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ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Вінницька область

Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 145,9 м2, у т. ч. (№ 6-1 площею 95,7 м2; № 6-2 площею 29,6 м2; № 6-3 площею 5,0 м2, № 8-1 площею 15,6 м2)
на 1-му поверсі будівлі магазину літ. «А» (торговельного комплексу) за адресою:
23116, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Пултівці, вул. Революційна, 1а, що під
час приватизації не увійшли до статутного капіталу ліквідованого колективного
сільськогосподарського підприємства «Красне». Приватизовано фізичною особою за 256 492,80 грн, у т. ч. ПДВ – 42 748,80 грн.

Полтавська область

Вбудоване нежитлове приміщення з підвалом загальною площею 414,1 м2
за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Горького, 14, що перебуває на
балансі ТОВ «Кременчук Житлобуд». Приватизовано юридичною особою, яка
єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 2 065 560,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 344 260,00 грн.

ВінницЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: колишній цех розливу горілки (літ. «Т») загальною площею
238,5 м2; колишній відділ приготування горілки (літ. «Т1») загальною площею
151,4 м2; колишній цех виноробства (літ. «Т2») загальною площею 1164,5 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21.
Зберігач: ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», код за ЄДРПОУ 35797976,
адреса: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Північна, 44.
Відомості про об’єкт: одно-двоповерхова будівля загальною площею
1 554,4 м2, у т. ч.: колишній цех розливу горілки (літ. «Т») загальною площею
238,5 м2, 1994 року побудови, колишній відділ приготування горілки (літ. «Т1»)
загальною площею 151,4 м2, 1994 року побудови, колишній цех виноробства
(літ. «Т2») загальною площею 1 164,5 м2, 1951 року побудови, перебуває в задовільному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 2 563 м2, кадастровий номер 0510900000:00:001:1364. Цільове призначення: виділена для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд,
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, код цільового
використання 11.02. Земельна ділянка розташована в другій зоні округу санітарної охоронної зони курортів м. Хмільника (зона обмежень). Проїзд до об’єкта
здійснюється на умовах договору-сервітуту з вул. Столярчука через ворота ПрАТ
«Агрокомплекс «Хмільникпродукт».
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 2 165 279,00 грн, у т. ч.: вартість будівель – 1 890 392,00 грн, вартість земельної ділянки – 274 887,00 грн.
ПДВ – 433 055,80 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 598 334,80
грн, у т. ч.: вартість будівель – 2 268 470,40 грн, вартість земельної ділянки –
329 864,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному
обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі;
використовувати земельну ділянку з урахуванням обмежень, встановлених ст. 32
Закону України «Про курорти».
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 25 983,35 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 259 833,48 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 03.04.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 07.04.2017 товарною біржею «Вінницька товарна універсальна біржа», час початку внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді до товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа»
на електронну адресу: tb_vtub@ukr.net, тел. (0432) 66-25-92, до 17.00. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» (21036,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-26-08, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля колишнього цеху розливу вина (літ. «Б») з підвалом (літ.
«П/Б») загальною площею 1 127,4 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21.
Зберігач: ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», код за ЄДРПОУ 35797976,
адреса: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Північна, 44.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля колишнього цеху розливу вина (літ.
«Б») з підвалом (літ. «П/Б») загальною площею 1 127,4 м2, 1956 року побудови.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 1437 м2, кадастровий номер 0510900000:00:001:1362. Цільове призначення: виділена для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд,
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, код цільового
використання 11.02. Земельна ділянка розташована в другій зоні округу санітарної охоронної зони курортів м. Хмільника (зона обмежень). Проїзд до об’єкта
здійснюється на умовах договору-сервітуту з вул. Столярчука через ворота ПрАТ
«Агрокомплекс «Хмільникпродукт».

Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 1 133 037,00 грн, у т. ч.: вартість будівель – 941 320,00 грн, вартість земельної ділянки – 191 717,00 грн.
ПДВ – 226 607,40 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 359 644,40
грн, у т. ч.: вартість будівель – 1 129 584,00 грн, вартість земельної ділянки –
230 060,40 грн.
Умови продажу:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни
продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі; використовувати земельну ділянку з урахуванням обмежень, встановлених ст. 32 Закону
України «Про курорти».
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 13 596,44 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 135 964,44 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 03.04.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 07.04.2017 товарною біржею «Вінницька товарна універсальна біржа», час початку внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді до товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа»
на електронну адресу: tb_vtub@ukr.net, тел. (0432) 66-25-92, до 17.00. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» (21036,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-26-08, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: комплекс будівель та споруд загальною площею 184,9 м2 у
складі: нежитлової будівлі з підвалом, А, 163,4 м2; гаража, Б, 19,1 м2; туалету, В,
2,4 м2; вхідного майданчика, а; вхідного майданчика, а1.
Адреса об’єкта: 24800, Вінницька обл., Чечельницький р-н, смт Чечельник,
вул. Героїв Майдану, 7.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 26286152.
Адреса балансоутримувача: 21018, м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, 17.
Відомості про об’єкт: нежитлова одноповерхова будівля з підвалом 163,4 м2,
вхідними майданчиками, гараж 19,1 м2 та туалет 2,4 м2, 1956 року побудови, не
експлуатуються.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663 га. Кадастровий номер земельної ділянки 0525055100:01:002:0577. Категорія земель:
землі житлової та громадської забудови. Цільове призначення: 03 для громадської
забудови. Обмеження не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 115 288,00 грн, ПДВ – 23 057,60 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 138 345,60 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний: протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта державної власності сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі
ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом прийманняпередавання.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 383,46 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ
ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 13 834,56 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єк
та приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 03.04.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 07.04.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі
на електронну адресу: auk@uub.com.ua тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі
дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ
ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24,
тел. (0432) 67-26-08, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 8.00 до 16.00.
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 1, 6, II на 1-му поверсі в літ. А-3 загальною площею 113,6 м2.
Адреса об’єкта: м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою нежитлові вбудовані
приміщення № 1, 6, II загальною площею 113,6 м2 на першому поверсі триповерхової житлової будівлі літ. А-3, введеної в експлуатацію у 1955 році. Будівля цегляна,
I групи капітальності, технічний стан задовільний. Доступ до об’єкта здійснюється
через окремий вхід, стан внутрішнього оздоблення приміщення задовільний (потрібен косметичний ремонт). До приміщення підведені основні комунікації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 875 061,00 грн, ПДВ – 175 012,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 050 073,20 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; подальше
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого
об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з
дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному
органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом
приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти
його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 105 007,32 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації – «Нежитлові приміщення № 1, 6, II на 1-му поверсі в літ. А-3
загальною площею 113,6 м2» за адресою: м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 3 квітня 2017 року до
17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (https://torgi.tbe.com.ua) 7 квітня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»
(https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: гараж літ. А-1 загальною площею 23,4 м2 разом із земельною
ділянкою.
Адреса об’єкта: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Миру (колишній
просп. Леніна (просп. Республіки), будинок 10/20, гараж б/н.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у м.
Маріуполі Донецької області. Ідентифікаційний код балансоутримувача 37989721.
Адреса балансоутримувача: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, просп.
Миру, 68.
Відомості про об’єкт нерухомості: гараж літ. А-1 загальною площею 23,4 м2, одноповерховий, окремо розташований, рік введення в експлуатацію – 1992. Фундамент
цегляний, стіни – метал, покрівля металева, підлога – цемент. Будівля гаража боковими
фасадами «стіна в стіну» примикає до будівлі трансформаторної підстанції та будівлі
котельні. Під’їзд до об’єкта має тверде покриття. Інженерні комунікації відсутні.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,0024 га; кадастровий номер
1412336300:01:005:0496; категорія земель – землі житлової та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель органів
державної влади та місцевого самоврядування (обслуговування гаража). Розташування земельної ділянки до центру міста – 1,6 км, до моря – 1,1 км.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 32 700,00 грн, ПДВ – 6 540,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 39 240,00 грн, у т. ч.: об’єкта
нерухомості: без ПДВ – 29 300,00 грн, ПДВ – 5 860,00 грн, з ПДВ – 35 160,00 грн; земельної ділянки: без ПДВ – 3 400,00 грн, ПДВ – 680,00 грн, з ПДВ – 4 080,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; забезпечення
дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта; забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта території; використання земельної ділянки відповідно до цільового призначення та у випадку необхідності самостійне вирішення
покупцем зміни цільового призначення земельної ділянки відповідно до чинного
законодавства; здійснення заходів щодо державної реєстрації права власності на
об’єкт приватизації (об’єкт нерухомості та земельну ділянку) згідно з чинним законодавством України протягом шести місяців після підписання акта прийманняпередачі об’єкта; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта
приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника
всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу,
прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в банк ГУ ДКСУ у
Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по
Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 3 924,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 07.04.2017. Час початку аукціону –
10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяви на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
03.04.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 392,40 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності (ЄМК)
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Завод
алюмінієвої фольги» (ДП «ЗАФ»).
Місцезнаходження: 69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15.
Код за ЄДРПОУ 33210902.
Види діяльності згідно з КВЕД: 24.42 виробництво алюмінію, 24.53 лиття легких
кольорових металів, 38.32 відновлення відсортованих відходів, 41.20 будівництво
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житлових і нежитлових будівель, 46.72 оптова торгівля металами та металевими
рудами, 77.12 надання в оренду вантажних автомобілів, 77.39 надання в оренду
інших машин, устаткування та товарів, н. в.і. у.
Відомості про об’єкт приватизації:
На балансі підприємства будівлі (споруди, приміщення) не обліковуються.
Право власності, оренди, користування тощо земельними ділянками у підприємства відсутнє.
На балансі підприємства обліковуються необоротні активи у кількості 85 517
од., з них 85 514 од. – незавершені капітальні інвестиції (технологічне обладнання
не змонтоване та не введене в експлуатацію), 3 од. – основні засоби.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність з моменту утворення у 2004 році. Викиди та скиди забруднюючих
речовин у навколишнє природне середовище на підприємстві відсутні.
Показники фінансово-майнового стану підприємства
Основні показники за даними балансу,
2014 рік
2015 рік
2016 рік
звіту про фінансові результати, (тис. грн)
Незавершені капітальні інвестиції
373025
373025
372609
Основні засоби
1089
1089
1421
Оборотні активи (усього)
171
36
118
Вартість активів
374285
374150
374149
Власний капітал (усього)
374248
373916
373560
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи,
29
191
407
послуги
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
1
4
26
бюджетом
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі
2
13
38
страхування
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
5
26
118
оплати праці
Чистий фінансовий результат (збиток)
(197)
(332)
(356)
Рентабельність, %
Рентабельність не розраховується, оскільки діяльність підприємства збиткова
Кількість та склад робочих місць станом на 01.01.2017 – 3, у т. ч.: директор,
головний бухгалтер, комірник.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 966 426 000,00 грн
(дев’ятсот шістдесят шість мільйонів чотириста двадцять шість тисяч гривень 00
копійок). ПДВ – 193 285 200,00 грн (сто дев’яносто три мільйони двісті вісімдесят
п’ять тисяч двісті гривень 00 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 159 711 200,00
грн (один мільярд сто п’ятдесят дев’ять мільйонів сімсот одинадцять тисяч
двісті гривень 00 копійок).
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
115 971 120,00 грн (сто п’ятнадцять мільйонів дев’ятсот сімдесят одна тисяча сто
двадцять гривень 00 копійок).
Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:
1. Не допускати звільнення (за винятком звільнення на підставі пункту 6 ст. 40
Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 ст. 40
та ст. 41 Кодексу законів про працю України) працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом
6 місяців від дня переходу до нього права власності.
2. Забезпечити протягом 30 днів з моменту підписання акта передачі об’єкта приватизації погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, кредиторської
заборгованості підприємства, що склалась станом на 31.05.2016, а саме: поточної
кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги – 296,00 тис. грн, поточної
кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом – 13,00 тис. грн, поточної
кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування – 23,00 тис. грн, поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці – 63,00 тис. грн.
3. Забезпечити протягом 30 днів з моменту підписання акта передачі об’єкта
приватизації погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, кредиторської заборгованості підприємства, що виникли за період з 31.05.2016 до дати
підписання акта передачі об’єкта приватизації.
4. Умови подальшої експлуатації об’єкта приватизації покупець визначає самостійно.
5. Забезпечити збереження навколишнього середовища, дотримання санітарних та екологічних норм.
6. Забезпечити протягом 3 місяців з моменту підписання акта передачі, припинення юридичної особи – ДП «ЗАФ» шляхом внесення до ЄДРПОУ запису про її припинення
на підставі правонаступництва прав і обов’язків приватизованого підприємства.
7. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу об’єкта
приватизації здійснюватиметься органом приватизації протягом 5 років.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Сума грошових коштів, що має вноситися учасниками аукціону (потенційними
покупцями), у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації, перераховується
на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО
820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015,
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 03.04.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 07.04.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00. Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за №1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Запорізької філії Української
універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00
до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. № 38, 40 з 8.00 до 16.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061) 226-07-75,
226-07-76.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: електростанція дизельна на шасі автомобіля ЗІЛ-157.
Місцезнаходження об’єкта: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Ребета, 2.
Балансоутримувач: Івано-Франківська філія ПАТ «Укртелеком», адреса: 76014,
м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 32. Код за ЄДРПОУ 01184835.
Відомості про об’єкт приватизації: електростанція дизельна на шасі автомобіля
ЗІЛ-157, тип ТЗ – фургон – С, рік випуску – 1965, реєстраційний № АТ 7832 АХ, шасі
№ 168397, колір – зелений. ТЗ призначений для виконання спеціальних робочих
функцій (автомобіль для пересування дизель-генераторної електростанції). Перебуває в задовільному стані, окремі вузли та механізми потребують ремонту (двигун,
головка блока, гальмівна система, колісні диски, лобове скло, рефлектори фар).
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 82 269,00 грн, ПДВ – 16 454,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 98 723,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Забезпечення проведення перереєстрації транспортного засобу відповідно
до чинного законодавства України.
2. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом приватизації
із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (код
установи за ЄДРПОУ 13660726):
в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014 за реєстрацію заяви 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації на
рахунок № 37180500900001;
в банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 кошти в сумі 9 872,3 грн – гарантійний внесок (грошові кошти в розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації) на
рахунок № 37311072006415.
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 07.04.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі (веб-сайт http://putb.if.ua) на електронну адресу: pfg@pfg.
if.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (м.
Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Кінцевий термін подання заяв
на участь в аукціоні – 03.04.2017 включно до 17.15.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9)
та (0342) 55-31-40, 75-23-67 (РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, 76019,
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх).

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове приміщення їдальні загальною площею 318,1 м2.
Адреса об’єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ
00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Відомості про об’єкт: будівля, в якій розташований об’єкт, 1975 року побудови.
Група капітальності будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою з підвалом, складною у плані. До складу об’єкта входять нежитлові приміщення
1-го поверху та підвалу. Загальна площа приміщень 1-го поверху – 203,3 м2, підвалу – 114,8 м2. Об’єкт має окремі входи: окремий вхід з прибудови будівлі, розташований на фронтальному фасаді, а також окремий вхід до підвалу. Загальний
і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 1 135 537,00 грн, ПДВ: 227 107,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 1 362 644,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 136 264,44 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 136 264,44 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» (http://torgi.birga-ukraine.com.ua) 4 квітня
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна
Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 31 березня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове приміщення медпрофілакторію загальною площею
177,7 м2.
Адреса об’єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ
00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Відомості про об’єкт: будівля, в якій розташований об’єкт, 1975 року побудови. Група капітальності будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою з підвалом, складною у плані. Об’єкт розташований на першому
поверсі будівлі. Доступ до об’єкта здійснюється через територію підприємства.
Приміщення має окремий вхід. Загальний і фізичний стан основних будівельних
елементів будівлі задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 591 327,00 грн, ПДВ: 118 265,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 709 592,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 70 959,24 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 70959,24 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» (http://torgi.birga-ukraine.com.ua) 4 квітня
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна
Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 31 березня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля лазні загальною площею 638,6 м2.
Адреса об’єкта: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мирне, вул. Центральна, 3р.
Балансоутримувач ліквідований.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою капітальну двоповерхову (без підвалу)
окремо розташовану будівлю складної форми в плані, що складається з двох, безпосередньо поєднаних між собою, прямокутних об’ємів. Загальна площа – 638,6 м2.
Група капітальності – ІІ. Рік побудови – 1970. Внутрішні інженерні комунікації відсутні
або перебувають у непридатному до експлуатації стані. Технічний стан: основного
висотного об’єму – ветхий; прибудови – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці, що перебуває в комунальній власності.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 889 500,00 грн, ПДВ: 177 900,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 1 067 400,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 106 740,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 106 740,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
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розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 4 квітня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 31 березня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

КІРОВОГРАДСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Мiсцезнаходження об’єктів: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче
об’єднання «Етал», 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська,
1, код за ЄДРПОУ 05814256.
1. Назва об’єкта: верстат довбальний, інв. № 023016, реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ085. Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію –
1983. Стан – задовільний, подальша експлуатація верстата можлива.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 3 080,00 грн, ПДВ – 616,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 696,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
369,60 грн.
2. Назва об’єкта: верстат круглопиляльний, інв. № 023015, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ084. Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію –
1983. Верстат комплектний, необхідна ревізія всіх механізмів. Стан – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 540,00 грн, ПДВ – 508,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 048,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
304,80 грн.
3. Назва об’єкта: верстат для обробки деревних матеріалів «Лучеса»
УОДМ-1, інв. № 030911, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ094. Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1989. Верстат комплектний, необхідна ревізія всіх механізмів. Стан – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 7 480,00 грн, ПДВ – 1 496,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 8 976,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
897,60 грн.
4. Назва об’єкта: естакада для циклону Ц-1050 та оборника, інв. № 025159,
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ091. Відомості про об’єкт: рік введення
в експлуатацію – 1985. Стан – задовільний, можлива подальша експлуатація.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 8 900,00 грн, ПДВ – 1 780,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 10 680,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
1 068,00 грн.
5. Назва об’єкта: трансформатор зварювальний ДТМ-401, інв. № 031564,
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ097. Відомості про об’єкт: рік введення
в експлуатацію – 1990. Комплектний, знаходиться в технічно справному стані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 970,00 грн, ПДВ – 394,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 364,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
236,40 грн.
6. Назва об’єкта: машина для приготування та подавання жорстких розчинів, інв. № 024906, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ086. Відомості
про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1984. Машина тривалий час не була задіяна в роботі, необхідна ревізія всіх механізмів.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 25 580,00 грн, ПДВ – 5 116,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 30 696,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
3 069,60 грн.
7. Назва об’єкта: установка свердлування отворів в залізобетоні ИЭ1806,
інв. № 033890, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ107. Відомості про об’єкт:
рік введення в експлуатацію – 1992 (рік випуску – 1988). Установка розукомплектована, відсутні: рукоятки для переміщення вручну редуктора поворотного пристрою, а
також для здійснення подачі при свердлінні; два колеса з гумовим ободом в зборі.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 5 910,00 грн, ПДВ – 1 182,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 7 092,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
709,20 грн.
8. Назва об’єкта: машина для шліфування дерев’яних підлог СО-155,
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ115. Відомості про об’єкт: рік випуску – 1988. Машина комплектна, необхідне проведення ревізії всіх механізмів.
Стан – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 850,00 грн, ПДВ – 570,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 420,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
342,00 грн.
9. Назва об’єкта: машина мозаїчно-шліфувальна СО-111, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ116. Відомості про об’єкт: рік випуску – 1988. Машина
комплектна, необхідне проведення ревізії всіх механізмів. Стан – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 840,00 грн, ПДВ – 568,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 408,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
340,80 грн.
10. Назва об’єкта: установка СО 169, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ117. Відомості про об’єкт: рік випуску – 1989. Установка комплектна, необхідне проведення ревізії всіх механізмів. Стан – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 7 830,00 грн, ПДВ – 1 566,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 9 396,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
939,60 грн.
11. Назва об’єкта: малярний агрегат СО-154, реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ118. Відомості про об’єкт: перебуває на складському зберіганні з 1989 року, рік випуску – 1988. Агрегат комплектний, необхідне проведення
ревізії всіх механізмів. Стан – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 7 130,00 грн, ПДВ – 1 426,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 8 556,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
855,60 грн.
12. Назва об’єкта: малярна станція СО, реєстровий номер 5814256.20.
ААВАГЕ119. Відомості про об’єкт: перебуває на складському зберіганні з 1989
року. Станція комплектна, тривалий час не була задіяна в роботі, необхідне проведення ревізії всіх механізмів. Загальний стан – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 80 900,00 грн, ПДВ – 16 180,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 97 080,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
9 708,00 грн.
13. Назва об’єкта: вентилятор 74-70-86-У 4-5 (ВР 280-46 ДУ (ВЦ 14-46),
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ120. Відомості про об’єкт: перебуває на
складському зберіганні з 1990 року, рік випуску – 1988. Вентилятор комплектний,
необхідне проведення ревізії всіх механізмів. Загальний стан – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 11 730,00 грн, ПДВ – 2 346,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 14 076,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової вартості продажу об’єкта
становить 1 407,60 грн.
14. Назва об’єкта: вентилятор ВЦ-4-75 (В-Ц4-75-6,3), реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ121. Відомості про об’єкт: перебуває на складському зберіганні з 1993 року. Вентилятор комплектний, необхідне проведення ревізії всіх
механізмів. Загальний стан – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 4 700,00 грн, ПДВ – 940,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 5 640,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
564,00 грн.
15. Назва об’єкта: шарнірно-панельне риштування, інв. № 025138, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ087. Відомості про об’єкт: рік введення в
експлуатацію – 1985. Перебуває в технічно справному стані. Стан – задовільний,
можлива подальша експлуатація.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 830,00 грн, ПДВ – 566,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 396,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
339,60 грн.
16. Назва об’єкта: шарнірно-панельне риштування, інв. № 025139, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ088. Відомості про об’єкт: рік введення в
експлуатацію – 1985. Перебуває в технічно справному стані. Стан – задовільний,
можлива подальша експлуатація.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 830,00 грн, ПДВ – 566,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 396,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
339,60 грн.
17. Назва об’єкта: шарнірно-панельне риштування, інв. № 025140, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ089. Відомості про об’єкт: рік введення в
експлуатацію – 1985. Перебуває в технічно справному стані. Стан – задовільний,
можлива подальша експлуатація.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 830,00 грн, ПДВ – 566,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 396,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
339,60 грн.
18. Назва об’єкта: шарнірно-панельне риштування, інв. № 025141, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ090. Відомості про об’єкт: рік введення в
експлуатацію – 1985. Перебуває в технічно справному стані. Стан – задовільний,
можлива подальша експлуатація.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 830,00 грн, ПДВ – 566,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 396,00 грн.
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Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
339,60 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровограській області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні за методом зниження
ціни – 3 квітня 2017 року до 18.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Націо
нальна мережа аукціонних центрів» (http://www.nmac.net.ua) 7 квітня 2017
року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 13.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом
ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25
вересня 2015 за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни та фотокопії документів, що
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів»: http://www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону за методом зниження ціни зобов’язані направити на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр» Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (25009,
м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 303) оригінали заяв на участь в аукціоні за методом
зниження ціни у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Прийняття та реєстрація заяв на участь в аукціоні за методом зниження ціни
проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входами у підвал, яке складається з: приміщення 1 загальною площею 155,3 м2, приміщення 2
загальною площею 156,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Федоренка, 10.
Балансоутримувач: ВАТ «Сєвєродонецький приладобудівний завод», код за
ЄДРПОУ 05744350.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входами
у підвал, яке складається з: приміщення 1 загальною площею 155,3 м2, приміщення 2 загальною площею 156,5 м2 в чотириповерховій адміністративно-побутовій
будівлі. Висота приміщень – 2,9 м. Рік будівництва – 1963. Підлога – бетон, стіни –
бетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити. Наявне електропостачання. Стан
об’єкта – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 180 647,00 грн, ПДВ – 36 129,40 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 216 776,40 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта приватизації покупець вирішує самостійно; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього
середовища, забезпечувати дотримування санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації об’єкта; питання землекористування покупець
вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства після набуття права
власності на об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу, оренду об’єкта
приватизації до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі
тільки після повної сплати за об’єкт приватизації та за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за
згодою державного органу приватизації; надавати РВ ФДМУ по Луганській області необхідні матеріали, відомості, документи стосовно виконання умов договору
купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу. Сплатити ціну продажу за об’єкт приватизації протягом 30
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
та після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації прийняти його
у триденний термін за актом приймання-передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189506700001
в ГУ ДКСУ у Луганській області, МФО 804013, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Грошові кошти у розмірі 21 677,64 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, вносяться на р/р № 37319070002543 в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 2 квітня 2017 року до
17.30 включно.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 6 квітня 2017 року. Час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015
року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, м. Cєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, кімн. 313, телефон для
довідок (06452) 4-23-68. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).
Необхідна інформація розміщується на офіційному сайті РВ ФДМУ по Луганській області: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/luhansk.html.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля,
КТП, площею 149,7 м2.
Адреса об’єкта: 82000, Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір, вул. Дністрова,78.
Балансоутримувач: Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області. Код за ЄДРПОУ 04056411. Адреса балансоутримувача: 82000, Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Лева Галицького, 40.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля КТП розташована в
периферійній зоні міста на території колишнього військового містечка. Висота
приміщень – 3,1 м; фундамент – б/бетон; стіни, перегородки цегляні; перекриття
дерев’яне; покрівля – шифер; вікна, двері дерев’яні (частково відсутні); підлога –
бетонна; інженерне обладнання відсутнє.
Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ – 160 595,00 грн, ПДВ – 32 119,00 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ – 192 714,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта –
19 271,40 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу згідно з чинним
законодавством; подальше відчуження об’єкта приватизації до повної сплати його
вартості можливе лише за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка)
від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 03.04.2017 до 16.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 07.04.2017, час початку торгів – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня 2015 за
№ 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та
реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку
подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
1. Назва об’єкта № 1: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: лава для роздягання (12 шт.), ліжко дитяче з матрацом
(55 шт.), матрац (84 шт.), лава для одягу (20 шт.), ліжко дитяче (84 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Зміна». Код за ЄДРПОУ
22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Дата випуску – кінець
1980-х років. Технічний стан об’єкта придатний до експлуатації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 39 580,00 грн. ПДВ – 7 916,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 47 496,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта –
4749,60 грн.
2. Назва об’єкта № 2: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: шафа для одягу (36 шт.), шафа для іграшок (12 шт.),
шафа для книжок (4 шт.), шафа господарська (5 шт.), вішалка для роздягання (25
шт.), шафа для верхнього одягу (20 шт.), шафа для індивідуального користування
(4 шт.), шафа д/мат. (4 шт.), шафа д/пост. (4 шт.), вішалка для рушників (16 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Зміна». Код за ЄДРПОУ
22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Дата випуску – кінець
1980-х років. Технічний стан об’єкта придатний до експлуатації.
Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ – 30 500,00 грн. ПДВ – 6 100,00 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ – 36 600,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта –
3 660,00 грн.
Умови продажу об’єктів:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження
об’єкта приватизації до повної сплати його вартості можливе лише за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов
договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка)
від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 03.04.2017 до 16.00.
Аукціони в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 07.04.2017, час початку торгів – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня 2015 за
№ 1147/27592.
Заяви на участь в аукціонах та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та
реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку
подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта № 1: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: стіл 2-міс. (56 шт.), стільці (112 шт.), стіл 4-міс. (20 шт.),
стілець дитячий (80 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансо
утримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається в основному з одиниць дитячих меблів та інвентарю (для дитсадків): cтіл 2-місний (56 шт., матеріал виготовлення –
ДСП, прямокутний), стільці (112 шт., матеріал виготовлення – дерево, фанера),
стіл 4-місний (20 шт., матеріал виготовлення – ДСП, прямокутний), стілець дитячий (80 шт., матеріал виготовлення – дерево, фанера). Дата випуску складових
об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Меблі перебувають на зберіганні в
неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства, в основному
в заводській упаковці, без значних механічних ушкоджень. Технічний стан дитячих
меблів класифікований як придатний до використання.
Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ – 21 630,00 грн, ПДВ – 4 326,00 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ – 25 956,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 2 595,60 грн.
Назва об’єкта № 2: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: маслодільник РД-5, машина пральна КН-125 (3 шт.),
плита електрична ПЕ-051 (2 шт.), плита електрична ПЕ-0,51, машина МРОВ-160
(овочерізка), центрифуга КН- 217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ-200, рибочистка
РО-1М, м’ясорубка М-250 (2 шт.), шафа жарова ШЖ-0,85.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансо
утримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається з одиниць обладнання закладів громадського харчування (побутова техніка). Дата випуску складових об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Складові об’єкта тривалий час перебувають на зберіганні
в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Обладнання
не тестувалось, не досліджено придатність основних вузлів, особливо – неметалевих частин (гума, пластмаса) та електричних частин. Технічний стан одиниць
обладнання класифікований: від задовільного до непридатного (брухт).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 36 700,00 грн, ПДВ – 7 340,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 44 040,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 4 404,00 грн.
Назва об’єкта № 3: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: привід П-2, вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.), термостат ТС-10,
ліфт вантажний, стерилізатор.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансо
утримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається з одиниць обладнання закладів громадського харчування, лабораторне обладнання, підйомні механізми. Дата випуску складових об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Привід П-2 складається з
двох варочних камер, потужність – 7,5 кВт, габарити 900х850х1350 м, маса – 160
кг, матеріал – нержавіюча сталь. Вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.) – конструкція навісного типу, в якій суміщені пристрої приточної та витяжної вентиляції, габаритні
розміри: 1600х700х580 мм, маса – 50 кг, продуктивність – 0,65 м3/год. Термостат ТС-10 – термостат сухоповітряний, ємність камери – 10 л. Ліфт вантажний,
маса – орієнтовно 4500 кг. Стерилізатор металевий, з нержавіючої сталі, маса –
орієнтовно 15 кг. Складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних
виробничо-складських приміщеннях підприємства, вантажний ліфт – на земельній
ділянці під відкритим небом. Технічний стан одиниць обладнання класифікований:
від придатного до використання до непридатного (брухт).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 35 700,00 грн, ПДВ – 7 140,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 42 840,00 грн.

15 березня 2017 року

4
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 4 284,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження
покупцем об’єкта приватизації здійснювати після повної сплати ціни продажу
за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 03.04.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 7 квітня 2017 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня 2015 за № 1147/27592
(зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля зерноскладу № 2 загальною площею 984,7 м2.
Адреса об’єкта: вул. Спортивна, 4б, смт Любашівка, Одеська обл., 66502.
Балансоутримувач: ПрАТ «Любашівський елеватор», код за ЄДРПОУ 955153.
Адреса балансоутримувача: вул. Спортивна, 4а, смт Любашівка, Одеська
обл., 66502.
Інформація про об’єкт: окремо розташована кам’яна одноповерхова будівля,
яка складається з одного приміщення загальною площею 984,7 м2, висота приміщення – 3,3 м. Рік введення в експлуатацію – 1947. Інженерні мережі відсутні.
Об’єкт не використовується, потребує ремонту. Будівля розташована на території
ПрАТ «Любашівський елеватор», окремого виїзду (в’їзду) з території підприємства
немає. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт, окремо не виділена, перебуває в постійному користуванні підприємства – балансоутримувача.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 518 156,24 грн. ПДВ – 303 631,25 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 821 787,49 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; утримання об’єкта у належному санітарно-технічному стані; питання відведення земельної
ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570 в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 182 178,75 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 14 квітня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі – 10
квітня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на
електрону адресу: ouub@vega.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити Українській універсальній біржі (фактична адреса: 65012,
м. Одеса, вул. Ясна, 12) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114;
тел. 728-72-62.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля магазину загальною площею 305,6 м2 (разом із земельною ділянкою).
Місцезнаходження об’єкта: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71.
Балансоутримувач : ПАТ «Дубенський гумово-технічний завод», 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71. Код за ЄДРПОУ 02971506.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлова одноповерхова будівля магазину, розташована в периферійній зоні міста. Будівля магазину збудована в 1992
році. В будівлі магазину є підвал та допоміжне приміщення. Будівля тривалий час

не експлуатується та не проводились поточні ремонти. Інженерно-технічні мережі в будівлі відсутні. Подальше використання об’єкта можливе після проведення
будівельно-ремонтних робіт.
Відомості про земельну ділянку: площа – 650,0 м2. Категорія земель: земель
житлової та громадської забудови. Цільове призначення: для обслуговування магазину. Кадастровий номер 5610300000:01:001:0727.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 408 899,00 грн, у т. ч.: будівлі магазину –
344 820,00 грн, земельної ділянки – 64 079,00 грн. ПДВ – 81 779,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 490 678,80 грн, у т. ч. будівлі
магазину – 413 784,00 грн, земельної ділянки – 76 894,80 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем
термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-екологічних норм
експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої
території в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого майна та земельної ділянки, яке входить до складу об’єкта, в установленому законом
порядку; подальше відчуження об’єкта аукціону за договором купівлі-продажу до
моменту підписання сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов договору можливе лише за згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта
покупець, повинен покласти всі зобов’язання за договором на нового власника.
Новий власник у двотижневий термін з дня переходу до нього права власності на
об’єкт подає до державного органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації. Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00
грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок
№ 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 49 067,88 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805, Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 3 квітня 2017 року включно до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено 7 квітня 2017 року Українською універсальною біржею (www.uub.com. ua). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Одержати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77,
тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

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

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – дільнична
лікарня разом із земельною ділянкою.
Балансоутримувач: ПАТ «Фірма «Житомирінвест», код за ЄДРПОУ 01272640.
Адреса: 10029, м. Житомир, вул. Степана Бандери, 7.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садо
ва, 33.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля загальною площею
3 183,7 м2, фундамент та перекриття залізобетонні, стіни та перегородки цегляні,
інженерні мережі відсутні, ступінь будівельної готовності – 30 %. Об’єкт розташований в периферійній частині населеного пункту поруч з дорогою з твердим покриттям. Поруч розташовані житлові будинки малоповерхової забудови.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 1,8526 га, кадастровий номер земельної ділянки 1820384800:01:005:0105, цільове призначення – для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – дільничної лікарні разом
із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 643 797,00 грн (шістсот сорок три
тисячі сімсот дев’яносто сім гривень 00 копійок), у т. ч.: об’єкта незавершеного
будівництва – 276 982,00 грн (двісті сімдесят шість тисяч дев’ятсот вісімдесят дві
гривні 00 копійок); земельної ділянки – 366 815,00 грн (триста шістдесят шість тисяч вісімсот п’ятнадцять гривень 00 копійок). ПДВ – 128 759,40 грн (сто двадцять
вісім тисяч сімсот п’ятдесят дев’ять гривень 40 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 772 556,40
грн (сімсот сімдесят дві тисячі п’ятсот п’ятдесят шість гривень 40 копійок),

у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – дільничної лікарні – 332 378,40 грн
(триста тридцять дві тисячі триста сімдесят вісім гривень 40 копійок) з урахуванням ПДВ; земельної ділянки – 440 178,00 грн (чотириста сорок тисяч сто сімдесят
вісім гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації: завершити будівництво об’єкта та ввести
його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта прийманняпередачі із можливою зміною його первісного призначення; забезпечити вимоги
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва;
протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити
державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку в установленому законом порядку; подальше відчуження
об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований
цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою РВ ФДМУ по Житомирській області, яке здійснює контроль
за їх виконанням; використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення та у випадку необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її
цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунках за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 77 255,64 грн (сімдесят сім тисяч двісті п’ятдесят
п’ять гривень 64 копійки), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172.
Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ 13578893.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв – 10 квітня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 14 квітня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні в трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову
інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській обл., вул. Святослава
Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з 9.00
до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка,
52, тел. (0532) 56-00-37).

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

ВінницЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – їдальні з обладнанням
(разом із земельною ділянкою)
Назва об’єкта: їдальня з обладнанням (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 23620, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Юрківка, вул. Незалежності, 37а.
Балансоутримувач: Юрківська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04331395.
Адреса балансоутримувач: 23620, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Юрківка.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля їдальні загальною площею
606,15 м2 з туалетом площею 11,0 м2. Обладнання: сервант 1986 р. в., пилосос
«Ракета» 1991 р. в., електричний котел ОАГВ 1987 р. в., газова плита «Електа» 1993
р. в, коптильна шафа «Полтава» 1996 р. в., холодильна шафа «Бірюса» 1984 р. в.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,1675 га. Кадастровий номер земельної ділянки 0524387200:02:001:0532. Категорія земель: землі
житлової забудови. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладу громадського харчування. Обмеження не зареєстровані.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 245 865,00 грн, ПДВ – 49 173,00 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  –
295 038,00 грн, у т. ч.: земельної ділянки без урахування ПДВ – 35 212,00 грн,
ПДВ – 7 042,40 грн, з урахуванням ПДВ – 42 254,40 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта державної власності разом із
земельною ділянкою сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом прийманняпередачі; зберігати профіль діяльності об’єкта протягом п’яти років з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; подальше відчуження об’єкта
можливе за умов збереження для нового власника зобов’язань, які не виконані
на момент такого відчуження, визначених договором купівлі-продажу виключно
за згодою РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 2 950,38 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 29 503,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37315005000498 в ГУДКСУ у Вінницькій
області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Він
ницькій області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 03.04.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 07.04.2017 Товарною біржею «Вінницька товарна універсальна біржа» (адреса веб-сайта: https://vtub.
vn.ua), час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00,
час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» на електрону адресу: tb_vtub@ukr.net, тел. (0432) 66-25-92
до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
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зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна
біржа» (21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23) оригінал заяви на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. (0432) 67-26-08, час роботи з 8.00 до
17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності – єдиного майнового комплексу –
Інституту післядипломної освіти спеціалістів
морського і річкового транспорту
Назва об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс – Інститут післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового транспорту.
Адреса об’єкта приватизації: 65125, м. Одеса, вул. Канатна, 42.
Код об’єкта за ЄДРПОУ 01126008.
Вид діяльності об’єкта: КВЕД 85.42 – Вища освіта, підготовка, перепідготовка,
спеціалізація, підвищення кваліфікації і стажування кадрів для підприємств морського і річкового транспорту та інших галузей.
Відомості про об’єкт приватизації: Інститут розташований в центрі міста
Одеса.
До складу ЄМК входить: нерухоме майно – будівля Інституту загальною площею 8 407,2 м2, гараж загальною площею 225,7 м2, 2 навіси; а також машини, обладнання та інвентар.
Будівля Інституту введена в експлуатацію у 1961 році.
Інститут розташований на земельній ділянці – 0,3654 га, забезпечений системами водопостачання, водовідведення та енергозабезпечення.
Обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.
Основні показники діяльності Інституту за останні три роки
Показник
2014 р.
2015 р.
2016 р.
Статутний капітал
515,5
515,5
515,5
Читий дохід від реалізації послуг, тис. грн
2440
3854
8688,1
Вартість активів, тис. грн
2265
3672
8094,1
Вартість власносго капіталу, тис. грн
1849
2298
5777,9
Чистий прибуток, тис. грн
493
449
3490
Рентабельність, %
16,8
11,7
74,7
Довгострокові зобов’язання, тис.грн
97
823
984,8
Дебіторська заборгованість, тис. грн
273
544
702,9
Кредиторська заборгованість (поточні зобов’язання),
319
551
1331,4
тис. грн
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 41 598 300,00 грн. ПДВ – 8 319 660,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 49 917 960,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець стає правонаступником всіх прав та обов’язків (у тому числі кредиторської та дебіторської заборгованості) Інституту.

2. Покупець зобов’язаний забезпечити:
2.1. Збереження профілю діяльності Інституту протягом одного року.
2.2. Сплатити ціну продажу об’єкта приватизації протягом 30 календарних днів
з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
2.3. Збереження існуючих робочих місць у кількості 30 одиниць протягом
6 місяців.
2.4. Протягом 30 календарних днів після підписання акта передачі погашення поточної кредиторської заборгованості станом на 31.12.2016 у сумі 1 331,4
тис. грн.
2.5. Дотримання санітарних та протипожежних норм експлуатації об’єкта в
порядку, визначеному чинним законодавством України.
3. Здійснити необхідні заходи щодо вилучення Інституту з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та анулювання печаток і
штампів Інституту в установленому законодавством порядку протягом 6 місяців.
4. Здійснити передачу документів Інституту, які підлягають постійному зберіганню, до державного архіву міста Одеси протягом 6 місяців.
5. Протягом року оформити право користування земельною ділянкою згідно
з чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Одеській області, р/р № 37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО
828011, код 20984091.
Грошові кошти у розмірі 4 991 796,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р
№ 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; Банк ДКСУ м. Київ.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 03.04.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 7 квітня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 15.00.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 0,5 % (половина
відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та
фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на веб-сайт Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://
torgi.birga-ukraine.com.ua/.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа
«Україна» (03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86д) оригінал заяви на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб. 1109 за телефонами: 731-50-36, 728-72-62.
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Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВОЛИНСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява на оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство фінансів 02311796, Управління фінансів Турійської РДА, 44800, Волин- Частина адміністративного
02311769.1. АААДЕВ617 44800, Волинська обл.,
17,3
50 700,0
2 роки 11 місяців
Надання юридичних (нотаріальних) послуг
України
ська обл., смт Турійськ, вул. Луцька, 23, тел. (03363) 2-14-71 приміщення (літ. А-3)
смт Турійськ, вул. Луцька, 23
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, 808, РВ ФДМУ по Волинській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

донецька область
№
з/п

Назва органу
управління

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Донецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2

1 Міністерство енергетики та вугільної 33504964, ВП «Шахта «Стаханова» ДП «Красноармійськвугілля», 85322, Доне- Частина приміщення вестибуля першого повер- 32087941.200. УЧЖШМЧ297 Донецька обл., Покровський р-н,
промисловості України
цька обл., м. Мирноград, вул. Соборна, 1, тел. (0623) 54-34-26
ху адміністративно-побутового комбінату
с. Новоекономічне, просп. Миру, 2

вартість майна за незалеж- максимально можлимета
ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди використання
4,0
12 084,00
2 роки 360 днів Розміщення
(2 місця по 2,0 кожне)
банкоматів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЖИТОМИРСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство інфра- 22046132, Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 10001, Частина нежитлового приміщення 21560045.600.АААЖЖА694 м. Житомир, вул. Бер22,7
114 249,00
1 рік
Організація торгівлі непродоструктури України м. Житомир, вул. Вітрука, 1, тел. 39-68-63
відділення зв’язку № 2 (літ. А)
дичівська, 69/2
вольчими товарами
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЗАКАРПАТСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Закарпатській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон )
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Державна казначейська 38028923, Управління Державної казначейської служби України у Тячівському районі Закарпат- Підвальні приміщення адміністративної
38028923.1.АААГБГ731 Закарпатська обл., м. Тячів,
76,68
357 619,00
2 роки 11 місяців
Розміщення буфету, що не здійснює
служба України
ської області, Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Жовтнева, 2, тел. (03134) 3-22-05
будівлі
вул. Жовтнева, 2
продаж товарів підакцизної групи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЗАПОРІЗЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство інфра- 01125761, ДП «Бердянський морський торговельний порт», 71112, Опора антенна залізобетонна № 9, 01125761.4.РИБРМН100 Запорізька обл., м. Бер79,3
256 542,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги
структури України Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 13/7, тел. (06153)
інв. № 3610, розміром 7,7 м × 10,3 м
дянськ, вул. Макарова, 13
рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які нада6-26-45
ють послуги доступу до мережі Інтернет
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-89,
226-07-88, 226-07-87, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

КІРОВОГРАДСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Кіровоградській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
з/п Назва органу управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державне агентство водних 23227031, Кіровоградська гідрогеолого-меліоративна партія 25015, м. Кіровоград,
Замощення
23227031.11.ААА ЖЛ601 м. Кіровоград проїзд Аджамський, 3
400,0
656 666,00
9 років
Розміщення машин
ресурсів України
проїзд Аджамський, 3, тел. (0522) 24-19-40
та обладнання
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЛЬВІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство внутрішніх 40112385, Регіональний сервісний центр МВС у Львівській облас- Нежитлове приміщення на першому поверсі
Інформація відсутня м. Львів, вул. Данила
9,0
118 700,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного
справ України
ті, м. Львів, вул. Городоцька, 124, тел. (032)238-40-27
триповерхової адміністративної будівлі
Апостола,11
станом на 31.10.2016
об’єкта з продажу автотоварів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

ОДЕСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Одеській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
№
Назва органу
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п
управління
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
контактний телефон)
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і 02071045, Одеський національний політехнічний універси- Частина нежитлового приміщення четвертого по02071045.81.ДЛСФЦХ037; м. Одеса, вул. М. Говорова, 11б;
2,0;
25 446,00;
1 рік
науки України
тет, 65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1
верху будівлі гуртожитку № 5 та частина нежитлового 02071045.81.ДЛСФЦХ038 м. Одеса, вул.. М. Говорова, 11в
2,0
25 446,00
приміщення четвертого поверху гуртожитку № 6
2 Міністерство освіти і 02071062, Одеська національна академія харчових
Виділена частина приміщення коридору другого по- 02071062.1.ЖИЮКЯЖ002 м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3
4,2
56 408,00
2 роки 11 місяців
науки України
технологій, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112
верху у п’ятиповерховому учбовому корпусі № 1
3 Міністерство соціаль- 20988443, Саратський районний центр зайнятості, Одеська Нежитлове приміщення Саратського районного
20988443.1.ФХООУС047 Одеська обл., смт Сарата,
208,0
518 700,00
1 рік
ної політики України обл., смт Сарата, вул. Чкалова, 8
центру зайнятості
вул. Леніна, 97а
4 Міністерство інфра- 38727770, ДП «Адміністрація морських портів України»,
Нежитлові приміщення першого поверху (першого 38727770.10.АААИГА987 м. Одеса, вул. Приморська, 6
142,68
2 067 052,00
2 роки 11 місяців
структури України
Одеська філія, м. Одеса, пл. Митна, 1
рівня) в будівлі Морського вокзалу
5 РВ ФДМУ по Одеській 00308258, ПАТ «Альбатрос», м. Одеса, вул. Успенська, 22
Нежитлові приміщення підвалу в чотириповерхово–
м. Одеса, просп. Шевченка, 13
136,2
690 500,00
2 роки 11 місяців
області
му житловому будинку
6 Міністерство культури 02214260, Одеська середня спеціалізована музична школа- Нежитлові приміщення на 1-му поверсі будівлі
02214260.1.ЮЖВЦСД395 м. Одеса, Сабанєєв міст, 1
78,8
807 000,00
2 роки 11 місяців
України
інтернат ім. проф. Столярського, м. Одеса, Сабанєєв міст, 1

мета використання
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (пральні машини)
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання послуг із ксерокопіювання документів та друкування документів і набору тексту
Розміщення позашкільного навчального закладу
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих
товарів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
товарів, крім товарів підакцизної групи
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі

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».

ХАРКІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Харківській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загаль- вартість майна за максимально
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження на пло- незалежною оцін- можливий
мета використання
ща, м2 кою без ПДВ, грн строк оренди
2
1 Міністерство освіти 21188189, Харківський механічний технікум ім. О. О. МоНежитлові приміщення – частини кімн. № 19 (S = 27,1 м ), 27 (S = 21188189.1.ПЮДЖПО002 м. Харків, вул. Моро- 116,0
641 900,00
1 рік
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у наі науки України
розова, 61036, м. Харків, вул. Морозова, 4/1, тел.: (057)
70,6 м2), кімн. № 25, 26 на 2-му поверсі 3-поверхової громадської
зова, 4/1
вчальному закладі
737-96-03, 784-42-84
будівлі навчально-виробничого корпусу, літ. А-3, інв. № 10310002
2 Міністерство обо- 08162096, ДП МОУ Харківська контора матеріальноНежитлові приміщення – кімн. № 4, 12 на 1-му поверсі
–
м. Харків, вул. Це26,8
87 000,00
1 рік
Розміщення офіса
рони України
технічного забезпечення, 61064, м. Харків, вул. Цементна, 3, 2-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 083
ментна, 3
тел. (057) 370-38-63
3 Міністерство
08734011, ДУ «Територіальне медичне об’єднання
Частина коридору № 18 на 2-му поверсі 7-поверхової будівлі по–
м. Харків,
57,1
483 800,00
1 рік
Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної власності і провнутрішніх справ МВС України по Харківській області», 61002, м. Харків,
ліклініки, інв. № 10310001, літ. А-4-7
вул. Гіршмана, 8/10
водить господарську діяльність з медичної практики (психотерапії) щонеділі по 2
України
вул. Гіршмана, 8/10, тел.: (057) 705-94-03, 731-59-27
(дві) години (з 10.00 до 12.00)
4 Міністерство освіти 40397478, Харківський інститут фінансів Київського
Нежитлові приміщення – кімн. № 23, 23б, 23в, 24, 24а, 25, 32,
–
м. Харків, пров.
128,9
714 600,00
2 роки 11 Розміщення їдальні, що не здійснює продаж підакцизної групи товарів, у наі науки України
національного торговельно-економічного університету,
IV, IVа на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі учбового корпусу, інв.
Плетнівський, 5
місяців
вчальному закладі
61003, м. Харків, пров. Плетнівський, 5, тел. (057) 731-54-00 № 35578, літ. А-4, пам’ятка архітектури
5 Міністерство обо- 24975516, ДП МОУ «Харківське управління механізації та
Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, частина кімн. № 5 (S=
24975516.1.АААГВД688 м. Харків, вул. Велика 557,4
718 800,00
1 рік
Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт авторони України
будівництва», 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 218, 42,7 м2) та частина кімн. № 7 (S= 108,0 м2 та 319,1 м2) на 1-му поверсі
Панасівська, 218
мобілів
тел. (057) 712-88-41
одноповерхової будівлі виробничо-технічного комплексу, інв. № 3
6 Міністерство еко- 14311070, ДП «Харківський науково-дослідний інститут
Нежитлові приміщення – кімн. № 2-16, 2-19 – 2-27, 2-29, 2-34 на
–
м. Харків, вул. Криво 456,0
1 429 100,00
1 рік
Розміщення спортивної реабілітації для інвалідів (розміщення благодійної органіномічного розвитку технології машинобудування», 61016, м. Харків,
2-му поверсі 3-поверхового інженерно-адміністративного корпусу,
конівська, 30
зації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльі торгівлі України вул. Кривоконівська, 30, тел. (057) 372-40-50
інв. № 5, літ. А-3
ності і становить не більш як 50,0 м2, та для частини площі, що перевищує 50 м2)
7 РВ ФДМУ по Хар- Балансоутримувач відсутній
Нежитлові приміщення на 1-му поверсі та у підвалі 5-поверхової
–
м. Харків, вул. Р.
314,4
1 173 500,00
10 років Розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговуківській області
житлової будівлі
Ролана, 9
вання населення

№
з/п

Назва органу
управління

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

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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6
ЧЕРНІГІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви про оренду
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Міністерство юстиції
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів, Нежитлові приміщення другого поверху будівлі
–
м. Чернігів,
38,9
168 253,94
2 роки 364 дні
Розміщення офісних
України
вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
допоміжних послуг (Б2)
вул. Шевченка, 103
приміщень
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ
ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

м. КИЇВ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
місцезнаходження
загальна вартість майна за неза- максимально можз/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
об’єкта оренди
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти і науки України 02070909, Київський національний університет будівництва і архітек- Нерухоме майно – частини фасадів
–
03680, м. Київ, просп.
33,82
290 929,00
2 роки 11 місяців
тури, 03680, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31, тел. 241-55-80 та залізобетонні фундаменти ФМ-5,
Повітрофлотський, 31
станом на 30.11.2016
ФМ-6, ФМ-7
2 Міністерство освіти і науки України 02070921, Національний технічний університет України «Київський
Нерухоме майно – відгороджена
02070921.1.БДЧАХЯ025 м. Київ, вул. Академіка
6,0
87 400,00
2 роки 11 місяців
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», просп. Перемоги, 37, частина холу на 1-му поверсі будівлі
Янгеля, 3
станом на 31.12.2016
м. Київ, 03056, тел. (044) 236-79-89
навчального корпусу № 4
3 Державне агентство водних ресурсів 01033987, Бортницьке міжрайонне управління водного господарства Нерухоме майно – частина нежилого 01033987.341.АААБГВ287 м. Київ, вул. Євгенія
33,6
345 490,00
2 роки 11 місяців
України
імені Гаркуші М. А., 08351, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Ро- приміщення
Харченка, 4
станом на 30.11.2016
гозів, вул. Боровського, 1, тел. (044) 563-12-37
4 Міністерство регіонального роз38488780, ДП «Український інститут інженерно-технічних розвідувань Нерухоме майно – нежиле примі38488780.1.ВССЧГН021 м. Київ, бульв. Лесі Укра21,4
406 000,00
2 роки 11 місяців
витку, будівництва та житловодля будівництва», бульв. Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133, тел. (044) щення на 6-му поверсі будівлі
їнки, 26
станом на 31.12.2016
комунального господарства України 285-63-11
5 Міністерство освіти і науки України 01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ,
Нерухоме майно – частина не–
м. Київ, вул. Медова, 1
9,0
86 700,00
2 роки 11 місяців
просп. Космонавта Комарова, 1, тел.: 497-51-51, 497-01-13
житлового приміщення на першому
станом на 31.01.2017
поверсі будівлі (літ. Ф)
6 Управління державної охорони
00037478, Управління державної охорони України, вул. Богомольця, Нерухоме майно склад обладнання
–
м. Київ, вул. Полярна, 12 3 007,9
22 796 900,00
10 років
України
8, м. Київ, 01024, тел. (044) 281-26-73
літ. «Г»
станом на 30.11.2016
7 Міністерство освіти і науки України

01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ,
просп. Космонавта Комарова, 1, тел. 497-51-51, факс 408-30-27

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на другому поверсі
будівлі корпусу 8-А

–

м. Київ, вул. Космонавта
Комарова, 1

100,0

1 415 000,00
станом на 31.12.2016

мета використання
Розміщення обладнання котельні
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
товарів
Розміщення пункту розливу доочищеної питної води
Розміщення офіса
Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи

Розміщення фірмового магазину вітчизняних промислових
підприємств-товаровиробників, крім таких, що виробляють товари підакцизної групи
2 роки 11 місяців Проведення занять з перевезення небезпечних вантажів авіаційного транспорту (погодинно 80 год./міс.)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн.107, тел. 281-0018. Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна
 1. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на
право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Інституту післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового
транспорту, орган управління – РВ ФДМУ по Одеській області.
Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення першого поверху в п’ятипо
верховій адміністративній будівлі, інв. № 2837, загальною площею 15,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Канатна, 42.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 149 675,00 грн (сто сорок
дев’ять тисяч шістсот сімдесят п’ять грн 00 коп.) без ПДВ.
Стартова орендна плата за базовий місяць – вересень 2016 р. становить
742,67 грн (сімсот сорок дві грн 67 коп.) без ПДВ.
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання:
розміщення офіса – надання послуг у сфері фотографії (8,0 м2) та надання послуг
із ксерокопіювання документів (7,3 м2); строк оренди – 1 (один) рік або до моменту
завершення процесу приватизації; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної
плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця,
наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій
платіжних документів орендодавцю; належне утримання та використання об’єкта
оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна,
запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору
оренди на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь
балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого
майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю
протягом 15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі
припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу
у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря;
у разі припинення або розірвання договору оренди поліпшення майна, здійснені
орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від майна не завдаючи йому шкоди, є власністю орендаря, а поліпшення майна, здійснені орендарем за
рахунок власних коштів як з дозволу, так і без дозволу орендодавця, які неможливо
відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і компенсації не підлягають; заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем
конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була
підставою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний підписати
договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отримання,
а у разі його відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання
пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням
своєї останньої пропозиції орендної плати.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по
Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й
поверх, кімн. 503.
 2. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс
на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Одеського національного політехнічного університету, орган
управління – Міністерство освіти і науки України.
Назва об’єкта оренди: частина гравійного покриття, інв. № 122317, реєстровий № 02071045.81.ДЛСФЦХ041, загальною площею 6,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, просп. Шевченка, 1.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 26 413,00 грн (двадцять шість
тисяч чотириста тринадцять грн 00 коп.) без ПДВ.
Стартова орендна плата за базовий місяць – листопад 2016 р. становить
176,09 грн (сто сімдесят шість гривень 09 коп.) без ПДВ.
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення офіса – розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів,
крім товарів підакцизної групи; строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців;
своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету та
балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю; належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і
псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди
протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його
вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку,
визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання комунальних
послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15 робочих днів з дати
укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання дого-

вору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж
на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та
відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної
або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; у разі припинення або розірвання
договору оренди поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів,
які можна відокремити від майна не завдаючи йому шкоди, є власністю орендаря, а
поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів як з дозволу, так і
без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому
шкоди, є державною власністю і компенсації не підлягають; заборона суборенди та
приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної
плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5
робочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення договору
оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу,
який останній відмовився від надання пропозицій по орендній платі, але погодився
укласти договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по
Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й
поверх, кімн. 503.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали (для об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
відомості про претендента; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента для юридичної особи: документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
звітний період; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, що посвідчує
особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в
інформації про конкурс, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали
претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На
конкурс» з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування
цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн.
1113, щодня з 9.00 до 16.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більш ніж за
три робочих дні до дати проведення конкурсу, до 16.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/
базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку
проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області за
тел.: 731-40-59, 731-50-38.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Регіональне відділення ФДМУ по Черкаській області проводить конкурс на
право оренди державного нерухомого майна, що обліковується на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Черкаській області. Орган управління – Міністерство внутрішніх справ України.
 Об’єкт оренди: частина приміщення на першому поверсі адмінбудинку (літ. А-2, пд., а, а1) площею 20,5 м2 за адресою: вул. Лесі Українки, 21,
м. Черкаси.
Вартість за незалежною оцінкою – 87 768,32 грн (без ПДВ).
Початковий розмір орендної плати за базовий місяць – січень 2017 року,
визначений відповідно до вимог чинного законодавства, становить 2 957,79
грн (без ПДВ).
Особливі умови: без права приватизації та передачі об’єкта оренди в суборенду.
Умови конкурсу:
термін укладення договору оренди – на 2 роки 364 дні; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта
оренди, який повинен бути не меншим ніж початковий розмір орендної плати та
відповідати орендним ставкам, що застосовуються до мети використання майна,
запропонованої претендентом; своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до
15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням її індексації; забезпечення
виконання зобов’язань зі сплати за оренду (на момент укладення договору оренди сплата завдатку у розмірі трьох орендних плат за базовий місяць оренди, який
зараховується в рахунок сплати за останні місяці оренди; у разі невчасного вико-

нання зобов’язань: сплата пені, штрафу, неустойки); належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням відповідно до заяви орендаря;
забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню
і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримування орендованого майна в належному
стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта
оренди на суму, не меншу ніж зазначена у висновку про вартість об’єкта оренди,
на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством;
здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15
робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; дотримання
організаційно-технічних вимог експлуатації об’єкта та забезпечення дотримання
пожежної безпеки; надання працівників для попередження та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією (в разі їх настання або
загрози виникнення); своєчасне здійснення за рахунок орендаря капітального,
поточного та інших видів ремонту орендованого майна; компенсація витрат на
здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди та надання орендодавцю на момент
укладення договору оренди копій підтвердних документів.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
У разі якщо переможцем конкурсу стане суб’єкт малого підприємництва,
який проводитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням
коефіцієнта, передбаченого додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 04.10.95 № 786 (зі змінами).
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь в конкурсі; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу (відображаються в проекті договору оренди), крім пропозицій щодо розміру орендної плати, пропозиція стосовно якої вноситься учасником конкурсу в
день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з
урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від
претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію
декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Крім того, учасником конкурсу можуть бути надані додаткові пропозиції до умов
договору оренди, в тому числі щодо поліпшення орендованого майна, пропозиції
щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія тощо) – відображаються
в проекті договору оренди.
Конкурс буде проведено 31 березня 2017 року об 11.00 в приміщенні регіонального відділення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 309, м. Черкаси в присутності конкурсантів або їх уповноважених представників.
Конкурсні пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) подаються
в окремому конверті з написом: «На конкурс по оренді, що відбудеться 31 березня
2017 року, об’єкт оренди: частини приміщення на першому поверсі адмінбудинку
(літ. А-2, пд., а, а1) площею 20,5 м2 за адресою: вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси»,
запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі з конкурсними пропозиціями (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) – до 17.00 27 березня 2017
року. Заяви приймаються за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси
(приміщення регіонального відділення).
Пропозиції щодо розміру орендної плати подаються в запечатаних непрозорих
конвертах під час реєстрації учасників конкурсу до початку засідання конкурсної
комісії. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі з питань оренди державного майна РВ ФДМУ по Черкаській області за тел.: (0472) 37-34-48, 37-30-01 та на
веб-сайті ФДМУ за адресою: www.spfu.gov.ua.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Суб’єкт господарювання,
з яким буде укладено
Інформація про об’єкт оренди
Балансоутримувач
договір оренди
Частина приміщення № 7 площею 3,6 м2 на 1-му ДП «Міжнародний
ФОП Скрипка Валентина
поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: аеропорт «Бориспіль» Степанівна
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт
(ід. код 20572069)
(ід. № 1914312261)
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу на право оренди нерухомого державного майна
У зв’язку з тим, що пропозиції лише одного заявника повністю відповідали умовам конкурсу, конкурсною комісією на право оренди державного майна – частини
вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 35,0 м2 на першому
поверсі будівлі ВПЗ № 39 за адресою: м. Херсон, просп. 200 років Херсону, 43,
що перебуває на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», прийнято рішення про укладення
договору оренди з ФОП Зільбергом О. Д.

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

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт оренди – державне нерухоме майно – нежитлове приміщення загальною площею 22,25 м2 за адресою: вул. Генерала
Алмазова, 18/9, м. Київ. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Фонд
державного майна України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ. Мета проведення оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044)
286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів

15 березня 2017 року

необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: 1
приміщення. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) – балансова залишкова вартість нежитлового приміщення площею
22,25 м2 станом на 01.03.2017, тис. грн: 1,432. Кількість земельних ділянок: –.
Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування земельних ділянок: –.
Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий режим земельних ділянок: –.
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.03.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого

наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Платник послуг з оцінки – ФОП Ландар Алла Петрівна.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
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Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною
площею 4,0 м2, а саме: 1) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі гуртожитку № 4; 2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі
гуртожитку № 5 (балансоутримувач – Сумський державний університет). Місце
знаходження об’єктів оцінки: м. Суми, вул. Санаторна, 32. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 28.02.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Телесвіт».
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 (балансоутримувач – Машинобудівний коледж Сумського
державного університету). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, просп.
Шевченка, 17. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Замовник робіт з
оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта –
ФОП Груздо А. М.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 45,1 м2
(балансоутримувач – Сумський будівельний коледж). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Суми, вул. Петропавлівська, 108. Мета проведення незалежної оцінки –
продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 28.02.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Ілюхін І. В.
 4. Найменування об’єкта оцінки: одноповерхова нежитлова будівля загальною площею 143,9 м2 (балансоутримувач – Концерн «Війсьторгсервіс»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 5. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по
Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Кононенко О. М.
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 10,5 м2
(балансоутримувач – Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Засумська, 12а. Мета
проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Замовник робіт з оцінки
об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ДП «Сумське лісове господарство».
 6. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 154,6 м2 (балансоутримувач – Сумська філія Державного регіонального проектно-вишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Путивльська, 5-1. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 28.02.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Виробничо-сервісна компанія
«Фростленд».
 7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
425,98 м2 (балансоутримувач – Державне підприємство «Роменське лісове господарство»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Недригайлівський
р-н, с. Закроївщина. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – ФОП Куркович М. М.
 8. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 11,3 м2 (балансоутримувач – Відділ Держгеокадастру у СерединоБудському районі Сумської області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Середина-Буда, вул. Центральна, 1. Мета проведення незалежної
оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПП «Середино-Будський
центр землеустрою».
 9. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, а саме: 1) нежитлова будівля загальною площею 179,43 м2; 2) погріб площею 41,86 м2; 3) погріб
площею 3,0 м2; 4) погріб площею 3,0 м2 (балансоутримувач – Казенне підприємство «Шосткинський казенний завод «Зірка»). Місцезнаходження об’єктів оцінки:
Сумська обл., м. Шостка, вул. Садовий бульвар, 36. Мета проведення незалежної
оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 28.02.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Мале приватне підприємство «Наукововиробничий центр «Сільвер».

інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 3 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпо-

середньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 18.00 23 березня 2017 р.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 29 березня 2017 р. о 14.00.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс 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.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів № 1-3, 5-8 – 2,2
тис. грн, № 4 – 3,8 тис. грн, № 9 – 11,4 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 29 березня 2017 року о 10.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 23 березня 2017 року
(включно).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення
формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
2
44,0 м на сьомому поверсі (кімн. № 702) дев’ятиповерхової адмінбудівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Чернігівський державний
центр науки, інновацій та інформатизації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39. Платник робіт з оцінки – ГО «МАРТ».
 2. Назва об’єкта оцінки: 1/6 частина вежі радіорелейного зв’язку та
частина майданчика пересувної електростанції площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Чернігів, просп. Миру, 190а. Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 3. Назва об’єкта оцінки: майданчик пересувної електростанції площею
63,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, вул. Лісова,
1б. Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар»
 4. Назва об’єкта оцінки: 1/4 радіовежі зв’язку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Студентська, 2. Платник робіт з оцінки – ПрАТ
«МТС Україна».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 71,3 м2 в підвалі восьмиповерхового блоку адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський філіал ДП «Державний науково-дослідний та
проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 21а. Платник робіт з оцінки – ФОП Гальперін В. Я. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000,
м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу:
ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості
для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Максимальна
вартість послуг – 2 200,00 грн.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 07.12.2016
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: частина даху площею 37,9 м2 восьмиповерхового блоку адмінбудівлі, що перебуває на балансі Чернігівського філіалу Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний
інститут «НДІпроектреконструкція» та знаходиться за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 21а (вартість виконання робіт з оцінки – 1723 грн, строк – 5 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Центр нерухомості-Чернігів» по об’єкту: частина асфальтового покриття території 2142 площею 4,0 м2, що перебуває на балансі 4 Державного
пожежно-рятувального загону Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області та знаходиться за адресою: Чернігівська
обл., м. Ніжин, вул. Студентська, 2 (вартість виконання робіт з оцінки – 1725 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна);
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єктах:
частина будівлі корівника загальною площею 789,0 м2 та критий тік загальною
площею 1103,0 м2 навчально-виробничої дільниці «Деснянка», що перебуває на
балансі Чернігівського національного технологічного університету та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Деснянка, вул. Трудова, 1а
(вартість виконання робіт з оцінки – 1830 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення площею 18,5 м2 на третьому поверсі триповерхової
адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14 (вартість виконання робіт з оцінки – 1715 грн, строк – 5 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
частина нежитлового приміщення загальною площею 139,7 м2 в одноповерховій будівлі ангара, що перебуває на балансі ДПТНЗ «Щорське вище професійне училище лісового господарства» та знаходиться за адресою: Чернігівська
обл., м. Сновськ, вул. Бульварна, 8 (вартість виконання робіт з оцінки – 1715 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна);
частина нежитлового приміщення загальною площею 6,0 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та знаходиться
за адресою:Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Графська, 2 (вартість виконання робіт
з оцінки – 1715 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна).

Продаж пакетів акцій
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-36-16
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення конкурсу з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій
приватного акціонерного товариства «РІТМ»
1. Дані про Товариство.
Код за ЄДРПОУ 36376078
Повне найменування Товариства: приватне акціонерне товариство «РІТМ»
(далі – ПрАТ «РІТМ»).
Місцезнаходження Товариства: вул. Панаса Любченка, 15, м. Київ, 03150, Теле
фон (044)529-71-37. Тел./факс (044)529-60-11.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності, % – 0.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості
2 870 575 штук, що становить 51,199 % статутного капіталу ПрАТ «РІТМ».
Статутний капітал Товариства становить 5 606 700 гривень.
Номінальна вартість однієї акції – 1 гривня.
3. Початкова ціна пакета акцій Товариства – 4 350 000 гривень.
Крок торгів – 43 500 гривень.
4. Характеристика Товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД: код 68.20 – надання в оренду й експлуатація
власного чи орендованого нерухомого майна.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01січня 2017 року –
4 особи.
Основна номенклатура: орендна плата.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках – не займає.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує Товариство: частина адміністративної будівлі загальною площею 395,5 м2.
Загальна площа земельної ділянки – 385,94 м2. Земельна ділянка використовується на підставі державного акта № 236 від 17 лютого 2009 року про прийманняпередавання частини адміністративної будівлі.
Обєкти соціально-побутового призначення відсутні.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та
платежів: немає.
Основні показники господарської діяльності Товариства
за останні три роки та останній звітний період
Показник
За 2014 рік
За 2015 рік
За 2016 рік
Обсяг реалізації продукції, тис. грн
584
607
680
Балансовий прибуток, тис. грн
-178
-741
-221
Дебіторська заборгованість, тис. грн
187
184
33
Кредиторська заборгованість, тис. грн
52
34
55
Рентабельність, %
-36,6
-146,4
-27,5
Вартість активів, тис. грн
4382
3588
3388
Вартість власного капіталу, тис. грн
4330
3554
3333
Величина чистого прибутку, тис. грн
-178
-741
-221
5. Фіксовані умови конкурсу:
покупець пакета акцій зобов’язаний забезпечити:
1) в економічній діяльності Товариства:
збереження основних видів діяльності Товариства, які є на дату проведення
облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна України (далі – Фонд) в депозитарній установі;
повну своєчасну сплату до бюджету податків і зборів, митних та інших платежів,
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також
недопущення виникнення податкового боргу.
2) в інноваційно-інвестиційній діяльності Товариства:
освоєння нових та підвищення якості наявних видів послуг;
впровадження прогресивних технологій, комп’ютеризація робочих місць;
виконання зобов’язань щодо розвитку Товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності
товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем.
3) у соціальній діяльності Товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості Товариства з виплати
заробітної плати його працівникам;
недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої
статті 40 Кодексу законів України про працю України або вчинення працівником
дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої
статті 40 та статті 41 Кодексу законів України про працю України) протягом шести
місяців від дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета
акцій на рахунку Фонду в депозитарній установі;

№ 20 (1040)

здійснення витрат Товариством на охорону праці відповідно до Закону України
«Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого
травматизму і професійних захворювань;
4) у природоохоронній діяльності Товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;
виконання в повному обсязі запланованих Товариством робіт з розроблення
землевпорядної документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких
розташоване майно Товариства.
5) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном Товариства:
належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення Товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі Товариства, та недопущення його безоплатного використання і незаконного відчуження;
до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування
на загальних зборах акціонерів Товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші
господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду.
У разі неотримання такої згоди на день проведення загальних зборів акціонерів
Товариства покупець зобов’язаний голосувати проти збільшення (зменшення)
розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на
інші господарські товариства;
недопущення до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій
вчинення без попередньої згоди Фонду правочину з відчуження майна Товариства,
якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує
10 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів щодо
відчуження майна Товариства, яке здійснюється в межах звичайної діяльності Товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як купівля-продаж, міна,
дарування, безоплатна передача та передача до статутних (складених) капіталів
інших господарських товариств;
спрямування у законодавчо встановлені терміни дивідендів, нарахованих на
придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу
держава в особі Фонду, до Державного бюджету України відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, а також дивідендів за
результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за час перебування
у державній власності пакета акцій у 2017 році.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного строку їх виконання, становить п’ять років з дати проведення облікової операції (списання,
переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду в депозитарній установі.
6. Інформація про наявність або відсутність радника: конкурс проводиться
без залучення радника.
7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію
державного майна», Закону України «Про санкції» та постанови Кабінету Міністрів
України від 12 травня 2015 року № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної
приватизації у 2015-2017 роках» (зі змінами), відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 травня 2012 року
№ 639, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10 травня 2012
року № 282-р, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 10 травня 2012 року № 674, зареєстрованими Міністерством юстиції України
12 червня 2012 року за № 940/21252, зі змінами (далі – Положення).
У конкурсі з продажу пакета акцій ПрАТ «РІТМ» мають право брати участь особи,
які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно зі статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного майна».
До участі в конкурсі не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені
в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»,
а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є
держава Україна;
юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною
Радою України державою-агресором;
органи державної влади;
працівники державних органів приватизації;
державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні
акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим
бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або
є пов’язаними особами таких осіб:
юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави,
визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані
санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року
№ 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), Указу Президента України
від 17 жовтня 2016 року № 467/2016, яким було введено в дію рішення Ради націо
нальної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
та Закону України «Про санкції».
8. Для участі у конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує: конкурсну гарантію у сумі 870 000,00 гривень та реєстраційний внесок у сумі 340,00 гривень.
Реквізити для сплати конкурсної гарантії
та реєстраційного внеску в національній валюті:
Конкурсна гарантія
Одержувач коштів – Фонд державного майна України
у сумі 870 000,00 гривень Рахунок: № 37316021000058
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО: 820172;
Код за ЄДРПОУ: 00032945.
Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з
продажу пакета акцій ПрАТ «РІТМ»
Реєстраційний внесок
у сумі 340,00 гривень

Одержувач коштів – Фонд державного майна України
Рахунок: № 37183500900028
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО: 820172;
Код за ЄДРПОУ: 00032945.
Призначення платежу: як реєстраційний внесок для участі у конкурсі
з продажу пакета акцій ПрАТ «РІТМ»

Реквізити для сплати конкурсної гарантії
та реєстраційного внеску в іноземній валюті:
Конкурсна гарантія Одержувач: Фонд державного майна
у сумі 870 000,00 України
гривень
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
(за курсом Націом. Київ, 01133, Україна
нального банку Укра- Рахунок: 25206010023277
їни на день сплати
Банк одержувача: ПАТ «Державний
конкурсної гарантії) експортно-імпортний банк України»
Адреса: вулиця Антоновича, 127, місто
Київ, Україна
МФО: 322313
Код ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: як конкурсна
гарантія для участі у конкурсі з продажу
пакета акцій приватного акціонерного
товариства «РІТМ»
Реєстраційний
Одержувач: Фонд державного майна
внесок у сумі
України
340,00 гривень
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
(за курсом Нам. Київ, 01133, Україна
ціонального банку
Рахунок: 25206010023277
України на день спла- Банк одержувача: ПАТ «Державний
ти реєстраційного
експортно-імпортний банк України»
внеску)
Адреса: вулиця Антоновича, 127, місто
Київ, Україна
МФО: 322313
Код ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: реєстраційний
внесок для участі у конкурсі з продажу
пакета акцій приватного акціонерного
товариства «РІТМ»

Receiver: The State Property Fund
of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street,
Kyiv, 01133, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company
«State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street,
Kyiv, Ukraine
MFO: 322313
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: tender guarantee
for participation in the auction sale of the
stake of Private Joint Stock Company
«RITM»
Receiver: The State Property Fund
of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street,
Kyiv, 01133, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company
«State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street,
Kyiv, Ukraine
MFO: 322313
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: registry fee for
participation in the auction sale of the
stake of Private Joint Stock Company
«RITM»
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Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового
внеску як конкурсної гарантії для участі у конкурсі надати банківську гарантію на суму
конкурсної гарантії – 870 000,00 грн, визначеної згідно з умовами конкурсу (умови
надання банківської гарантії передбачені абз.1 пункту 1.3 розд.1 Положення);
подає конкурсну документацію, остаточний проект договору купівлі-продажу
пакета акцій та конкурсну пропозицію.
Конкурсна документація (складена відповідно до переліку документів у відповідності до вимог розділу V Положення) складається та запечатується в окремий
непрозорий пакет з написом «Конкурсна документація» із зазначенням на ньому
тільки адреси державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця
Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий
пакет з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому зазначаються найменування та місцезнаходження державного органу приватизації, назва конкурсу і потенційний покупець.
Конкурсна пропозиція (оформлена відповідно до додатка 2 Положення)
та документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала конкурсну
пропозицію, подаються у запечатаному непрозорому пакеті з написом «Конкурсна пропозиція», на якому зазначаються тільки найменування, адреса державного
органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація,
за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.
9. Дата, початок та час завершення приймання конкурсної документації та
остаточного проекту договору купівлі-продажу:
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівліпродажу починається з дня опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.
Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу потенційні покупці до 28 березня 2017 року до 18.00 письмово звертаються до Фонду державного майна України та укладають з ним договір про конфіденційність
і отримують пакет документації про конкурс, який містить документи відповідно
до п. 6.8 Положення.
Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опрацьовує і подає до Фонду державного майна України один примірник пропозицій
до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та доповненнями (у разі наявності).
Приймання пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівліпродажу пакета акцій завершується 28 березня 2017 року о 18.00.
Фонд державного майна надає потенційним покупцям опрацьований та затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу не пізніше 31 березня
2017 року.
Потенційний покупець не пізніше 4 квітня 2017 року подає один примірник
остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо
його умов.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору
купівлі-продажу завершується 4 квітня 2017 року о 18.00.
10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного
майна України, кімната 504 щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00 до 16.45 і
в передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
11. Дата, час та місце початку та завершення приймання у конкурсних пропозицій:
Реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій проводиться 12 квітня 2017 року з 10.00 до 10.50 у приміщенні Фонду державного майна
України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, кімн. 303.
12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій ПрАТ «РІТМ» буде проведено 12 квітня
2017 року об 11.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, кімн. 303.
13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з товариством можна за адресою: вул. Панаса Любченка, буд.
15, м. Київ, Україна, 03680.
Для відвідання товариства необхідно отримати письмовий дозвіл Фонду державного майна України.
14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації
конкурсу.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства можна
отримати за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Управління
конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації Фонду
державного майна України (к. 614), щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00 до
16.45 і в передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00. Телефони для довідок: (044) 200-33-53,
200-34-43. Електронна адреса: zah@spfu.gov.ua, borysyuk@spfu.gov.ua.
15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Придбання пакета акцій ПрАТ «Рітм» потенційним покупцем може не потребувати отримання дозволу Антимонопольного Комітету за умови відсутності у
них відносин контролю.
ПрАТ «РІТМ» (вартість активів – 119,21 тис. євро, обсяг реалізації товарів –
19,95 тис. євро);
тобто, за умови відсутності відносин контролю у ПрАТ «Рітм» у об’єктів придбання не перевищується сума, еквівалентна 4 млн євро, а отже, не виконуються
умови, визначені частиною першою статті 24 Закону, за яких необхідне попереднє
отримання дозволу на концентрацію.
Отже, за умови відсутності відносин контролю у зазначеного вище товариства
або не перевищення сукупних вартісних показників, з урахуванням відносин контролю цього товариства, суми, еквівалентної 4 млн євро, придбання їх акцій може не
потребувати дозволу Комітету.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу приватизації в складі проекту остаточного договору купівлі-продажу інформацію про відкритий на ім’я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі та інформацію
про депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання розпорядження про
виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення конкурсу
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
з продажу пакета акцій ПАТ «Укрпапірпром»
1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ 16464888.
Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство «Укрпапірпром».
Місцезнаходження товариства: вул. Євгена Сверстюка, 19, м. Київ, 02002.
Телефон/факс: (044) 571-41-72, (044) 517-64-10.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності, % – 0.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості
49 597 067 штук, що становить 99,953 % акцій статутного капіталу товариства.
Статутний капітал товариства становить 12 405 054,25 грн.
Номінальна ціна акції – 0,25 грн.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 11 260 000,00 грн.
Крок торгів – 113 000,00 грн.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД: 68.20 – надання послуг оренди і експлуатації
власного чи орендованого нерухомого майна.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.01.2017 – 9 осіб.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках – не займає.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство, умови їх використання: частина площ 12-поверхового адміністративного
будинку у розмірі 1 445,9 м2, у тому числі: 11-й поверх – 883,4 м2, 12-й поверх
(частина) – 436,5 м2, підвал –18,0 м2, підземний гараж – 108,0 м2;
(кількість, площа, призначення) – здійснення господарської діяльності. Право
власності не оформлено.
Розмір земельної ділянки: (Код ділянки 66:217:013) для обслуговування 12поверхової адміністративної будівлі становить 4 281,5 м2 за адресою м. Київ, вул.
Євгена Сверстюка, 19 і перебуває у спільному користуванні.
Частина цієї земельної ділянки у розмірі 502,32 м2 (0,05 га) належить ПАТ «Укр
папірпром» і перебуває у господарському віданні спільного користування, без виділення у натурі. Право власності не оформлено.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та
платежів (у разі їх наявності): відсутні.
ДОВІДКА
про фінансово-господарський стан ПАТ «Укрпапірпром»
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва показника
Середньооблікова чисельність працівників, чол.
Первісна вартість основних фондів, тис. грн
Залишкова вартість основних фондів, тис. грн
Знос основних фондів, %
Чистий прибуток ( якщо збиток, писати зі знаком «-»), тис. грн
Рентабельність діяльності, %
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська заборгованість, тис. грн
Прострочена заборгованість з виплати заробітної плати, тис. грн
Прострочена заборгованість перед бюджетом, тис. грн

Значення показника
2014 р. 2015 р. 2016 р.
12
11
10
545
546
43517
159
142 11394
70,8
74,0
73,8
50
92
-523
5,0
8,7
-38,4
5046
70
283
101
6455
7025
0
0
0
0
0
0
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Продовження таблиці

№
з/п

Назва показника

Значення показника
2014 р. 2015 р. 2016 р.

11 Прострочена заборгованість із страхування, тис. грн
0
12 Вартість власного капіталу, тис. грн
5329
13 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн 1009*
________________

0
-6111
1061*

0
4659
1362

* За 2014 – 2015 рр. послуги, які надавалися товариством, враховувалися у формі № 2
по коду рядка 2120 «інші операційні доходи». За 2016 рік – по коду рядка 2000.

Основні показники господарської діяльності ПАТ «Укрпапірпром»
Показник
2014 р.
2015 р.
2016 р.
Обсяг реалізації продукції, тис. грн
1009
1061
1362
Балансовий прибуток, тис. грн
61
92
-523
Дебіторська заборгованість, тис. грн
5046
70
283
Кредиторська заборгованість, тис. грн
101
6455
7025
Рентабельність, %
5,0
8,7
-38,4
Вартість активів, тис. грн
5150
201
11684
Вартість власного капіталу, тис. грн
5329
-6111
4659
Величина чистого прибутку, тис. грн
50
92
-523
Розмір простроченої заборгованості товариства:
перед бюджетом за податками, зборами – відсутня; прострочена заборгованість із заробітної плати та соціальних виплат – відсутня.
5. Фіксовані умови конкурсу:
Покупець зобов’язаний забезпечити:
1. В економічній діяльності товариства:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату проведення
облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна України (далі – Фонд) в депозитарній установі;
погашення протягом шести місяців з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду в депозитарній установі простроченої заборгованості товариства перед Державним бюджетом України згідно
рішення постанови Господарського суду м. Києва від 06 листопада 2007 року у
справі № 34/242-А з урахуванням стягнення виконавчого збору;
повну своєчасну сплату до бюджету податків і зборів, митних та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а
також недопущення виникнення податкового боргу;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції».
2. В інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності
товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем.
3. У соціальній діяльності товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати
заробітної плати його працівникам;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за
які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40
та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати
проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку
Фонду в депозитарній установі;
здійснення товариством витрат на охорону праці відповідно до Закону України
«Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого
травматизму і професійних захворювань;
виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно
до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та
надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством.
4. У природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;
виконання в повному обсязі запланованих товариством робіт з розроблення
землевпорядної документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких
розташоване майно товариства.
5. У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
належне використання, утримання і зберігання державного майна, у тому числі
об’єктів цивільної оборони, яке у процесі створення товариства не увійшло до його
статутного капіталу, але залишилося на балансі товариства, та недопущення його
безоплатного використання і незаконного відчуження;
до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування
на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші
господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду.
У разі неотримання такої згоди на день проведення загальних зборів акціонерів
товариства покупець зобов’язаний голосувати проти збільшення (зменшення)
розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на
інші господарські товариства;
недопущення до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета
акцій без попередньої згоди Фонду вчинення правочинів з відчуження основних
засобів товариства, якщо їх сумарна балансова вартість, що є предметом таких
правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не застосовується
до правочинів щодо відчуження основних засобів товариства, яке здійснюється в
межах звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до
статутних (складених) капіталів інших господарських товариств;
спрямування у законодавчо встановлені терміни дивідендів, нарахованих на
придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу
держава в особі Фонду, до Державного бюджету України відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами
фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році, а також дивідендів за
результатами фінансово-господарської діяльності товариства за час перебування
у державній власності пакета акцій у 2017 році.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного строку їх виконання, становить п’ять років з дати проведення облікової операції (списання,
переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду в депозитарній установі.
6. Інформація про наявність або відсутність радника: конкурс проводиться
без залучення радника.
7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію
державного майна», Закону України «Про санкції», на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної
приватизації у 2015-2017 роках» зі змінами, відповідно до Положення про порядок
проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 639, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10.05.2012 № 282-р, рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.05.2012 № 674,
зареєстрованими Міністерством юстиції України 12.06.2012 за № 940/21252,
зі змінами (далі – Положення).
У конкурсі з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Укрпапірпром» мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно із статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких
є держава Україна;
юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною
Радою України державою-агресором;
органи державної влади;
працівники державних органів приватизації;
державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні
акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим
бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або
є пов’язаними особами таких осіб:
юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави,
визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015,
яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від

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

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

Фонд державного
майна України,
вул. Генерала
Алмазова, 18/9,
м. Київ-133, 01133

2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій) та Закону України «Про санкції».
8. Для участі у конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує: конкурсну гарантію у сумі 2 252 000,00 гривень та реєстраційний внесок у сумі 340,00 гривень.
Реквізити для сплати конкурсної гарантії
та реєстраційного внеску в національній валюті:
Конкурсна гарантія Одержувач коштів – Фонд державного майна України
у сумі 2 252 000,00 Рахунок № 37316021000058
гривень
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172;
Код за ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з продажу
пакета акцій публічного акціонерного товариства «Укрпапірпром»
Реєстраційний
Одержувач коштів – Фонд державного майна України
внесок у сумі
Рахунок № 37183500900028
340,00 гривень
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172;
Код за ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: як реєстраційний внесок для участі у конкурсі з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Укрпапірпром»
Реквізити для сплати конкурсної гарантії
та реєстраційного внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Конкурсна гаОдержувач: Фонд державного майна Receiver: The State Property Fund
рантія у сумі
України
of Ukraine
2 252 000,00
Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9, Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv,
гривень
м. Київ, 01133, Україна
01133, Ukraine
(за курсом НаРахунок: 25206010023277
Account: 2520601003277
ціонального банку Банк одержувача: ПАТ «Державний Bank of receiver: Joint-Stock company
України на день
експортно-імпортний банк України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
сплати конкурсної Адреса: вул. Антоновича,127,
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv,
гарантії)
м. Київ, Україна
Ukraine
МФО: 322313
MFO 322313
Код ЄДРПОУ: 00032945
SWIFT: EXBSUAUX
Призначення платежу: як конкурсна Code YeDRPOU: 00032945
гарантія для участі у конкурсі з продажу Purpose of payment: tender guarantee for
пакета акцій публічного акціонерного participation in the auction sale of the stake of
товариства «Укрпапірпром»
Public Joint Stock Company «Ukrpapirprom»
Реєстраційний Одержувач: Фонд державного майна Receiver: The State Property Fund
внесок у сумі
України
of Ukraine
340,00 гривень Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9, Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv,
(за курсом Нам. Київ, 01133 Україна
01133 Ukraine
ціонального банку Рахунок: 25206010023277
Account: 2520601003277
України на день
Банк одержувача: ПАТ «Державний Bank of receiver: Joint-Stock company
сплати конкурсної експортно-імпортний банк України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
гарантії)
Адреса: вул. Антоновича,127,
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv,
м. Київ, Україна
Ukraine
МФО: 322313
MFO: 322313
Код ЄДРПОУ: 00032945
SWIFT: EXBSUAUX
Призначення платежу: як реєстра- Code YeDRPOU: 00032945
ційний внесок для участі у конкурсі з
Purpose of payment: registry fee for
продажу пакета акцій публічного акціо- participation in the auction sale of the stake of
нерного товариства «Укрпапірпром»
Public Joint Stock Company «Ukrpapirprom»
Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового внеску як конкурсної гарантії для участі у конкурсі надати банківську гарантію
на суму конкурсної гарантії – 2 252 000,00 грн, визначеної згідно з умовами конкурсу (умови надання банківської гарантії передбачені абз.1 пункту 1.3 розд.1
Положення);
подає конкурсну документацію, остаточний проект договору купівлі-продажу
пакета акцій та конкурсну пропозицію.
Конкурсна документація (складена відповідно до переліку документів у відповідності до вимог розділу V Положення) складається та запечатується в окремий
непрозорий пакет з написом «Конкурсна документація» із зазначенням на ньому
тільки адреси державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця
Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий
пакет з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому зазначаються найменування та місцезнаходження державного органу приватизації, назва конкурсу і потенційний покупець.
Конкурсна пропозиція (оформлена відповідно до додатка 2 Положення)
та документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала конкурсну
пропозицію, подаються у запечатаному непрозорому пакеті з написом «Конкурсна пропозиція», на якому зазначаються тільки найменування, адреса державного
органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація,
за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.
9. Дата, початок та час завершення приймання конкурсної документації та
остаточного проекту договору купівлі-продажу.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівліпродажу починається з дня опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.
Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу потенційні покупці письмово звертаються до Фонду державного майна України та
укладають з ним договір про конфіденційність і отримують пакет документації про
конкурс, який містить документи відповідно до п. 6.8 Положення.
Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опрацьовує і подає до Фонду державного майна України один примірник пропозицій
до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та доповненнями (у разі наявності).
Приймання пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівліпродажу пакета акцій завершується 03 квітня 2017 року о 18.00.
Фонд державного майна надає потенційним покупцям опрацьований та затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу не пізніше 06 квітня
2017 року.
Потенційний покупець не пізніше 10 квітня 2017 року подає один примірник
остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо
його умов.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору
купівлі-продажу завершується 10 квітня 2017 року о 18.00.
10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного
майна України, кімната 504 щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00 до 16.45 і
в передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
11. Дата, час та місце початку та завершення приймання конкурсних пропозицій.
Реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій проводиться 19 квітня 2017 року з 10.00 до 10.50 у приміщенні Фонду державного майна
України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303.
12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства
«Укрпапірпром» буде проведено 19 квітня 2017 року об 11.00 у приміщенні
Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303.
13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з товариством можна за адресою: вул. Євгена Сверстюка, 19,
м. Київ, 02002. Для відвідання товариства необхідно отримати письмовий дозвіл
Фонду державного майна України.
14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації
конкурсу.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства можна
отримати за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Управління
конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації Фонду
державного майна України (к. 614), щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00 до
16.45 і в передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00. Телефони для довідок: (044) 200-33-53,
200-34-43. Електронна адреса: zah@spfu.gov.ua, borysyuk@spfu.gov.ua.
15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Придбання пакета акцій ПАТ «Укрпапірпром» потенційним покупцум може не
потребувати отримання дозволу Антимонопольного Комітету за умови відсутності
у них відносин контролю.
ПАТ «Укрпапірпром» (вартість активів – 411,12 тис. євро, обсяг реалізації товарів – 47,92 тис. євро),
тобто, за умови відсутності відносин контролю у ПАТ «Укрпапірпром» у об’єктів
придбання не перевищується сума, еквівалентна 4 млн євро, а отже, не виконуються
умови, визначені частиною першою статті 24 Закону, за яких необхідне попереднє
отримання дозволу на концентрацію.
Отже, за умови відсутності відносин контролю у зазначеного вище товариства
або не перевищення сукупних вартісних показників, з урахуванням відносин контролю цих товариств, суми, еквівалентної 4 млн євро, придбання їх акцій може не
потребувати дозволу Комітету.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу приватизації в складі проекту остаточного договору купівлі-продажу інформацію про відкритий на ім’я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі та інформацію
про депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання розпорядження про
виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.
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Її розміщення в інших засобах масової інформації
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Фонду державного майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу.
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