 
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії 
кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оці-
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна 
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості 
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто-
го досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна, тощо); опис підтвердних документів; один конверт із 
зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендентів подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт; строк виконання робіт – не біль-
ше 5 днів після отримання у повному обсязі необхідної документації та 
інформації про об’єкт оцінки.

інформація  
про результати продажу пакета акцій аТ на київській міжнародній фондовій біржі

№
з/п Код за ЄДРПОУ та назва підприємства Власник Назва біржі, через яку відбувався продаж Дата продажу Кількість придбаних акцій, шт. Загальна вартість придбаних акцій, грн.

1 30165577, ПЛТ «Фермент» ТОВ «Новий Реєстр» КМФБ, м. Київ 17.09.2015 1 264 587 350 315,69
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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. 5437

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її не-
своєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться у конверті. На конверті слід зроби-
ти відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Кіровоград-
ській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 801 до 
17.15 12.10.2015 включно.

конкурс відбудеться у рв фдму по кіровоградській облас-
ті 16 жовтня 2015 р. о 8.00 за адресою: 25009, м. кіровоград, 
вул. глинки, 2, кімн. 708.

Телефон для довідок (0522) 33-23-38.

сумська оБЛасТь
інформація 

рв фдму по сумській області про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 � 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення за-

гальною площею 122,8 м2 (балансоутримувач – Шосткинське управ-
ління Державної казначейської служби України Сумської області). Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Шостка, вул. Леніна, 
15. Мета проведення незалежної оцінки – оренда.

 Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення 

договору на проведення незалежної оцінки майна.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення за-

гальною площею 42,9 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція 
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., смт Велика Писарівка, 
вул. Грайворонська, 11. Мета проведення незалежної оцінки – оренда.

 Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення 

договору на проведення незалежної оцінки майна.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення за-

гальною площею 29,2 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція 
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., смт Липова Долина, 
вул. Крупської, 2. Мета проведення незалежної оцінки – оренда.

 Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення 

договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-

ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
19.09.2011 за № 1096/19834.

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має 

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів 
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви-
даними відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у 
Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду дер-
жавного майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283; досвіду суб’єкта 
оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного май-
на; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у 
проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких 
додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконан-
ня робіт з оцінки майна; у разі проведення підприємством діяльності, 
пов’язаної з державною таємницею, – спеціального дозволу на про-
вадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого 
суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у 
трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються 
ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншо-
му суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде за-
лучено до виконання робіт, пов’язаних з державною таємницею.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль-
ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, ви-
даних відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення 

практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спе-
ціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення 
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та 
підтвердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою; копія установ-
чого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінюва-
чів (у тому числі копії посвідчень про підвищення кваліфікації), які пра-
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки 
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких 
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими 
підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого 
претенденту Фондом державного майна України; інформація про пре-
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його 
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, 
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з 
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента на кожний об’єкт подається 
окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, 
що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо вартості ви-
конання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а 
також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації 
про проведення конкурсу. На конверті слід зробити відмітку «На кон-
курс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву 
об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта 
господарювання, який подає заяву.

конкурс відбудеться 15 жовтня 2015 року о 10.00 за адресою: 
м. суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.

Кінцевий термін подання конкурсної документації – 8 жовтня 2015 
року (включно).

Черкаська оБЛасТь
інформація 

рв фдму по Черкаській області про оголошення конкурсу 
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 пролонгації дого-
вору оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Приміщення складу 47,5 Черкаська обл., 
м. Сміла, вул. Мос
ковська, 2а

ЧД УДППЗ «Укрпошта» 30.09.15

2 Магазин 65,62 Черкаська обл., 
Чигиринський рн, 
с. Мельники, вул. Хо
лодноярська, 170

ДП «Кам’янське лісове гос
подарство»

30.09.15

3 Частина приміщення 
будівлі магазину

111,9 м. Черкаси, вул. Су
рікова, 30

Черкаська виправна колонія 
управління державної пені
тенціарної служби України в 
Черкаській області

17.09.15

4 Частина нежитлових 
приміщень першого 
поверху п’яти по
вер хо вого корпусу 
лабораторії

30,0 м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 205

ДП «Черкаський державний 
науководослідний інсти
тут технікоекономічної 
інформації в хімічній про
мисловості»

30.09.15

� 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення догово-
ру оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло

ща, м2
Адреса 

об’єкта оцінки
Балансоутри

мувач Да
та

 
оц

ін
ки

1 Частина приміщення на першому поверсі вес
тибуля навчального корпусу № 2 Черкаського 
державного технологічного університету

4,0 м. Черкаси, 
бульв. Шев
ченка, 460

Черкаський дер
жавний техноло
гічний університет 30

.0
9.
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Вимоги до претендентів на участь у конкурсі:
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, до-
кументація подається претендентом в запечатаному конверті з описом 

підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». 
До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого 
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, 
які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення 
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцін-
ку земельної ділянки); письмові згоди оцінювачів, яких буде додатко-
во залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна (екс-
пертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про 
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки), завірені 
їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого 
претенденту Фондом державного майна України; інформація про пре-
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його 
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, 
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з 
незалежної оцінки майна, у т. ч. подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання 
робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про 
проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Черкаській 
області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.

Останній день подання заяв – 9 жовтня 2015 року.
конкурс відбудеться 15 жовтня 2015 року о 10.00 у рв фдму 

по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 205, тел. 37-29-71.

м. київ
інформація 

рв фдму по м. києву про повторне оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 
проведення незалежної оцінки об’єкта комунальної власності

 Мета проведення незалежної оцінки – визначення збитків, завданих 
об’єкту приватизації за час володіння ним покупцем.

 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва комунальної 
власності – господарсько-допоміжний корпус з блоком соціально-
культурного призначення загальною площею 6 278,2 м2, розта-
шований на земельній ділянці площею 1,82 га, за адресою: м. Київ, 
вул. Велика Кільцева, 1.

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по м. Києву кон-
курсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та під-
твердних документів. До підтвердних документів належать:

 заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія уста-
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оці-
нювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до про-
ведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди 
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми 
особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 
виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація 
про претендента (документ, який містить відомості про претендента 
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці-
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються 
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання 
робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазначати в 
єдиній одиниці виміру – календарних днях.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному 
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, який відбудеться 15 жовтня 2015 р.».

конкурс відбудеться 15 жовтня 2015 р. о 15.30 у рв фдму 
по м. києву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для 
довідок 281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 12 жовтня 2015 р. за адресою: 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-32.

оГоЛоШеннЯ Про нАмір ПереДАТИ ДерЖАВне мАЙно В оренДУ

 департамент з питань управління державним майном та орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

одеська оБЛасТь
огоЛоШення  

орендодавця – рв фдму по одеській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна 

площа, м2
вартість майна за незалеж

ною оцінкою, грн.
максимально можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство інфра
структури України

01126008, Інститут післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового 
транспорту, 65125, м. Одеса, вул. Канатна, 42, тел. (048) 7222732

Нежитлові приміщення другого 
та третього поверхів

00126008.1.СЛРЕКР001 м. Одеса, вул. Ка
натна, 42

781,3 6 685 922,00 До 1 року або до завершен
ня приватизації майна 

Розміщення приватного навчаль
ного закладу

2 Міністерство інфра
структури України

01126008, Інститут післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового 
транспорту, 65125, м. Одеса, вул. Канатна, 42, тел. (048) 7222732

Нежитлові приміщення третьо
го поверху

00126008.1.СЛРЕКР001 м. Одеса, вул. Ка
натна, 42

23,0 219 565,00 До 1 року або до завершен
ня приватизації майна

Розміщення офіса

3 Міністерство інфра
структури України

01126008, Інститут післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового 
транспорту, 65125, м. Одеса, вул. Канатна, 42, тел. (048) 7222732

Нежитлові приміщення четвер
того поверху 

00126008.1.СЛРЕКР001 м. Одеса, вул. Ка
натна, 42

24,7 235 921,00 До 1 року або до завершен
ня приватизації майна

Розміщення офіса

4 Міністерство інфра
структури України

01126008, Інститут післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового 
транспорту, 65125, м. Одеса, вул. Канатна, 42, тел. (048) 7222732

Нежитлове приміщення першо
го поверху

00126008.1.СЛРЕКР001 м. Одеса, вул. Ка
натна, 42

10,1 86 537,00 До 1 року або до завершен
ня приватизації майна

Розміщення торговельного об’єкта 
з продажу канцтоварів

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

м. київ
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по м. києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу управління
Балансоутримувач  

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

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

найменування реєстровий номер майна
місцезнаходження 

об’єкта оренди
загальна 

площа, м2
вартість майна за неза
лежною оцінкою, грн.

максимально мож
ливий строк оренди

мета використання

1 Міністерство освіти і науки 
України

16308272, Український інститут науковотехнічної і економічної 
інформації, 03680, м. Київ, Голосіївський рн, вул. Горького, 180, 
тел.: (044) 5210943, 5282522

Частина нежитлового приміщення на 
технічному поверсі (15,0 м2) та частина 
даху будівлі (9,0 м2)

– м. Київ, вул. Горь
кого, 180

24,0 808 019,00  
станом на 31.05.2015

1 рік Розміщення оператора телекомунікацій, який на
дає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку

2 Міністерство природних 
ресурсів України

 37552996, Міністерство екології та природних ресурсів України, 
03035, м. Київ, вул. Митрополита В. Липківського, 35,  
тел. 2063107

Нерухоме майно в приміщенні адміні
стративної будівлі (літ. А)

37552996.1.АКПЕО001 м. Київ, вул. Ми
трополита Василя 
Липківського, 35

47,6 762 060,00 грн.  
станом на 31.05.2015

2 роки 11 місяців  Розміщення офіса

3 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

Державне підприємство «Державний проектний інститут 
«ДІПРОВЕРФ»

Нерухоме майно на першому поверсі 
інженерного корпусу 5поверхової 
будівлі

– м. Київ, вул. Пре
ображенська, 25

38,5 495 070,00 грн.  
станом на 30.06.2015

2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж това
рів підакцизної групи

4 Міністерство соціальної по
літики  України

 37567866, Міністерство соціальної політики України, 01601, 
м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, тел. 2262445

Нерухоме майно – нежитлове примі
щення на першому поверсі адмінбудівлі 

00013669.1.ЯРХСЖП003 м.Київ, вул. Еспла
надна, 8/10

10,0 168 500,00  
станом на 31.05.2015

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу 
м’ясоковбасної продукції та сирів українських 
виробників

5 Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій

 38537963, Головне управління ДСНС України у Київській області, 
м. Київ, вул. Межигірська, 8, тел. 4254315

Нерухоме майно – частини даху ад
мінбудівлі 

38537963.1.ААААЖА513 м. Київ, вул. Межи
гірська, 8,

4,0 498 980,00 грн.  
станом на 30.06.2015

1 рік Розміщення оператора телекомунікацій, який на
дає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку

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


