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т. 200-32-50, 200-32-29

велика приватизація

1.3. Розмір статутного капіталу товариства: 1 944 000 000,00 грн (один мільярд дев’ятсот
сорок чотири мільйони гривень). Номінальна вартість акції – 1,00 грн.
Пропонується до продажу: державний пакет акцій АТ «ОГХК» у кількості 1 944 000 000 шт.
акцій, що становить 100,00 % статутного капіталу товариства.
1.4. Середньооблікова чисельність працівників АТ «ОГХК»: 5484 особи (станом
на 01.07.2021).

За І півріччя 2021 року:
кредиторська заборгованість перед бюджетом, термін сплати якої не настав, –
94133 тис. грн;
прострочена кредиторська заборгованість – 5115 тис. грн;
інша кредиторська заборгованість – 280 437 тис. грн.
Заборгованості по заробітній платі – відсутня.
Заборгованість по сплаті податків з заробітної плати – відсутня.
1.7. Об’єкти нерухомого майна
Товариство використовує в загальній кількості 809 одиниць об’єктів нерухомого майна (будівлі, споруди) загальною площею 368 604,3 м2, в тому числі 48 одиниць державної
форми власності (майно, яке не увійшло до статутного капіталу АТ «ОГХК»):
yy виробничого призначення – 471 од. площею 258 096,46 м2, в тому числі 34 од. дер
жавної форми власності площею 8 392,5 м2;
yy адміністративних та допоміжних – 98 од. площею 70 863,7 м2, в тому числі 3 од. дер
жавної форми власності площею 1 694,4 м2);
yy соціально-побутового призначення – 34 од. площею 28 448,2 м2, в тому числі 1 од.
державної форми власності площею 2 940,9 м2;
yy захисні споруди цивільного захисту – 3 од. площею 1 603 м2 державної форми
власності;
yy сільськогосподарського призначення – 3 од. площею 866,2 м2;
yy інші – 200 од. площею 8726,74 м2, в тому числі 7 од. державної форми власності
площею 747,1 м2.

1.5. Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг)

1.8. Інформація про земельні ділянки

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України
про проведення аукціону з умовами продажу пакета акцій
акціонерного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»
розміром 100,00 % статутного капіталу
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ
1.1. Найменування об’єкта приватизації: пакет акцій розміром 100 % статутного капіталу
акціонерного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (АТ «ОГХК»).
Місцезнаходження АТ «ОГХК»: юридична адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, 3;
поштова адреса: 01033, місто Київ, вул. Жилянська, 35.
Основний вид діяльності АТ «ОГХК» за КВЕД: 07.29 Добування руд інших кольорових металів.
1.2. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 36716128

Найменування
Обсяг реалізації продукції (концентрат ільменітовий), тис. т
у тому числі експорт, тис. т

349 157

329 153

297 992

177 102

307 279

309 711

242 213

136 541

38 860

48 818

38 367

21 843

34 482

46 406

30 956

20 387

20 438

17 910

12 480

17 636

18 752

16 716

10 369

17 367

Обсяг реалізації продукції (концентрат рутиловий), тис. т
у тому числі експорт, тис. т
Обсяг реалізації продукції (концентрат цирконовий), тис. т
у тому числі експорт, тис. т

1.6. Основні показники господарської діяльності АТ «ОГКХ»
за останні три роки та І півріччя 2021 року
№
з/п

Показники

Одиниця
виміру

2018 р.

2019 р.

2020 р.

І півріччя
2021 р.

1. Активи

тис. грн 3 373 852

3 423 582

4 077 426

4 164 533

1 112 852

1 179 364

1 142 165

0

0

0

2 101 194

2 621 675

2 702 810

2. Основні засоби

тис. грн 1 279 872

3. Довгострокові фінансові інвестиції

тис. грн

4. Оборотні активи, в тому числі:

тис. грн 1 976 776

0

4.1

запаси

тис. грн

1 004 695

843 804

1 094 131

761 392

4.2.

сумарна дебіторська заборгованість

тис. грн

677 559

827 541

1 465 282

1 274 496

4.3

Гроші та їх еквіваленти

тис. грн

264 036

5. Власний капітал

тис. грн 2 355 407

405 292

34 928

615 183

2 392 210

2 555 681

2 787 098

6. Довгострокові зобов’язання та забезпечення тис. грн

545 610

654 007

775 566

775 065

7. Поточні зобов’язання та забезпечення

тис. грн

472 835

377 365

746 179

602 370

8. Доходи всього, в тому числі:

тис. грн 3 282 701

3 613 689

3 378 113

2 275 398

8.1

Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

тис. грн

3 213 687

3 535 397

3 127 625

2 246 747

8.2

Інші операційні доходи

тис. грн

57 727

65 529

237 772

23 157

8.3

Інші фінансові доходи

тис. грн

0

1 505

1 684

0

8.4

Інші доходи

тис. грн

11 287

11 258

11 032

5 494

9. Витрати всього, в тому числі:

тис. грн 3 167 814

3 525 817

3 008 936

1 991 539

9.1

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

тис. грн

2 116 117

2 475 050

2 074 819

1 549 109

9.2

Адміністративні витрати

тис. грн

176 273

190 352

226 785

174 268

9.3

Витрати на збут

тис. грн

261 255

265 547

187 380

87 392

9.4

Інші операційні витрати

тис. грн

148 515

397 231

379 521

115 122

9.5

Інші витрати

тис. грн

346 731

73 192

24

0

9.6

Фінансові витрати

тис. грн

13 110

87 634

91 878

796

9.7

Витрати з податку на прибуток

10. Чистий прибуток (збиток) +,-

Філія «ІГЗК» АТ «ОГХК»

I півріччя
2018 рік 2019 рік 2020 рік
2021 р.

тис. грн

105 813

36 811

48 529

64 852

тис. грн

114 887

87 872

369 177

283 859

11. Середня кількість всіх працівників

осіб

5 491

5 301

5 238

5 382

12. Фонд оплати праці усіх працівників

тис. грн

586 446

686 646

731 379

467 284

13. Середньомісячна заробітна плата

грн

8 634

11 005

11 137

14 470

Новини  приватизації  та  оренди

Назва
активу

Площа
Адреса
розта земельної
шування ділянки
(га)
активу

Кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове
призначення
земельної
ділянки

Форма власності,
підстава на право користування земельною ділянкою,
інформація про обтяження

Земельна Житомир- 377,5000 1821181800:05:001:0490 Для розміщення
ділянка ська обл., (підлягала
та експлуатаХорошівподілу)
ції основних,
ський р-н,
підсобних і
Добриндопоміжних будіська с/р
вель та споруд
підприємствами,
що пов’язані з
користуванням
надрами
29,000

1821181800:05:001:0509 Для розміщення
та експлуатації основних,
підсобних і
допоміжних будівель та споруд
підприємствами,
що пов’язані з
користуванням
надрами

32,500

1821181800:05:001:0511 Для розміщення
та експлуатації основних,
підсобних і
допоміжних будівель та споруд
підприємствами,
що пов’язані з
користуванням
надрами

316,000

1821181800:05:001:0510 Для розміщення
та експлуатації основних,
підсобних і
допоміжних будівель та споруд
підприємствами,
що пов’язані з
користуванням
надрами

Земельна Житомир- 139,7600 1821155700:02:001:0349 Для розміщення
ділянка ська обл.,
та експлуатаХорошівції основних,
ський р-н,
підсобних і
Новободопоміжних будірівська с/р
вель та споруд
підприємствами,
що пов’язані з
користуванням
надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію
іншого речового права, індексний номер
витягу 79150740 від 30.01.2017, підстава
на право користування – Розпорядження
голови обласної державної адмініст
рації від 07.11.2016 №373 обтяження
відсутні. Дана земельна ділянка була
поділена на наступні 3 земельні ділянки
(29+32,5+316 га)
Державна.
Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та
Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного
реєстру заборон відчуження об’єктів
нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки 254736622 від 28.04.2021, підстава –
Розпорядження голови Житомирської
ОДА від 18.02.2020 №132
Державна.
Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та
Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного
реєстру заборон відчуження об’єктів
нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки 254732150 від 28.04.2021, підстава –
Розпорядження голови Житомирської
ОДА від 18.02.2020 №132
Державна.
Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та
Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного
реєстру заборон відчуження об’єктів
нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки 254739941 від 28.04.2021, підстава –
Розпорядження голови Житомирської
ОДА від 18.02.2020 № 132
Державна.
Витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію
іншого речового права, індексний номер
витягу 79196085 від 31.01.2017, підстава
на право користування – Розпорядження
голови обласної державної адміністрації
від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні
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Продовження таблиці

Назва
активу

Адреса
розта
шування
активу

Площа
земельної ділянки (га)

Кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове призначення
земельної ділянки

Форма власності,
підстава на право користування
земельною ділянкою,
інформація про обтяження

Продовження таблиці

Назва
активу

Адреса
розта
шування
активу

Площа
земельної ділянки (га)

Кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове призначення
земельної ділянки

Форма власності,
підстава на право користування
земельною ділянкою,
інформація про обтяження

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
Новоборівська с/р

4,1594

1821155700:02:001:0348 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 79131330 від 30.01.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Коростенський р-н,
Шершнівська с/р

44,7263

1822386800:07:000:0201 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 79221540 від 31.01.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
Іршанська
с/р

1,3530

1821155400:02:001:0033 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 79203384 від 31.01.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Коростенський р-н,
Шершнівська с/р

2,1663

1822386800:07:000:0202 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 79192701 від 31.01.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
Іршанська
с/р

8,2469

1821155400:02:001:0034 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 79171679 від 30.01.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Коростенський р-н,
Шершнівська с/р

25,1824

1822386800:07:000:0204 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 79195045 від 31.01.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
Новоборівська с/р

4,2060

1821155700:02:001:0346 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 79193487 від 31.01.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Коростенський р-н,
Шершнівська с/р

2,2837

1822386800:07:000:0203 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 79125496 від 30.01.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
Іршанська
с/р

6,3772

1821155400:02:001:0030 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 78993331 від 27.01.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Коростенський р-н,
Шершнівська с/р

0,2925

1822386800:07:000:0205 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 79121944 від 30.01.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
Іршанська
с/р

2,8067

1821155400:02:001:0031 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 79211143 від 31.01.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

1,8198

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
Іршанська
с/р

1,8170

1821155400:02:001:0029 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 78980952 від 27.01.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Коростенський р-н,
Шершнівська с/р

1822386800:07:000:0206 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 79295126 від 01.02.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

21,5000

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
Новоборівська с/р

3,0780

1821155700:02:001:0350 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 78977093 від 27.01.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Коростенський р-н,
Шершнівська с/р

1822386800:07:000:0166 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 91287648 від 06.07.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

2,4000

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
Новоборівська с/р

0,4736

1821155700:02:001:0347 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 79119889 від 30.01.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Коростенський р-н,
Шершнівська с/р

1822386800:07:000:0167 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 91308810 від 06.07.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

60,1262

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
Іршанська
с/р

3,4163

1821155400:02:001:0032 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 79310474 від 01.02.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
Іршанська
с/р

1821155400:02:001:0019 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 95354147 від 22.08.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

1,3205

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
Іршанська
с/р

9,1273

1821155400:02:001:0001 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 85108001 від 14.04.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
Іршанська
с/р

1821155400:02:001:0018 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 95240966 від 22.08.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

66,6906

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
Іршанська
с/р

9,8000

1821155400:02:001:0014 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 85093902 від 14.04.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
Іршанська
с/р

1821155400:02:001:0020 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 95246591 від 22.08.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

9,9000

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
Іршанська
с/р

5,6765

1821155400:02:001:0022 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 85182571 від 18.04.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
Іршанська
с/р

1821155400:02:001:0016 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 102528794 від 03.11.2017, підстава на
право користування – Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження
відсутні

16,9505

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
Добринська
с/р

15,6000

1821181800:05:001:0403 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 85076334 від 14.04.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
Іршанська
с/р

1821155400:02:001:0058 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 163476804 від 15.04.2019, підстава на
право користування – Розпорядження Кабінету міністрів
України від 27.12.2018 № 1098-р обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
Іршанська
с/р

4,8989

1821155400:02:001:0013 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 85086009 від 14.04.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
Іршанська
с/р

113,4344 1821155400:02:001:0057 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 185083226 від 17.10.2019, підстава на
право користування – Розпорядження Кабінету міністрів
України від 27.12.2018 № 1098-р обтяження відсутні

19,6084

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
Іршанська
с/р

35,4406

1821155400:02:001:0024 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 85080739 від 14.04.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
Новоборівська с/р

1821155700:02:001:0353 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу від 30.01.2017, підстава на право користування – Розпорядження Кабінету міністрів України
від 27.12.2018 № 1099-р обтяження відсутні

1,6065

1821181800:05:001:0027 Для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
Іршанська
с/р

4,2249

1821155400:02:001:0023 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 86835196 від 12.05.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
Добринська
с/р

Приватна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 134060668 від 13.08.2018, підстава на право користування – Договір від 26.07.2018 № Д664-13/3
обтяження відсутні

46,1285

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Коростенський р-н,
Шершнівська с/р

5,4172

1822386800:01:000:0023 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 79145046 від 30.01.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Коростенський р-н,
Лісівщинська с/р

1822382800:08:000:0003 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 223813062 від 14.09.2020, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 11.08.2020 № 446 обтяження відсутні

0,1565

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Коростенський р-н,
Шершнівська с/р

4,2829

1822386800:01:000:0024 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 79129316 від 30.01.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
смт Нова
Борова

1821155700:01:001:0450 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Коростенський р-н,
Шершнівська с/р

174,3999 1822386800:07:000:0200 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 79147315 від 30.01.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

Державна.
Інформаційна довідка з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на
нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного
реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна
щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки 55180773 від 15.03.2016, підстава на право
користування – Розпорядження Вол.-Волинської РДА
від 29.01.2016 № 23 Рішення Новоборівської селищної
ради об’єднаної територіальної Громади від 09.12.2015
№ 22 обтяження відсутні

0,0689

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Коростенський р-н,
Лісівщинська с/р

115,5982 1822382800:08:000:0002 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 79036554 від 27.01.2017, підстава на право
користування – Розпорядження голови обласної держав
ної адміністрації від 07.11.2016 № 373 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
смт Нова
Борова

1821155700:01:001:0451 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних
і допоміжних будівель та
споруд підприємствами,
що пов’язані з користуванням надрами

Державна.
Інформаційна довідка з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на
нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного
реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна
щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки 54801270 від 10.03.2016, підстава на право
користування – Розпорядження Вол.-Волинської РДА
від 29.01.2016 № 23 та Рішення Новоборівської селищної
ради об’єднаної територіальної Громади від 09.12.2015
№ 22 обтяження відсутні
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відомості
приватизації

Продовження таблиці

Назва
активу

Адреса
розта
шування
активу

Площа
земельної ділянки (га)

Кадастровий номер
земельної ділянки

Форма власності,
підстава на право користування
земельною ділянкою,
інформація про обтяження

Цільове призначення
земельної ділянки

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
смт Нова
Борова, вул
Лісна, 8а

0,6908

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
смт Нова
Борова, вул
Іршанська, 7

9,9765

1821155700:01:001:0453 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 82488290 від 15.03.2017, підстава на право
користування – Розпорядження Вол.-Волинської РДА
від 29.01.2016 № 23 та Рішення Новоборівської селищної
ради об’єднаної територіальної Громади від 09.12.2015
№ 22 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
смт Іршанськ,
вул. Корольова, 3б

0,1685

1821155400:01:001:0386 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 91782899 від 12.07.2017, підстава на право
користування – Розпорядження Вол.-Волинської РДА
від 11.11.2015 № 278 та Рішення Іршанської селищної
ради від 30.09.2015 обтяження відсутні

Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
смт Іршанськ,
вул. Шевченка, 7
Земельна Житомирділянка ська обл.,
Хорошівський р-н,
смт Іршанськ,
вул. Гагарина, 2

6,9893

1821155400:01:002:0130 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 89587275 від 14.06.2017, підстава на право
користування – Розпорядження Вол.-Волинської РДА
від 11.11.2015 № 278 та Рішення Іршанської селищної
ради від 30.09.2015 обтяження відсутні

1821155400:01:002:0128 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 89590002 від 14.06.2017, підстава на право
користування – Розпорядження Вол.-Волинської РДА
від 11.11.2015 № 278 та Рішення Іршанської селищної
ради від 30.09.2015 обтяження відсутні

0,1694

1821155700:01:001:0454 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами

Державна.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, індексний
номер витягу 82449206 від 15.03.2017, підстава на право
користування – Розпорядження Вол.-Волинської РДА
від 29.01.2016 № 23 та Рішення Новоборівської селищної
ради об’єднаної територіальної Громади від 09.12.2015
№ 22 обтяження відсутні

Філія «ВГМК» АТ «ОГХК»
Площа
Назва Адреса розташу- земельактиву
вання активу ної ділянки, га
Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., Верхньодніпровський р.,
с. Петрівка

7.4

Кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове призначення
земельної ділянки

1221086600:04:001:0030 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд
підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами (для виробничих цілей)

Форма власності, підстава на право
користування земельною ділянкою,
інформація про обтяження
Комунальна, рішення «Про передачу земельної ділянки у постійне користування ДП
«Об’єднана гірничо-хімічна компанія», серія
та номер: 305-27/VI, виданий 27.04.2015,
видавник: Малоолександрівська сільська
рада
обтяження відсутні

Земельна Дніпропетровська 843.2701 1221081800:01:407:0020 Для розміщення та експлуатації
ділянка обл., Верхньодосновних, підсобних і допоміжніпровський р.,
них будівель та споруд підприс/рада Боровємствами, що пов’язані з корисківська
туванням надрами

Державна, розпорядження голови обласної
державної адміністрації, серія та номер:
р-560/0/3-18, виданий 27.08.2018, видавник: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕр
жавнА АДміністрАЦІЯ
обтяження відсутні

Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., Верхньодніпровський р.,
с. Домоткань

2,4797

1221085500:02:001:0013 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної
інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання
пари та гарячої води, збирання,
очищення та розподілення води)

Державна, розпорядження, серія та номер:
Р-374, виданий 09.12.2015, видавник:
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА ДЕржав
нА АДміністрАЦІЯ обтяження відсутні

Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., Верхньодніпровський р.,
с. Домоткань

12,108

1221085500:02:001:0012 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного
призначення

Державна (Верхньодніпровська районна
державна адміністрація), розпорядження,
серія та номер: р-110, виданий 24.03.2017,
видавник: Голова Верхьодніпровської
райдержадміністрації, обтяження відсутні

Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., Верхньодніпровський р.,
с. Домоткань

1.3665

1221085500:02:001:0014 Для обслуговування автодороги

Державна (ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА ДЕржавнА АДміністрАЦІЯ) розпорядження голови районної державної адмініст
рації «Про передачу земельної ділянки в постійне користування ПАТ «Об’єднана гірничохімічна компанія», серія та номер: Р-233,
виданий 04.07.2017 обтяження відсутні

Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., м. Вільногірськ, вулиця
Промислова,
земельна ділянка 11

0.3523

1210200000:01:003:0010 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

Державна (в особі Дніпропетровської
обласної державної адміністрації) розпорядження голови обласної державної
адміністрації, серія та номер: р-381/0/3-17,
виданий 21.08.2017 обтяження відсутні

Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., м. Вільногірськ, вулиця
Молодіжна, земельна
ділянка 20

0.1736

1210200000:01:026:0035 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

Державна (в особі Дніпропетровської
обласної державної адміністрації) розпорядження голови обласної державної
адміністрації, серія та номер: р-381/0/3-17,
виданий 21.08.2017 обтяження відсутні

Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., м. Вільногірськ, вулиця
Центральна, земельна ділянка 30

0.7092

1210200000:01:028:0015 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

Державна (в особі Дніпропетровської
обласної державної адміністрації) розпорядження голови обласної державної
адміністрації, серія та номер: р-381/0/3-17,
виданий 21.08.2017 обтяження відсутні

Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., м. Вільногірськ, вулиця
Степова, земельна ділянка 1

0.2881

1210200000:01:003:0017 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., м. Вільногірськ, вулиця
Степова, земельна ділянка 1

0.0153

Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., м. Вільногірськ, вулиця
Промислова, земельна ділянка 6

6.5196

Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., м. Вільногірськ, вулиця
Степова, земельна ділянка 24

5.6655

Земельна Дніпропетровська
ділянка обл.,
м. Вільногірськ,
вулиця Степова,
земельна ділянка 1

0.218

Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., м. Вільногірськ, вулиця
Степова, земельна ділянка 1

1.429

Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., м. Вільногірськ, вулиця
Степова, земельна ділянка 1

2.6882

Продовження таблиці

Площа
Назва Адреса розташу- земельактиву
вання активу ної ділянки, га

Кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове призначення
земельної ділянки

Земельна Дніпропетров0,15
1210200000:01:028:0029 Для будівництва та обслуговуділянка ська область,
вання об’єктів фізичної культури
м.Вільногірськ, з
і спорту
південної сторони
від ретрансляційної вежі
Земельна Дніпропетровська 34.9643 1221010300:02:101:0029 Для розміщення та експлуатації
ділянка область, Верхосновних, підсобних і допоміжньодніпровський
них будівель та споруд підприрайон, Верхівцевємствами, що пов’язані з корисська міська рада
туванням надрами
Земельна Дніпропетровська 29.6448 1222081700:01:002:0156 Для розміщення та експлуатації
ділянка обл., Криничаносновних, підсобних і допоміжський р., с/рада
них будівель та споруд підприБиківська
ємствами, що пов’язані з користуванням надрами
Земельна На території
161.1495 1221010300:02:101:0018 Для розміщення та експлуатації
ділянка Верхівцевської
основних, підсобних і допоміжміської ради
них будівель та споруд підприВерхньодніпровємствами, що пов’язані з корисського району
туванням надрами
Дніпропетровської області
Земельна На території
103.4547 1221010300:02:101:0021 Для розміщення та експлуатації
ділянка Верхівцевської
основних, підсобних і допоміжміської ради
них будівель та споруд підприВерхньодніпровємствами, що пов’язані з корисського району
туванням надрами
Дніпропетровської області
Земельна На території
184.7559 1221010300:02:101:0022 Для розміщення та експлуатації
ділянка Верхівцевської
основних, підсобних і допоміжміської ради
них будівель та споруд підприВерхньодніпровємствами, що пов’язані з корисського району
туванням надрами
Дніпропетровської області
Земельна Дніпропетровська 9.1011 1221086600:01:051:0006 Для розміщення та експлуатації
ділянка обл.,
основних, підсобних і допоміжВерхньодніпровних будівель та споруд підприський район, с/
ємствами, що пов’язані з корисрада Малоолектуванням надрами
сандрівська
Земельна Дніпропетровська 3.3981 1221086600:01:051:0009 Для розміщення та експлуатації
ділянка обл., Верхньодніосновних, підсобних і допоміжпровський р., с/
них будівель та споруд підприрада Малоолекємствами, що пов’язані з кориссандрівська
туванням надрами
Земельна Дніпропетровська 20.19 1221086600:01:052:0002 Для розміщення та експлуатації
ділянка обл., Верхньодніосновних, підсобних і допоміжпровський р., с/
них будівель та споруд підприрада Малоолекємствами, що пов’язані з кориссандрівська
туванням надрами
Земельна Дніпропетровська 19.1944 1221086600:01:052:0003 Для розміщення та експлуатації
ділянка обл., Верхньодніосновних, підсобних і допоміжпровський р., с/
них будівель та споруд підприрада Малоолекємствами, що пов’язані з кориссандрівська
туванням надрами
Земельна Дніпропетровська 5.3756 1210200000:01:004:0038 Для розміщення та експлуатації
ділянка обл., м. Вільноосновних, підсобних і допоміжгірськ, вулиця
них будівель та споруд підприСтепова, земельємствами, що пов’язані з корисна ділянка 1
туванням надрами
Земельна Дніпропетровська 116.9774 1210200000:01:004:0037 Для розміщення та експлуатації
ділянка обл., м. Вільноосновних, підсобних і допоміжгірськ, вулиця
них будівель та споруд підприСтепова, земельємствами, що пов’язані з корисна ділянка 1
туванням надрами
Земельна Дніпропетровська 145.7706 1221086600:01:046:0009 Для розміщення та експлуатації
ділянка обл., Верхньодніосновних, підсобних і допоміжпровський р., с/
них будівель та споруд підприрада Малоолекємствами, що пов’язані з кориссандрівська
туванням надрами
Земельна Дніпропетровська 3.1232 1210200000:01:017:0006 Для розміщення та експлуатації
ділянка обл., м. Вільноосновних, підсобних і допоміжгірськ, вулиця
них будівель та споруд підприПромислова,
ємствами, що пов’язані з корисземельна ділянтуванням надрами
ка 10
Земельна Дніпропетровська 9.3854 1210200000:01:006:0002 Для розміщення та експлуатації
ділянка обл., м. Вільноосновних, підсобних і допоміжгірськ, вулиця
них будівель та споруд підприСтепова, земельємствами, що пов’язані з корисна ділянка 1
туванням надрами
Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., м. Вільногірськ, вулиця
Степова, земельна ділянка 1

84.4044 1210200000:01:010:0002 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., м. Вільногірськ, вулиця
Степова, земельна ділянка 1

4.4156

1210200000:01:721:0003 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

Державна (в особі Дніпропетровської
обласної державної адміністрації) розпорядження голови обласної державної
адміністрації, серія та номер: р-381/0/3-17,
виданий 21.08.2017, обтяження відсутні

Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., м. Вільногірськ, вулиця
Степова, земельна ділянка 1

1.5441

1210200000:01:721:0004 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

1210200000:01:004:0036 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

Державна (в особі Дніпропетровської
обласної державної адміністрації) розпорядження голови обласної державної
адміністрації, серія та номер: р-381/0/3-17,
виданий 21.08.2017, обтяження відсутні

Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., м. Вільногірськ, вулиця
Степова, земельна ділянка 1

0.626

1210200000:01:003:0008 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

1210200000:01:010:0001 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

державна (в особі Дніпропетровської обласної державної адміністрації) розпорядження
голови обласної державної адміністрації,
серія та номер: р-381/0/3-17, виданий
21.08.2017, обтяження відсутні

0.1728

1210200000:01:017:0011 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

Державна (в особі Дніпропетровської
обласної державної адміністрації) розпорядження голови обласної державної
адміністрації, серія та номер: р-381/0/3-17,
виданий 21.08.2017, обтяження відсутні

Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., м. Вільногірськ, вулиця Гагаріна, земельна
ділянка 19

1210200000:01:028:0018 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

0.014

1210200000:01:003:0006 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

Державна (в особі Дніпропетровської
обласної державної адміністрації) розпорядження голови обласної державної
адміністрації, серія та номер: р-381/0/3-17,
виданий 21.08.2017, обтяження відсутні

Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., м. Вільногірськ, вулиця
Степова, земельна ділянка 1

1210200000:01:026:0034 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

0.0198

1210200000:01:003:0018 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

Державна (в особі Дніпропетровської
обласної державної адміністрації) розпорядження голови обласної державної
адміністрації, серія та номер: р-381/0/3-17,
виданий 21.08.2017 обтяження відсутні

Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., м. Вільногірськ, вулиця
Степова, земельна ділянка 1

1210200000:01:028:0003 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

3.6057

1210200000:01:005:0018 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

Державна (в особі Дніпропетровської
обласної державної адміністрації) розпорядження голови обласної державної
адміністрації, серія та номер: р-381/0/3-17,
виданий 21.08.2017 обтяження відсутні

Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., м. Вільногірськ, вулиця
Степова, земельна ділянка 1

1210200000:01:401:0001 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

№ 43 (1388)

Форма власності, підстава на право
користування земельною ділянкою,
інформація про обтяження
Комунальна, рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 1293-55/VII,
виданий 25.10.2018, видавник: Вільногірська міська рада Дніпропетровської області
обтяження відсутні
Державна, наказ на право постійного користування від 07.11.2018 № 4-4375/1518-СГ, виданий Головним управлінням
держгеокадастром у Дніпропетровській
області обтяження відсутні
Державна, розпорядження голови обласної
державної адміністрації, серія та номер:
Р-505/0/3-18, виданий 27.07.2018, видавник: Дніпропетровська обласна державна
адміністрація обтяження відсутні
Державна, наказ на право постійного користування серія та номер: 4-2246/15-18-СГ,
виданий 07.06.2018, видавник: ГОЛОВНЕ
УПРАВЛІННЯ ДЕржГЕОКАДАСТРУ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ обтяження відсутні
Державна, наказ на право постійного користування серія та номер: 4-2247/15-18-СГ,
виданий 07.06.2018, видавник: ГОЛОВНЕ
УПРАВЛІННЯ ДЕржГЕОКАДАСТРУ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ обтяження відсутні
Державна, наказ на право постійного користування серія та номер: 4-2248/15-18-СГ,
виданий 07.06.2018, видавник: ГОЛОВНЕ
УПРАВЛІННЯ ДЕржГЕОКАДАСТРУ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ обтяження відсутні
Державна, наказ на право постійного користування серія та номер: 4-2243/15-18-СГ,
виданий 07.06.2018, видавник: ГОЛОВНЕ
УПРАВЛІННЯ ДЕржГЕОКАДАСТРУ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ обтяження відсутні
Державна, наказ на право постійного користування серія та номер: 4-2242/15-18-СГ,
виданий 07.06.2018, видавник: ГОЛОВНЕ
УПРАВЛІННЯ ДЕржГЕОКАДАСТРУ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ обтяження відсутні
Державна, наказ на право постійного користування серія та номер: 4-2245/15-18-СГ,
виданий 07.06.2018, видавник: ГОЛОВНЕ
УПРАВЛІННЯ ДЕржГЕОКАДАСТРУ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ обтяження відсутні
Державна, наказ на право постійного користування серія та номер: 4-2244/15-18-СГ,
виданий 07.06.2018, видавник: Головне
управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області обтяження відсутні
Державна, розпорядження на право постійного користування «Про надання ПАТ «ОБ’ЄД
НАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» серія та
номер: р-288/0/3-18, виданий 21.05.2018, видавник: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕр
жавнА АДміністрАЦІЯ обтяження відсутні
Державна, розпорядження «Про надання ПАТ
«ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ»
земельної ділянки площею 116,9774 га у
постійне користування”, серія та номер:
р-283/0/3-18, виданий 21.05.2018, видавник: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕр
жавнА АДміністрАЦІЯ обтяження відсутні
Державна, РОЗПОРЯДЖЕННЯ на право
постійного користування серія та номер:
р-18/0/3-18, виданий 17.01.2018, видавник: Дніпропетровська обласна державна
адміністрація обтяження відсутні
Державна, розпорядження на право постійного користування голови обласної
державної адміністрації, серія та номер:
р-381/0/3-17, виданий 21.08.2017, видавник: Дніпропетровська обласна державна
адміністрація обтяження відсутні
Державна, розпорядження на право постійного користування голови обласної
державної адміністрації, серія та номер:
р-381/0/3-17, виданий 21.08.2017, видавник: Дніпропетровська обласна державна
адміністрація обтяження відсутні
Державна, розпорядження на право постійного користування голови обласної
державної адміністрації, серія та номер:
р-381/0/3-17, виданий 21.08.2017, видавник: Дніпропетровська обласна державна
адміністрація обтяження відсутні
Державна, розпорядження на право постійного користування голови обласної
державної адміністрації, серія та номер:
р-381/0/3-17, виданий 21.08.2017, видавник: Дніпропетровська обласна державна
адміністрація обтяження відсутні
Державна, розпорядження на право постійного користування голови обласної
державної адміністрації, серія та номер:
р-381/0/3-17, виданий 21.08.2017, видавник: Дніпропетровська обласна державна
адміністрація обтяження відсутні
Державна, розпорядження на право постійного користування голови обласної
державної адміністрації, серія та номер:
р-381/0/3-17, виданий 21.08.2017, видавник: Дніпропетровська обласна державна
адміністрація обтяження відсутні
Державна, розпорядження на право постійного користування голови обласної
державної адміністрації, серія та номер:
р-381/0/3-17, виданий 21.08.2017, видавник: Дніпропетровська обласна державна
адміністрація обтяження відсутні
Державна, розпорядження на право постійного користування голови обласної
державної адміністрації, серія та номер:
р-381/0/3-17, виданий 21.08.2017, видавник: Дніпропетровська обласна державна
адміністрація обтяження відсутні
Державна, розпорядження на право постійного користування голови обласної
державної адміністрації, серія та номер:
р-381/0/3-17, виданий 21.08.2017, видавник: Дніпропетровська обласна державна
адміністрація обтяження відсутні
Державна, розпорядження на право постійного користування голови обласної
державної адміністрації, серія та номер:
р-381/0/3-17, виданий 21.08.2017, видавник: Дніпропетровська обласна державна
адміністрація обтяження відсутні


2 вересня 2021 року

4

відомості
приватизації

Продовження таблиці

Площа
Назва Адреса розташу- земельактиву
вання активу ної ділянки, га

Кадастровий номер
земельної ділянки

Форма власності, підстава на право
користування земельною ділянкою,
інформація про обтяження

Цільове призначення
земельної ділянки

Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., м. Вільногірськ, вулиця
Степова, земельна ділянка 1

0.0141

1210200000:01:031:0032 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

Державна, розпорядження на право постійного користування голови обласної
державної адміністрації, серія та номер:
р-381/0/3-17, виданий 21.08.2017, видавник: Дніпропетровська обласна державна
адміністрація обтяження відсутні

Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., м. Вільногірськ, вулиця
Степова, земельна ділянка 1

53.2139 1210200000:01:008:0005 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

Державна, розпорядження на право постійного користування голови обласної
державної адміністрації, серія та номер:
р-381/0/3-17, виданий 21.08.2017, видавник: Дніпропетровська обласна державна
адміністрація обтяження відсутні

Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., м. Вільногірськ, вулиця
Степова, земельна ділянка 1

24.6723 1210200000:01:008:0003 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

Державна, розпорядження голови обласної
державної адміністрації, на право постійного користування серія та номер: р-381/0/317, виданий 21.08.2017, видавник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація
обтяження відсутні

Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., м. Вільногірськ, вулиця
Степова, земельна ділянка 1

4.3735

1210200000:01:005:0017 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

Державна, розпорядження голови обласної
державної адміністрації на право постійного
користування, серія та номер: р-381/0/317, виданий 21.08.2017, видавник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація
обтяження відсутні

Земельна Дніпропетровська
ділянка обл., м. Вільногірськ, вулиця
Промислова, земельна ділянка 5

0.9548

1210200000:01:003:0009 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

Державна, розпорядження голови обласної
державної адміністрації, серія та номер:
р-381/0/3-17, виданий 21.08.2017, видавник: Дніпропетровська обласна державна
адміністрація обтяження відсутні

1.9. Перелік наявних родовищ з видобування корисних копалин разом з інформацією щодо спеціальних
дозволів на користування надрами:
yy Малишевське родовище ділянки Західна, Центральна і Східна; спеціальний дозвіл на користування надрами
№ 6028 від 20 лютого 2015 року (місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський та
Криничанський райони);
yy Межирічне родовище ділянки Осинова, Букінська та Юрська; спеціальний дозвіл на користування надрами
№ 6027 від 11 лютого 2015 року (місцезнаходження: Житомирська обл., Хорошівський, Коростенський та
Малинський райони);
yy Селищанська ділянка; спеціальний дозвіл на користування надрами № 5269 від 27 серпня 2021 року
(місцезнаходження: Коростенський район).
1.10. Дані щодо укладених договорів оренди станом за І півріччя 2021 р.:
Договори оренди, укладені щодо нерухомого майна АТ «ОГХК», – відсутні.
1.11. Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і
розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів.
У процесі господарської діяльності АТ «ОГХК» утворюються тверді та великогабаритні відходи (безповоротні,
нормативні): залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів. Товариство не здійснює самостійно вивезення
відходів та не вчиняє дій з їх утилізації.

Філія

2020 р.

І півріччя
2021 р.

Філія «ІГЗК»

Контрагент

КП «Іршанське комунальне підприємство»

Філія «ВГМК»
ТОВ «Укрресурси -2011» ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ»

Перераховано

176979,13 грн

110113,25 грн

115 584,20 грн

Надано послуг з вивезення відходів за договорами

176979,13 грн
(468,09 м3)

110113,25 грн
(23,245 т)

115 584,20 грн
(13,93 т)

Контрагент

КП «Іршанське комунальне підприємство»

ТОВ «ДСЛ-2010»

ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ»

Перераховано

84225,17 грн

50748,52 грн

98313,04 грн

Надано послуг з вивезення відходів за договорами

102098,81 грн
(252,79 м3)

50748,52 грн
(10,02 т)

98313,04 грн
(22,458 т)

Загальний обсяг фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (без врахування викидів
парникових газів) від Товариства у 2020 році склав 501,359 тонн, що відповідно до обсягу переробленої руди
знаходиться в межах потенційних викидів, що визначені в діючих дозвільних документах.
Експлуатація об’єктів гірничо-збагачувального виробництва супроводжується утворенням відходів 1-4 класу
небезпеки. Основним видом відходів, що утворюються, є відходи основного виробництва 4-го класу небезпеки за санітарною класифікацією. Обсяг утворення відходів не перевищує питомі показники їх утворення для
гірничо-збагачувального виробництва. Усі відходи, що утворюються, передаються для подальшої утилізації
або видалення спеціалізованим підприємствам.
У 2020 році було сплачено 715,654 тис. грн екологічних зборів та платежів.
У І півріччі 2021 року було сплачено 331 тис. грн екологічних зборів та платежів.
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУкціон
2.1. Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
2.2. Стартова ціна об’єкта: 3 700 000 000,00 грн (три мільярди сімсот мільйонів гривень 00 копійок) грн.
2.3. Крок аукціону: 50 000 000 грн (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).
2.4. Найменування організатора аукціону: Фонд державного майна України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9,
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua, http://privatization.gov.ua.
Телефони для довідок (044) 200-32-50; (044) 200-32-39.
dyshlovy@spfu.gov.ua
Час роботи служби з організації аукціону: з 9.00 до 16.00
2.5. Дата, час та місце проведення аукціону: 29 жовтня 2021 р. об 11.00 в приміщенні Фонду держав
ного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ).
2.6. Реєстрація учасників проводиться 29 жовтня 2021 року з 9.00 до 10.50 за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ (приміщення Фонду державного майна України).
2.7. Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні: приймання аукціонної документації (заява про участь
в аукціоні та підтвердні документи) починається з дня опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію.
Прийом аукціонної документації завершується 21 жовтня 2021 року о 16.00.
Перелік документів визначено Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядком продажу об’єктів великої приватизації державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 386.
2.8. Розмір гарантійного внеску: 185 000 000,00 грн (сто вісімдесят п’ять мільйонів гривень 00 копійок).
2.9. Розмір реєстраційного внеску: 60 000,00 грн (шістдесят тисяч гривень 00 копійок).
2.10. Найменування установи банку, її адреса та номери рахунків, відкритих для внесення гарантійного
внеску, реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбані об’єкти
2.10.1. Реквізити для сплати гарантійного внеску, реєстраційного внеску та для проведення розрахунків
за придбаний об’єкт В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ:
Одержувач – Фонд державного майна України
Рахунок № UA338201720355269003001005357
(для зарахування гарантійних внесків)
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: гарантійний внесок для участі в аукціоні з продажу пакета акцій
АТ «ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ»

Гарантійний внесок

Реєстраційний внесок
Проведення розрахунків
за придбаний об’єкт

Одержувач – Фонд державного майна України
Рахунок №UA138201720355559003009005357
(для зарахування реєстраційних внесків, сплати коштів по договорах купівлі-продажу, штрафів, неустойки, інших
надходжень, пов’язаних з приватизацією)
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ Код ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: реєстраційний внесок для участі в аукціоні з продажу пакета акцій
АТ «ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ»

Потенційний покупець має право замість сплати гарантійного внеску для участі в аукціоні надати банківську
гарантію на суму гарантійного внеску – 185 000 000,00 грн (сто вісімдесят п’ять мільйонів гривень 00 копійок).
Банківська гарантія має бути подана відповідно до статті 14 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
2.11. Час і місце проведення огляду об’єкта: щоденно в робочі дні з 9.00 до 18.00 за адресою: 01033,
м. Київ, вул. Жилянська, 35
На письмову вимогу потенційних покупців, які уклали з державним органом приватизації договір про конфіденційність, державний орган приватизації надає їм дозвіл на відвідання АТ «ОГХК», відповідно до пункту 15
Порядку продажу об’єктів великої приватизації державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 386.
ПІБ контактної особи:
Сергій Дубовик – начальник Управління великої приватизації Департаменту приватизації Фонду державного
майна України
Тел. (044) 200-33-24; (044) 200-35-84. dubovyk@spfu.gov.ua.
3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТА
3.1. Умови продажу:
Покупець пакета акцій товариства зобов’язаний забезпечити:
3.1.1. збереження основних видів діяльності товариства;
3.1.2. здійснення інвестицій у формі капітальних вкладень на технічне переозброєння та модернізацію виробництва у загальній сумі не менше 400 млн грн. До досягнення загальної суми інвестиції мають складати не
менше 50 млн грн щорічно, починаючи з січня 2022 року;
3.1.3. виконання мобілізаційних завдань, встановлених для товариства;
3.1.4. погашення (у разі наявності) протягом шести місяців від дати переходу права власності на пакет акцій
боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості товариства, що наявна на дату переходу права власності;
3.1.5. недопущення утворення простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати та перед бюджетом;
3.1.6. недопущення виникнення податкового боргу;
3.1.7. соціальні гарантії працівникам товариства згідно з вимогами трудового законодавства;
3.1.8. недопущення звільнення працівників приватизованого товариства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності;
3.1.9. виконання чинних колективних договорів та після закінчення строку їх дії укладення нового колективного
договору (або декількох колективних договорів) із трудовим колективом товариства, а також здійснення працевлаштування вивільнених працівників товариства (у разі наявності) відповідно до законодавства;
3.1.10. дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування
об’єктом;
3.1.11. виконання робіт з рекультивації та відновлення порушених земель відповідно до вимог законодавства;
3.1.12. дотримання рівнів забруднення атмосферного повітря відповідно до діючих на товаристві дозволів на
викиди, внесення відповідних змін до дозволів на викиди (за необхідності);
3.1.13. дотримання встановлених діючими дозволами на спеціальне водокористування нормативів гранично
допустимих скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти;
3.1.14. поводження з відходами, що утворилися відповідно до норм чинного законодавства та у встановлені
законодавством спосіб та строки;
3.1.15. проведення реконструкції існуючих каналізаційних очисних споруд Філії «Вільногірський гірничометалургійний комбінат» протягом 2022-2023 років;
3.1.16. розроблення проєкту консервації та рекультивації шламонакопичувача в балці Моргунка та його реалізація відповідно до планів товариства;
3.1.17. протягом 45 календарних днів від дати переходу права власності на пакет акцій товариства сплатити
Фонду державного майна передбачені витрати на оплату послуг радника – товариства з обмеженою відповідальністю «БДО Корпоративні Фінанси», залученого на підставі договору про надання послуг радника з підготовки до приватизації та продажу 100 відсотків акцій акціонерного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна
компанія» від 03 вересня 2018 року № 224 та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25
вересня 2019 року № 883-р, на рахунок Продавця № UA 798201720343150002000005357, Державна казначейська служба України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 00032945, одержувач коштів: Фонд державного майна України,
у сумі 12 258 220,00 грн (в тому числі ПДВ – 2 043 036,67 грн) та змінної частини винагороди у розмірі 1,00
відсотка вартості проданого пакета акцій товариства;
3.1.18. належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення товариства не увійшло до
його статутного капіталу, але залишилося на його балансі;
3.1.19. спрямування у законодавчо встановлені терміни дивідендів до Державного бюджету України відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частини чистого прибутку
на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році (якщо не сплачено до
переходу права власності на пакет акцій) та за період, яким володіла до його продажу держава в особі Фонду
державного майна України у 2021 році;
3.1.20. утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за призначенням за рахунок власних коштів товариства;
3.1.21. надання на постійній основі послуг з передачі поверхневої води із водозабору водосховища греблі на
р. Ірша комунальним підприємствам-споживачам населених пунктів смт Іршанськ, смт Нова Борова та інших
населених пунктів у районі здійснення діяльності товариства, яким здійснюється таке постачання на момент
переходу права власності;
3.1.22. надання на постійній основі послуг з постачання питної та технічної води комунальним та іншим споживачам населених пунктів м. Вільногірськ, м. Верхньодніпровськ та інших населених пунктів у районі здійснення
діяльності товариства, яким здійснюється таке постачання на момент переходу права власності;
3.1.23. виплату винагороди керівнику товариства за сприяння приватизації відповідно до умов контракту.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, крім мобілізаційних завдань, становить п’ять років від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій товариства.
4. ІНШІ ВІДОМОСТІ
4.1. Інформація про радника: TОB «БДО Корпоративні Фінанси»
адреса: вул. Харківське шосе, 201/203, 10 поверх, м. Київ, 02121
контактні особи:
Віталій Струков, Директор/Керуючий партнер, тел.+38 050 410 50 04
Олександр Нестерук, начальник відділу фінансування, тел. +38 067 4083842
Електронна адреса: corpfin1@bdo.ua
4.2. Після публікації інформаційного повідомлення про приватизацію потенційні покупці, але не пізніше 15.45
06 жовтня 2021 року письмово звертаються до Фонду державного майна України для отримання інформаційного пакета та проєкту договору купівлі-продажу пакета акцій. Отримання інформаційного пакета та проєкту
договору купівлі-продажу можливе за умови укладання договору про конфіденційність інформації.
Коментарі та пропозиції до проєкту договору купівлі-продажу надаються відповідно до Порядку надання потенційним покупцям об’єктів великої приватизації коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-продажу,
затвердженого наказом Фонду від 21.05.2018 № 672, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 червня 2018 року за № 687/32139.
Прийом пропозицій та коментарів від потенційних покупців до проєкту договору купівлі-продажу пакета акцій
завершується о 15.00 08 жовтня 2021 року.
Термін отримання потенційними покупцями затвердженого остаточного проєкту договору купівлі-продажу, до
якого не можуть бути внесені зміни, – не пізніше 15.00 13 жовтня 2021 року.
Адреса прийому аукціонної документації, пропозицій та коментарів до проєкту договору купівліпродажу, отримання інформаційного пакета, дозволу на відвідання Товариства та остаточного проєк
ту договору купівлі-продажу: вулиця Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, Фонд державного майна України,
щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях з 9.00 до 14.45 і в передсвяткові дні – з 9.00 до 15.00.
Контактні особи:
Людмила Слива, начальник відділу підготовки до продажу об’єктів Управління великої приватизації Департаменту приватизації,
тел. (044) 200-32-39; (044) 200-33-51
slm@spfu.gov.ua
Майя Переверзєва, заступник начальника Управління – начальник відділу взаємодії з радниками Управління
великої приватизації Департаменту приватизації,
тел. (044) 200-33-25; (044) 200-32-21
maya@spfu.gov.ua.
4.3. Покупець державного пакета акцій АТ «ОГХК» має відповідати вимогам, встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках,
передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл
Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій (часток)
у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління
відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви
про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.

2.10.2. Реквізити для сплати гарантійного внеску, реєстраційного внеску та для проведення розрахунків
за придбаний об’єкт В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ:

Гарантійний внесок
Реєстраційний внесок
Проведення розрахунків
за придбаний об’єкт

Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул.Генерала Алмазова,
18/9, м.Київ, Україна
Рахунок: UA263223130000025206010023277
Банк одержувача: АТ «Державний експортно-імпортний банк
України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м.Київ, Україна
SWIFT: EXBSUAUX
Код ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу:
Реєстраційний внесок / гарантійний внесок/ проведення
розрахунків за придбаний об’єкт/ для участі в аукціоні з продажу
пакета акцій АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»

2 вересня 2021 року

Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv,
Ukraine
Account: UA263223130000025206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State
Export Import
Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment:
Registration fee /…/…/ for participation in the
auction for the sale of the shares of JSC «United
Mining and Chemical Company»
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INFORMATION
of the State Property Fund of Ukraine
on conducting the auction with the terms for the sale of a block of shares
of the Joint-Stock Company «United Mining and Chemical Company»
in the amount of 100.00% of the authorized capital

Asset Asset location Land plot
name
address
area (ha)
Land
plot

139.7600

1.1. Name of the privatization object: a block of shares which is 100% of the authorized capital of the Joint-Stock
Company «United Mining and Chemical Company» (JSC «UMCC»).
Location of the Joint-Stock Company «United Mining and Chemical Company»: legal address: 03035, Kyiv city, 3
Surikova street, postal address: 01033, Kyiv city, 35 Zhylianska Street.
Main activity of the Joint-Stock Company «United Mining and Chemical Company» according to NACE: 07.29 Mining
of other non-ferrous metal ores.
1.2. YeDRPOU (USREOU) code: 36716128

Zhytomyr
region,
Khoroshiv
district, Nova
Borova rural
council

Land
plot

4.1594

1.3. Amount of the authorized capital of the company is: 1,944,000,000.00 UAH (one billion nine hundred forty-four
million hryvnias) The nominal value of the share is 1.00 UAH.
Offered for sale: state block of shares of the Joint-Stock Company «United Mining and Chemical Company» in the
amount of 1,944,000,000 shares which is 100.00 % of the authorized capital of the Company.
1.4. Average staff number of the Joint-Stock Company «United Mining and Chemical Company»: 5,484 persons
(as of 01.07.2021).

Zhytomyr
region,
Khoroshiv
district, Nova
Borova rural
council

Land
plot

Zhytomyr
1.3530
region,
Khoroshiv
district,
Irshansk rural
council

Land
plot

Zhytomyr
8.2469
region,
Khoroshiv
district,
Irshansk rural
council

Land
plot

Zhytomyr
region,
Khoroshiv
district, Nova
Borova rural
council

Land
plot

Zhytomyr
6.3772
region,
Khoroshiv
district,
Irshansk rural
council

Land
plot

Zhytomyr
2.8067
region,
Khoroshiv
district,
Irshansk rural
council

Land
plot

Zhytomyr
1.8170
region,
Khoroshiv
district,
Irshansk rural
council

Land
plot

Zhytomyr
region,
Khoroshiv
district, Nova
Borova rural
council

3.0780

Land
plot

Zhytomyr
region,
Khoroshiv
district, Nova
Borova rural
council

0.4736

Land
plot

Zhytomyr
3.4163
region,
Khoroshiv
district,
Irshansk rural
council

Land
plot

Zhytomyr
9.1273
region,
Khoroshiv
district,
Irshansk rural
council

Land
plot

Zhytomyr
9.8000
region,
Khoroshiv
district,
Irshansk rural
council

Land
plot

Zhytomyr
5.6765
region,
Khoroshiv
district,
Irshansk rural
council

Land
plot

Zhytomyr
region,
Khoroshiv
district,
Dobryn rural
council

Land
plot

Zhytomyr
4.8989
region,
Khoroshiv
district,
Irshansk rural
council

Land
plot

Zhytomyr
35.4406
region,
Khoroshiv
district,
Irshansk rural
council

Land
plot

Zhytomyr
4.2249
region,
Khoroshiv
district,
Irshansk rural
council

Land
plot

Zhytomyr
5.4172
region,
Korosten
district,
Shershni rural
council

1. INFORMATION ON THE PRIVATIZATION OBJECT

1.5. Volume and basic product (works, services) range:

Name
Sales volume (ilmenite concentrate), thousand tons
including exports, thousand tons
Sales volume (rutile concentrate), thousand tons
including exports, thousand tons
Sales volume (zircon concentrate), thousand tons
including exports, thousand tons

2018

2019

2020

І half of 2021

349,157
307,279
38,860
34,482
20,438
18,752

329,153
309,711
48,818
46,406
17,910
16,716

297,992
242,213
38,367
30,956
12,480
10,369

177,102
136,541
21,843
20,387
17,636
17,367

1.6. The main indicators of the business activity of the Joint-Stock Company «United Mining and Chemical
Company» for the last three years and the I half of 2021
No
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2.
4.3.
5.
6.
7.
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
10.
11.
12.
13.

Indicators
Assets
Fixed assets
Long-term financial investments
Current assets, including:
Inventory
Total accounts receivable
Money and its equivalents
Equity
Long-term liabilities and collateral
Current liabilities and collateral
Total income, including:
Net income from the products sale (goods, works, services)
Other operating income
Other financial income
Other income
Total expenses, including:
Cost of the products (goods, works, services) sold
Administrative expenses
Sales expenses
Other operating expenses
Other expenses
Financial expenses
Income tax expense
Net profit (loss) +,Average number of all employees
All employees’ wages fund
Average monthly salary

Unit of measure
thousand UAH
thousand UAH
thousand UAH
thousand UAH
thousand UAH
thousand UAH
thousand UAH
thousand UAH
thousand UAH
thousand UAH
thousand UAH
thousand UAH
thousand UAH
thousand UAH
thousand UAH
thousand UAH
thousand UAH
thousand UAH
thousand UAH
thousand UAH
thousand UAH
thousand UAH
thousand UAH
thousand UAH
person
thousand UAH
UAH

2018
3,373,852
1,279,872
0
1,976,776
1,004,695
677,559
264,036
2,355,407
545,610
472,835
3,282,701
3,213,687
57,727
0
11,287
3,167,814
2,116,117
176,273
261,255
148,515
346,731
13,110
105,813
114,887
5,491
586,446
8,634

2019
3,423,582
1,112,852
0
2,101,194
843,804
827,541
405,292
2,392,210
654,007
377,365
3,613,689
3,535,397
65,529
1,505
11,258
3,525,817
2,475,050
190,352
265,547
397,231
73,192
87,634
36,811
87,872
5,301
686,646
11,005

2020
4,077,426
1,179,364
0
2,621,675
1,094,131
1,465,282
34,928
2,555,681
775,566
746,179
3,378,113
3,127,625
237,772
1,684
11,032
3,008,936
2,074,819
226,785
187,380
379,521
24
91,878
48,529
369,177
5,238
731,379
11,137

І half of 2021
4,164,533
1,142,165
0
2,702,810
761,392
1,274,496
615,183
2,787,098
775,065
602,370
2,275,398
2,246,747
23,157
0
5,494
1,991,539
1,549,109
174,268
87,392
115,122
0
796
64,852
283,859
5,382
467,284
14,470

For the first half of 2021:
accounts payable to the budget, the due date of which has not come – 94,133 thousand UAH
overdue accounts payable – 5,115 thousand UAH
other accounts payable – 280,437 thousand UAH
No arrears in wages.
No arrears of payroll tax.
1.7. Real estate objects
The Company uses a total of 809 units of the real estate objects (buildings, constructions) with a total area of 368,604.3

sq. m., including 48 state-owned units (property that is not included in the authorized capital of the JSC «UMCC»):
yy production purpose – 471 units with the area of 258,096.46 sq. m, including 34 units of state-owned property with
the area of 8,392.5 sq. m;
yy administrative and auxiliary – 98 units with the area of 70,863.7 sq. m, including 3 units of state-owned property
with the area of 1,694.4 sq. m;
yy social and household purpose – 34 units with the area of 28,448.2 sq. m, including 1 state-owned unit with the area
of 2,940.9 sq. m;
yy civil protection constructions – 3 units, area of 1,603 sq. m of state property;
yy agricultural purposes – 3 units with an area of 866.2 sq. m;
yy others – 200 units with the area of 8,726.74 sq. m, including 7 units of state ownership with the area of 747.1 sq. m.
1.8. Information on the land plots

Branch of the Irshan Ore Mining
and Processing Plant of Joint-Stock Company
«United Mining and Chemical Company»
Asset Asset location Land plot
name
address
area (ha)
Land
plot

Zhytomyr
region,
Khoroshiv
district,
Dobryn rural
council

Cadastral number
of a land plot

Intended use of the
land plot

377.5000
(was
parceled)

1821181800:05:001:0490 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use

29.000

1821181800:05:001:0509 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use

32.500

1821181800:05:001:0511 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use

316.000

1821181800:05:001:0510 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
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Form of ownership, ground for the right to use the land,
information on encumbrance
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real right,
index number of the extract 79150740 dated on 30.01.2017,
ground for the right to use – Order No.373 of the head of
the regional state administration dated on 07.11.2016 no
encumbrances. This land plot was divided into the next 3
land plots (29+32.5+316 ha)
State
Information reference from the State Register of Proprietary
Rights to Immovable Property and the Register of
ownership rights to immovable property, the State Register
of Mortgages, the Unified Register of Prohibitions on
Alienation of the Real Estate Objects in Relation to the Real
Estate Object, information reference number 254736622
dated on 28.04.2021, ground – Order No.132 of the
head of Zhytomyr Regional State Administration dated on
18.02.2020
State
Information reference from the State Register of Proprietary
Rights to Immovable Property and the Register of
ownership rights to immovable property, the State Register
of Mortgages, the Unified Register of Prohibitions on
Alienation of the Real Estate Objects in Relation to the Real
Estate Object, information reference number 254732150
dated on 28.04.2021, ground – Order No.132 of the
head of Zhytomyr Regional State Administration dated on
18.02.2020
State
Information reference from the State Register of Proprietary
Rights to Immovable Property and the Register of
ownership rights to immovable property, the State Register
of Mortgages, the Unified Register of Prohibitions on
Alienation of the Real Estate Objects in Relation to the Real
Estate Object, information reference number 254739941
dated on 28.04.2021, ground – Order No.132 of the
head of Zhytomyr Regional State Administration dated on
18.02.2020

4.2060

15.6000

Cadastral number
of a land plot

Intended use of the
land plot

1821155700:02:001:0349 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1821155700:02:001:0348 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1821155400:02:001:0033 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1821155400:02:001:0034 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1821155700:02:001:0346 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1821155400:02:001:0030 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1821155400:02:001:0031 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1821155400:02:001:0029 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1821155700:02:001:0350 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1821155700:02:001:0347 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1821155400:02:001:0032 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1821155400:02:001:0001 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1821155400:02:001:0014 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1821155400:02:001:0022 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1821181800:05:001:0403 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1821155400:02:001:0013 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1821155400:02:001:0024 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1821155400:02:001:0023 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1822386800:01:000:0023 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use

Form of ownership, ground for the right to use the land,
information on encumbrance
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real
right, index number of the extract 79196085 dated on
31.01.2017, ground for the right to use – Order No.373
of the head of the regional state administration dated on
07.11.2016 no encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real
right, index number of the extract 79131330 dated on
30.01.2017, ground for the right to use – Order No.373
of the head of the regional state administration dated on
07.11.2016 no encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real right,
index number of the extract 79203384 dated on 31.01.2017,
ground for the right to use – Order No.373 of the head of
the regional state administration dated on 07.11.2016 no
encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real
right, index number of the extract 79171679 dated on
30.01.2017, ground for the right to use – Order No.373
of the head of the regional state administration dated on
07.11.2016 no encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real
right, index number of the extract 79193487 dated on
31.01.2017, ground for the right to use – Order No.373
of the head of the regional state administration dated on
07.11.2016 no encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real right,
index number of the extract 78993331 dated on 27.01.2017,
ground for the right to use – Order No.373 of the head of
the regional state administration dated on 07.11.2016 no
encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real
right, index number of the extract 79211143 dated on
31.01.2017, ground for the right to use – Order No.373
of the head of the regional state administration dated on
07.11.2016 no encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real right,
index number of the extract 78980952 dated on 27.01.2017,
ground for the right to use – Order No.373 of the head of
the regional state administration dated on 07.11.2016 no
encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real right,
index number of the extract 78977093 dated on 27.01.2017,
ground for the right to use – Order No.373 of the head of
the regional state administration dated on 07.11.2016 no
encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real
right, index number of the extract 79119889 dated on
30.01.2017, ground for the right to use – Order No.373
of the head of the regional state administration dated on
07.11.2016 no encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real right,
index number of the extract 79310474 dated on 01.02.2017,
ground for the right to use – Order No.373 of the head of
the regional state administration dated on 07.11.2016 no
encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real
right, index number of the extract 85108001 dated on
14.04.2017, ground for the right to use – Order No.373
of the head of the regional state administration dated on
07.11.2016 no encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real right,
index number of the extract 85093902 dated on 14.04.2017,
ground for the right to use – Order No.373 of the head of
the regional state administration dated on 07.11.2016 no
encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real
right, index number of the extract 85182571 dated on
18.04.2017, ground for the right to use – Order No.373
of the head of the regional state administration dated on
07.11.2016 no encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real right,
index number of the extract 85076334 dated on 14.04.2017,
ground for the right to use – Order No.373 of the head of
the regional state administration dated on 07.11.2016 no
encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real right,
index number of the extract 85086009 dated on 14.04.2017,
ground for the right to use – Order No.373 of the head of
the regional state administration dated on 07.11.2016 no
encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real right,
index number of the extract 85080739 dated on 14.04.2017,
ground for the right to use – Order No.373 of the head of
the regional state administration dated on 07.11.2016 no
encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real right,
index number of the extract 86835196 dated on 12.05.2017,
ground for the right to use – Order No.373 of the head of
the regional state administration dated on 07.11.2016 no
encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real right,
index number of the extract 79145046 dated on 30.01.2017,
ground for the right to use – Order No.373 of the head of
the regional state administration dated on 07.11.2016 no
encumbrances
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Table (Continued)

Asset Asset location Land plot
name
address
area (ha)
Land
plot

Zhytomyr
4.2829
region,
Korosten
district,
Shershni rural
council

Land
plot

Zhytomyr
174.3999
region,
Korosten
district,
Shershni rural
council

Land
plot

Zhytomyr
region,
Korosten
district,
Lisivshchyna
rural council

Land
plot

Zhytomyr
44.7263
region,
Korosten
district,
Shershni rural
council

115.5982

Land
plot

Zhytomyr
2.1663
region,
Korosten
district,
Shershni rural
council

Land
plot

Zhytomyr
25.1824
region,
Korosten
district,
Shershni rural
council

Land
plot

Zhytomyr
2.2837
region,
Korosten
district,
Shershni rural
council

Land
plot

Zhytomyr
0.2925
region,
Korosten
district,
Shershni rural
council

Land
plot

Zhytomyr
1.8198
region,
Korosten
district,
Shershni rural
council

Land
plot

Zhytomyr
21.5000
region,
Korosten
district,
Shershni rural
council

Land
plot

Zhytomyr
2.4000
region,
Korosten
district,
Shershni rural
council

Land
plot

Zhytomyr
60.1262
region,
Khoroshiv
district,
Irshansk rural
council

Land
plot

Zhytomyr
1.3205
region,
Khoroshiv
district,
Irshansk rural
council

Land
plot

Zhytomyr
66.6906
region,
Khoroshiv
district,
Irshansk rural
council

Land
plot

Zhytomyr
9.9000
region,
Khoroshiv
district,
Irshansk rural
council

Land
plot

Zhytomyr
16.9505
region,
Khoroshiv
district,
Irshansk rural
council

Land
plot

Zhytomyr
113.4344
region,
Khoroshiv
district,
Irshansk rural
council

Land
plot

Zhytomyr
region,
Khoroshiv
district, Nova
Borova rural
council

19.6084

Land
plot

Zhytomyr
region,
Khoroshiv
district,
Dobryn rural
council

1.6065

Land
plot

Zhytomyr
region,
Korosten
district,
Lisivshchyna
rural council

46.1285

Cadastral number
of a land plot

Intended use of the
land plot

Form of ownership, ground for the right to use the land,
information on encumbrance

1822386800:01:000:0024 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1822386800:07:000:0200 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1822382800:08:000:0002 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1822386800:07:000:0201 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1822386800:07:000:0202 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1822386800:07:000:0204 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1822386800:07:000:0203 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1822386800:07:000:0205 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1822386800:07:000:0206 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1822386800:07:000:0166 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1822386800:07:000:0167 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1821155400:02:001:0019 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1821155400:02:001:0018 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1821155400:02:001:0020 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1821155400:02:001:0016 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1821155400:02:001:0058 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1821155400:02:001:0057 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1821155700:02:001:0353 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use
1821181800:05:001:0027 for conducting the
commercial agricultural
production

State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real
right, index number of the extract 79129316 dated on
30.01.2017, ground for the right to use – Order No.373
of the head of the regional state administration dated on
07.11.2016 no encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real
right, index number of the extract 79147315 dated on
30.01.2017, ground for the right to use – Order No.373
of the head of the regional state administration dated on
07.11.2016 no encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real right,
index number of the extract 79036554 dated on 27.01.2017,
ground for the right to use – Order No.373 of the head of
the regional state administration dated on 07.11.2016 no
encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real
right, index number of the extract 79221540 dated on
31.01.2017, ground for the right to use – Order No.373
of the head of the regional state administration dated on
07.11.2016 no encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real
right, index number of the extract 79192701 dated on
31.01.2017, ground for the right to use – Order No.373
of the head of the regional state administration dated on
07.11.2016 no encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real
right, index number of the extract 79195045 dated on
31.01.2017, ground for the right to use – Order No.373
of the head of the regional state administration dated on
07.11.2016 no encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real right,
index number of the extract 79125496 dated on 30.01.2017,
ground for the right to use – Order No.373 of the head of
the regional state administration dated on 07.11.2016 no
encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real
right, index number of the extract 79121944 dated on
30.01.2017, ground for the right to use – Order No.373
of the head of the regional state administration dated on
07.11.2016 no encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real right,
index number of the extract 79295126 dated on 01.02.2017,
ground for the right to use – Order No.373 of the head of
the regional state administration dated on 07.11.2016 no
encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real right,
index number of the extract 91287648 dated on 06.07.2017,
ground for the right to use – Order No.373 of the head of
the regional state administration dated on 07.11.2016 no
encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real right,
index number of the extract 91308810 dated on 06.07.2017,
ground for the right to use – Order No.373 of the head of
the regional state administration dated on 07.11.2016 no
encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real right,
index number of the extract 95354147 dated on 22.08.2017,
ground for the right to use – Order No.373 of the head of
the regional state administration dated on 07.11.2016 no
encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real right,
index number of the extract 95240966 dated on 22.08.2017,
ground for the right to use – Order No.373 of the head of
the regional state administration dated on 07.11.2016 no
encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real right,
index number of the extract 95246591 dated on 22.08.2017,
ground for the right to use – Order No.373 of the head of
the regional state administration dated on 07.11.2016 no
encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real
right, index number of the extract 102528794 dated on
03.11.2017, ground for the right to use – Order No.373
of the head of the regional state administration dated on
07.11.2016 no encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real
right, index number of the extract 163476804 dated on
15.04.2019, ground for the right to use – Order No.1098-р
of the Cabinet of Ministers dated on 27.12.2018 no
encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real
right, index number of the extract 185083226 dated on
17.10.2019, ground for the right to use – Order No.1098-р
of the Cabinet of Ministers dated on 27.12.2018 no
encumbrances
State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real right,
index number of the extract dated on 30.01.2017, ground
for the right to use – Order No.1099-р of the Cabinet of
Ministers dated on 27.12.2018 no encumbrances

1822382800:08:000:0003 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use

State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real
right, index number of the extract 223813062 dated on
14.09.2020, ground for the right to use – Order No.446
of the head of the regional state administration dated on
11.08.2020 no encumbrances
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PrivateExtract from the State Register of Proprietary Rights
to Immovable Property on the registration of another real
right, index number of the extract 134060668 dated on
13.08.2018, ground for the right to use – Agreement
No.Д664-13/3 dated on 26.07.2018 no encumbrances

Table (Continued)

Asset Asset location Land plot
name
address
area (ha)

Cadastral number
of a land plot

Intended use of the
land plot

Form of ownership, ground for the right to use the land,
information on encumbrance

Land
plot

Zhytomyr
region,
Khoroshiv
district, Nova
Borova urban
village

0.1565

1821155700:01:001:0450 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use

State
Information reference from the State Register of Proprietary
Rights to Immovable Property and the Register of ownership
rights to immovable property, the State Register of
Mortgages, the Unified Register of Prohibitions on Alienation
of the Real Estate Objects in Relation to the Real Estate
Object, information reference number 55180773 dated on
15.03.2016, ground for the right to use – Order No.23 of
Volodymyr-Volynskyi District State Administration dated on
29.01.2016 Decision of Nova Borova rural council of the
united territorial community No. 22 dated on 09.12.2015 no
encumbrances.

Land
plot

Zhytomyr
region,
Khoroshiv
district, Nova
Borova urban
village

0.0689

1821155700:01:001:0451 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use

State
Information reference from the State Register of Proprietary
Rights to Immovable Property and the Register of ownership
rights to immovable property, the State Register of
Mortgages, the Unified Register of Prohibitions on Alienation
of the Real Estate Objects in Relation to the Real Estate
Object, information reference number 54801270 dated on
10.03.2016, ground for the right to use – Order No.23 of
Volodymyr-Volynskyi District State Administration dated on
29.01.2016 and the Decision of Nova Borova rural council of
the united territorial community No. 22 dated on 09.12.2015
no encumbrances.

Land
plot

Zhytomyr
region,
Khoroshiv
district, Nova
Borova urban
village, 8a
Lisna str.

0.6908

1821155700:01:001:0454 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use

State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real right,
index number of the extract 82449206 dated on 15.03.2017,
ground for the right to use – Order No.23 of VolodymyrVolynskyi District State Administration dated on 29.01.2016
and the Decision of Nova Borova rural council of the united
territorial community No. 22 dated on 09.12.2015 no
encumbrances.

Land
plot

Zhytomyr
region,
Khoroshiv
district, Nova
Borova urban
village, 7
Irshanska str.

9.9765

1821155700:01:001:0453 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use

State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real right,
index number of the extract 82488290 dated on 15.03.2017,
ground for the right to use – Order No.23 of VolodymyrVolynskyi District State Administration dated on 29.01.2016
and the Decision of Nova Borova rural council of the united
territorial community No. 22 dated on 09.12.2015 no
encumbrances.

Land
plot

Zhytomyr
0.1685
region,
Khoroshiv
district,
Irshansk urban
village, 3b
Koroliova str

1821155400:01:001:0386 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use

State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real
right, index number of the extract 91782899 dated on
12.07.2017, ground for the right to use – Order No.278 of
Volodymyr-Volynskyi District State Administration dated on
11.11.2015 and the Decision of Irshansk rural council dated
on 30.09.2015 no encumbrances.

Land
plot

Zhytomyr
6.9893
region,
Khoroshiv
district,
Irshansk urban
village, 7
Shevchenko
str.

1821155400:01:002:0130 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use

State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real
right, index number of the extract 89587275 dated on
14.06.2017, ground for the right to use – Order No.278 of
Volodymyr-Volynskyi District State Administration dated on
11.11.2015 and the Decision of Irshansk rural council dated
on 30.09.2015 no encumbrances.

Land
plot

Zhytomyr
0.1694
region,
Khoroshiv
district,
Irshansk urban
village, 2
Haharina str.

1821155400:01:002:0128 for placement and
operation of the
main, accessory and
auxiliary buildings and
constructions by the
enterprises connected
with the subsurface use

State
Extract from the State Register of Proprietary Rights to
Immovable Property on the registration of another real
right, index number of the extract 89590002 dated on
14.06.2017, ground for the right to use – Order No.278 of
Volodymyr-Volynskyi District State Administration dated on
11.11.2015 and the Decision of Irshansk rural council dated
on 30.09.2015 no encumbrances.

Branch of the Vilnohirsk Mining
and Metallurgical Plant of Joint-Stock Company
«United Mining and Chemical Company»
Asset
name
Land
plot

Land
plot

Land
plot

Land
plot

Asset location
address

Land
plot
area, ha

Cadastral number of a
land plot

Intended use of the land
plot

Form of ownership, ground for the right to use the
land, information on encumbrance

1221086600:04:001:0030 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use
(for production purposes)
Dnipropetrovsk 843.2701 1221081800:01:407:0020 for placement and operation
region,
of the main, accessory
Verkhnodniprovsk
and auxiliary buildings
district,
and constructions by the
Borovkivka rural
enterprises connected with
council
the subsurface use
Dnipropetrovsk 2.4797 1221085500:02:001:0013 for placement and operation
region,
of the main, accessory
Verkhnodniprovsk
and auxiliary buildings
district, Domotkan
and constructions of the
village
technical infrastructure (gas
production and distribution,
steam and hot water supply,
water collection, purification
and distribution)
Dnipropetrovsk 12.108 1221085500:02:001:0012 for construction and
region,
maintenance of the
Verkhnodniprovsk
recreational facilities
district, Domotkan
appointment
village

communal
decision «On the transfer of the land for the permanent
use of the State Enterprise «United Mining and Chemical
Company», series and number: 305-27/VI, issued on
27.04.2015, publisher: Mala Oleksandrivka rural council
no encumbrances

Dnipropetrovsk 7.4
region,
Verkhnodniprovsk
district, Petrivka
village

Land
plot

Dnipropetrovsk 1.3665
region,
Verkhnodniprovsk
district, Domotkan
village

1221085500:02:001:0014 for road maintenance

Land
plot

Dnipropetrovsk 0.3523
region, Vilnohirsk
town, Promyslova
street, land
plot 11

1210200000:01:003:0010 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

Land
plot

Dnipropetrovsk 0.1736
region, Vilnohirsk
town, Molodizhna
street, land
plot 20

Land
plot

Dnipropetrovsk 0.7092
region, Vilnohirsk
town, Tsentralna
street, land
plot 30

Land
plot

Dnipropetrovsk 0.2881
region, Vilnohirsk
town, Stepova
street, land plot 1

1210200000:01:026:0035 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use
1210200000:01:028:0015 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use
1210200000:01:003:0017 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state
order of the head of the regional state administration,
series and number: р-560/0/3-18, published on
27.08.2018, publisher: DNIPROPETROVSK REGIONAL
STATE ADMINISTRATION
no encumbrances
state
order, series and number: Р-374, published on
09.12.2015, publisher: VERKHNODNIPROVSK DISTRICT
STATE ADMINISTRATION
no encumbrances

state
(Verkhnodniprovsk district state administration), order,
series and number: р-110, published on 24.03.2017,
publisher:
Head of Verkhnodniprovsk district state administration, no
encumbrances
state
(VERKHNODNIPROVSK DISTRICT STATE
ADMINISTRATION)
order of the head of the district state administration «On
the transfer of the land plot for the permanent use of the
Public Joint-Stock Company
«United Mining and Chemical Company», series and
number: Р-233, issued on 04.07.2017
no encumbrances
state
(represented by Dnipropetrovsk regional state
administration)
order of the head of the regional state administration,
series and number: р-381/0/3-17, published on
21.08.2017
no encumbrances
state(represented by Dnipropetrovsk regional state
administration)
order of the head of the regional state administration,
series and number: р-381/0/3-17, published on
21.08.2017
no encumbrances
state (represented by Dnipropetrovsk regional state
administration)
order of the head of the regional state administration,
series and number: р-381/0/3-17, published on
21.08.2017
no encumbrances
state (represented by Dnipropetrovsk regional state
administration)
order of the head of the regional state administration,
series and number: р-381/0/3-17, published on
21.08.2017
no encumbrances
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Asset
name

Asset location
address

Land
plot
area, ha

Cadastral number of a
land plot

Intended use of the land
plot

Form of ownership, ground for the right to use the
land, information on encumbrance

Table (Continued)

Asset
name

Asset location
address

Land
plot
area, ha

Cadastral number of a
land plot

Intended use of the land
plot

Form of ownership, ground for the right to use the
land, information on encumbrance

Land
plot

Dnipropetrovsk 0.0153
region, Vilnohirsk
town, Stepova
street, land plot 1

1210200000:01:004:0036 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state (represented by Dnipropetrovsk regional state
administration)
order of the head of the regional state administration,
series and number: р-381/0/3-17, published on
21.08.2017
no encumbrances

land
plot

Dnipropetrovsk 3.1232
region, Vilnohirsk
town, Promyslova
street, land
plot 10

1210200000:01:017:0006 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state, order for the right of permanent use of the
head of the regional state administration, series and
number: р-381/0/3-17, issued on 21.08.2017, issuer:
Dnipropetrovsk regional state administration
no encumbrances

Land
plot

Dnipropetrovsk 6.5196
region, Vilnohirsk
town, Promyslova
street, land plot 6

1210200000:01:010:0001 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state (represented by Dnipropetrovsk regional state
administration)
order of the head of the regional state administration,
series and number: р-381/0/3-17, published on
21.08.2017
no encumbrances

land
plot

Dnipropetrovsk 9.3854
region, Vilnohirsk
town, Stepova
street, land plot 1

1210200000:01:006:0002 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state
order for the right of permanent use of the head of
the regional state administration, series and number:
р-381/0/3-17, issued on 21.08.2017, issuer:
Dnipropetrovsk regional state administration
no encumbrances

Land
plot

Dnipropetrovsk 5.6655
region, Vilnohirsk
town, Stepova
street, land
plot 24

1210200000:01:017:0011 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state (represented by Dnipropetrovsk regional state
administration)
order of the head of the regional state administration,
series and number: р-381/0/3-17, published on
21.08.2017
no encumbrances

land
plot

Dnipropetrovsk 84.4044 1210200000:01:010:0002 for placement and operation
region, Vilnohirsk
of the main, accessory
town, Stepova
and auxiliary buildings
street, land plot 1
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state
order for the right of permanent use of the head of
the regional state administration, series and number:
р-381/0/3-17, issued on 21.08.2017, issuer:
Dnipropetrovsk regional state administration
no encumbrances

Land
plot

Dnipropetrovsk 0.218
region, Vilnohirsk
town, Stepova
street, land plot 1

1210200000:01:003:0006 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state (represented by Dnipropetrovsk regional state
administration)
order of the head of the regional state administration,
series and number: р-381/0/3-17, published on
21.08.2017
no encumbrances

land
plot

Dnipropetrovsk 4.4156
region, Vilnohirsk
town, Stepova
street, land plot 1

1210200000:01:721:0003 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state
order for the right of permanent use of the head of
the regional state administration, series and number:
р-381/0/3-17, issued on 21.08.2017, issuer:
Dnipropetrovsk regional state administration
no encumbrances

Land
plot

Dnipropetrovsk 1.429
region, Vilnohirsk
town, Stepova
street, land plot 1

1210200000:01:003:0018 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state (represented by Dnipropetrovsk regional state
administration)
order of the head of the regional state administration,
series and number: р-381/0/3-17, published on
21.08.2017
no encumbrances

land
plot

Dnipropetrovsk 1.5441
region, Vilnohirsk
town, Stepova
street, land plot 1

1210200000:01:721:0004 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state
order for the right of permanent use of the head of
the regional state administration, series and number:
р-381/0/3-17, issued on 21.08.2017, issuer:
Dnipropetrovsk regional state administration
no encumbrances

Land
plot

Dnipropetrovsk 2.6882
region, Vilnohirsk
town, Stepova
street, land plot 1

1210200000:01:005:0018 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state (represented by Dnipropetrovsk regional state
administration)
order of the head of the regional state administration,
series and number: р-381/0/3-17, published on
21.08.2017
no encumbrances

land
plot

Dnipropetrovsk 0.626
region, Vilnohirsk
town, Stepova
street, land plot 1

1210200000:01:003:0008 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state
order for the right of permanent use of the head of
the regional state administration, series and number:
р-381/0/3-17, issued on 21.08.2017, issuer:
Dnipropetrovsk regional state administration
no encumbrances

land
plot

Dnipropetrovsk 0.15
region, Vilnohirsk
town, from the
south side of
the transmitting
tower

1210200000:01:028:0029 for construction and
communal
maintenance of the physical decision of the local government, series and number:
training and sports facilities 1293-55/VII, published on 25.10.2018, publisher:
Vilnohirsk rural council of Dnipropetrovsk region no
encumbrances

land
plot

Dnipropetrovsk 0.1728
region, Vilnohirsk
town, Haharina
street, land
plot 19

1210200000:01:028:0018 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state
order for the right of permanent use of the head of
the regional state administration, series and number:
р-381/0/3-17, issued on 21.08.2017, issuer:
Dnipropetrovsk regional state administration
no encumbrances

land
plot

Dnipropetrovsk 34.9643 1221010300:02:101:0029 for placement and operation
region,
of the main, accessory
Verkhnodniprovsk
and auxiliary buildings
district,
and constructions by the
Verkhivtseve rural
enterprises connected with
council
the subsurface use

state
order for the right of permanent use dated on 07.11.2018
No. 4-4375/15-18-СГ issued by the Head Office of the
State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and
Cadastre in Dnipropetrovsk region
no encumbrances

land
plot

Dnipropetrovsk 0.014
region, Vilnohirsk
town, Stepova
street, land plot 1

1210200000:01:026:0034 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state
order for the right of permanent use of the head of
the regional state administration, series and number:
р-381/0/3-17, issued on 21.08.2017, issuer:
Dnipropetrovsk regional state administration
no encumbrances

land
plot

Dnipropetrovsk 29.6448 1222081700:01:002:0156 for placement and operation
region, Krynychky
of the main, accessory
district, Bykove
and auxiliary buildings
rural council
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state
order of the head of the regional state administration,
series and number: Р-505/0/3-18, published on
27.07.2018, publisher: Dnipropetrovsk regional state
administration
no encumbrances

land
plot

Dnipropetrovsk 0.0198
region, Vilnohirsk
town, Stepova
street, land plot 1

1210200000:01:028:0003 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state
order for the right of permanent use of the head of
the regional state administration, series and number:
р-381/0/3-17, issued on 21.08.2017, issuer:
Dnipropetrovsk regional state administration
no encumbrances

land
plot

on the territory
161.1495 1221010300:02:101:0018 for placement and operation
of Verkhivtseve
of the main, accessory
rural council of
and auxiliary buildings
Verkhnodniprovsk
and constructions by the
district of
enterprises connected with
Dnipropetrovsk
the subsurface use
region

state
order for the right of permanent use, series and number:
4-2246/15-18-СГ,
published on 07.06.2018, publisher: HEAD OFFICE
OF THE State Service of Ukraine for Geodesy,
Cartography and Cadastre in Dnipropetrovsk
region
no encumbrances

land
plot

Dnipropetrovsk 3.6057
region, Vilnohirsk
town, Stepova
street, land plot 1

1210200000:01:401:0001 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state
order for the right of permanent use of the head of
the regional state administration, series and number:
р-381/0/3-17, issued on 21.08.2017, issuer:
Dnipropetrovsk regional state administration
no encumbrances

land
plot

on the territory
103.4547 1221010300:02:101:0021 for placement and operation
of Verkhivtseve
of the main, accessory
rural council of
and auxiliary buildings
Verkhnodniprovsk
and constructions by the
district of
enterprises connected with
Dnipropetrovsk
the subsurface use
region

state
order for the right of permanent use, series and number:
4-2247/15-18-СГ,
published on 07.06.2018, publisher: HEAD OFFICE
OF THE State Service of Ukraine for Geodesy,
Cartography and Cadastre in Dnipropetrovsk
region
no encumbrances

Dnipropetrovsk 0.0141
region, Vilnohirsk
town, Stepova
street, land plot 1

1210200000:01:031:0032 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state
order for the right of permanent use of the head of
the regional state administration, series and number:
р-381/0/3-17, issued on 21.08.2017, issuer:
Dnipropetrovsk regional state administration
no encumbrances

land
plot

land
plot

on the territory
184.7559 1221010300:02:101:0022 for placement and operation
of Verkhivtseve
of the main, accessory
rural council of
and auxiliary buildings
Verkhnodniprovsk
and constructions by the
district of
enterprises connected with
Dnipropetrovsk
the subsurface use
region

state
order for the right of permanent use, series and number:
4-2248/15-18-СГ,
published on 07.06.2018, publisher: HEAD OFFICE
OF THE State Service of Ukraine for Geodesy,
Cartography and Cadastre in Dnipropetrovsk
region
no encumbrances

Dnipropetrovsk 53.2139 1210200000:01:008:0005 for placement and operation
region, Vilnohirsk
of the main, accessory
town, Stepova
and auxiliary buildings
street, land plot 1
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state
order for the right of permanent use of the head of
the regional state administration, series and number:
р-381/0/3-17, issued on 21.08.2017, issuer:
Dnipropetrovsk regional state administration
no encumbrances

land
plot

Dnipropetrovsk 24.6723 1210200000:01:008:0003 for placement and operation
region, Vilnohirsk
of the main, accessory
town, Stepova
and auxiliary buildings
street, land plot 1
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state
order for the right of permanent use of the head of
the regional state administration, series and number:
р-381/0/3-17, issued on 21.08.2017, issuer:
Dnipropetrovsk regional state administration
no encumbrances

land
plot

Dnipropetrovsk 9.1011
region,
Verkhnodniprovsk
district, Mala
Oleksandrivka
rural council

1221086600:01:051:0006 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

land
plot

Dnipropetrovsk 4.3735
region, Vilnohirsk
town, Stepova
street, land plot 1

1210200000:01:005:0017 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state
order for the right of permanent use of the head of
the regional state administration, series and number:
р-381/0/3-17, issued on 21.08.2017, issuer:
Dnipropetrovsk regional state administration
no encumbrances

land
plot

Dnipropetrovsk 3.3981
region,
Verkhnodniprovsk
district, Mala
Oleksandrivka
rural council

1221086600:01:051:0009 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state
order for the right of permanent use, series and number:
4-2242/15-18-СГ,
published on 07.06.2018, publisher: HEAD OFFICE
OF THE State Service of Ukraine for Geodesy,
Cartography and Cadastre in Dnipropetrovsk
region
no encumbrances

Dnipropetrovsk 0.9548
region, Vilnohirsk
town, Promyslova
street, land plot 5

1210200000:01:003:0009 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state
order for the right of permanent use of the head of
the regional state administration, series and number:
р-381/0/3-17, issued on 21.08.2017, issuer:
Dnipropetrovsk regional state administration
no encumbrances

Dnipropetrovsk 20.19
region,
Verkhnodniprovsk
district, Mala
Oleksandrivka
rural council

1221086600:01:052:0002 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state
order for the right of permanent use, series and number:
4-2245/15-18-СГ,
published on 07.06.2018, publisher: HEAD OFFICE
OF THE State Service of Ukraine for Geodesy,
Cartography and Cadastre in Dnipropetrovsk
region
no encumbrances

Dnipropetrovsk 19.1944 1221086600:01:052:0003 for placement and operation
region,
of the main, accessory
Verkhnodniprovsk
and auxiliary buildings
district, Mala
and constructions by the
Oleksandrivka
enterprises connected with
rural council
the subsurface use

state
order for the right of permanent use, series and number:
4-2244/15-18-СГ,
published on 07.06.2018, publisher: Head Office of the
State service of Ukraine for geodesy, cartography and
cadastre in Dnipropetrovsk region
no encumbrances

Dnipropetrovsk 5.3756
region, Vilnohirsk
town, Stepova
street, land plot 1

state
order for the right of permanent use «On granting the
Public Joint-Stock Company «UNITED MINING AND
CHEMICAL COMPANY» series and number: р-288/0/318, issued on 21.05.2018, issuer: DNIPROPETROVSK
REGIONAL
STATE ADMINISTRATION
no encumbrances

land
plot

land
plot

land
plot

land
plot

land
plot

land
plot

land
plot

1210200000:01:004:0038 for placement and operation
of the main, accessory
and auxiliary buildings
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state
order for the right of permanent use, series and number:
4-2243/15-18-СГ,
published on 07.06.2018, publisher: HEAD OFFICE
OF THE State Service of Ukraine for Geodesy,
Cartography and Cadastre in Dnipropetrovsk
region
no encumbrances

Dnipropetrovsk 116.9774 1210200000:01:004:0037 for placement and operation
region, Vilnohirsk
of the main, accessory
town, Stepova
and auxiliary buildings
street, land plot 1
and constructions by the
enterprises connected with
the subsurface use

state
order «On granting the Public Joint-Stock Company
«UNITED MINING AND CHEMICAL COMPANY» into use
of the land plot of the area 116,9774 ha on a permanent
basis», series and number: р-283/0/3-18, issued on
21.05.2018, issuer: DNIPROPETROVSK REGIONAL
STATE ADMINISTRATION
no encumbrances

Dnipropetrovsk 145.7706 1221086600:01:046:0009 for placement and operation
region,
of the main, accessory
Verkhnodniprovsk
and auxiliary buildings
district, Mala
and constructions by the
Oleksandrivka
enterprises connected with
rural council
the subsurface use

state
ORDER for the right of permanent use series and
number: р-18/0/3-18, issued on 17.01.2018, issuer:
Dnipropetrovsk Regional State Administration
no encumbrances
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1.9. List of available mineral deposits together with information on special permits for subsoil use:
yy Malyshevske mineral deposit West, Central and Eastern sites; special permit for subsoil use No. 6028 of February
20, 2015 (location: Dnipropetrovsk region, Verkhniodniprovskyi and Krynychansky districts);
yy Mezhyrichne mineral deposit of Osinova, Bukinska and Yurska sites; special permit for subsoil use No. 6027 of
February 11, 2015 (location: Zhytomyr region, Khoroshivskyi, Korostenskyi and Malynskyi districts);
yy Selyshche site; special permit for subsoil use No. 5269 of August 27, 2021 (location: Zhytomyr region, Korostenskyi
district).
1.10. Data on concluded lease agreements for the I half of 2021:
There are no lease agreements concluded for real estate of the JSC «UMCC».
1.11. The volumes of emissions and discharges of pollutants into the environment, waste generation and disposal,
information on payment of environmental fees and charges.
During the economic activity of the Joint-Stock Company «United Mining and Chemical Company» solid and largesized wastes (irreversible, normative) are formed: the rests of raw materials, semi-finished products. The company
does not carry out the waste removal on its own and does not take any actions on their utilization.

Branch

2020

І half
of
2021

Branch the Irshansk Ore Mining and Processing plant

Branch the Vilnohirsk Mining and
Metallurgical Plant

Contractor

Communal Enterprise
"Irshansk Communal Enterprise"

Limited Liability Company
"Ukrresursy -2011"

Limited Liability Company
"UTILVTORPROM"

Remitted
Waste removal services are
provided under the agreements

176,979.13 UAH
176,979.13 UAH
(468.09 cubic meters)

110,113.25 UAH
110,113.25 UAH
(23.245 t)

115,584.20 UAH
115,584.20 UAH
(13.93 t)

Contractor
Remitted
Waste removal services are
provided under the agreements

Communal Enterprise
Limited Liability Company “ДСЛ"Irshansk Communal Enterprise"
200”
25,063.35 UAH
40,799.35 UAH
(107,65 cubic meters)

50,748.52 UAH
50,748.52 UAH
(10/02 t)

Limited Liability Company
"UTILVTORPROM"
98,313.04 UAH
98,313.04 UAH
(22.458 t)

The total amount of actual pollutant emissions into the atmosphere (excluding greenhouse gas emissions) from the
Company in 2020 amounted to 501.359 tons, which according to the amount of processed ore is within the potential
emissions specified in the current permits.
The operation of mining and processing facilities shall be accompanied by the generation of Class 1 to 4 Hazardous
Wastes. The main type of generated waste is Class 4 Hazardous Waste of the main production facility under the
sanitary classification. The volume of waste generation does not exceed the specific indicators of waste generation
for mining and processing operations. All wastes generated are handed over for further utilization or disposal to
specialized enterprises.
The amount of 715,654 UAH (seven hundred and fifteen thousand six hundred and fifty four UAH) of environmental
charges and payments was paid in 2020.
In the first half of 2021, 331thousand UAH (three hundred thirty one thousand UAH) of environmental charges and
payments were paid.
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приватизації

2. AUCTION INFORMATION

2.1. Auction method: auction with conditions.
2.2. Starting price of the Object: 3,700,000,000.00 UAH (three billion seven hundred million UAH, 00 kopecks).
2.3. Auction step: 50,000,000 UAH (fifty million UAH, 00 kopecks).
2.4. Auction organizer name: State Property Fund of Ukraine, Kyiv city, 18/9 Henerala Almazova Street,
website address: http://www.spfu.gov.ua, http://privatization.gov.ua.
For details, call +38 (044) 200-32-50; (044) 200-32-39.
dyshlovy@spfu.gov.ua
Opening hours of the auction organization service: from 09.00 a.m. to 4.00 p.m.
2.5. Date, time and place of the auction: October 29, 2021 at 11.00 a.m. in the premises of the State Property Fund of
Ukraine ( 18/9, Henerala Almazova Street, Kyiv city).
2.6. Registration of the participants is held on October 29, 2021 from 09.00 a.m. to 10.50 a.m. at the address:
18/9, Henerala Almazova Street, Kyiv city (the premises of the State Property Fund of Ukraine).
2.7. Deadline for the submission of applications for the participation in the auction: acceptance of the auction
documentation (application for participation in the auction and supporting documents) starts from the date of
publication of the information on privatization. Acceptance of the auction documentation ends on October 21,
2021 at 4.00 p.m.
The list of documents is determined by the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property» and the
Procedure for the Sale of Large-Scale Privatization State Property Objects, approved by the Resolution of the Cabinet
of Ministers of Ukraine of May 10, 2018 № 386.
2.8. Amount of the guarantee fee: 185,000,000.00 UAH (one hundred and eighty-five million UAH, 00 kopecks).
2.9. Amount of the registration fee: 60,000.00 UAH (sixty thousand UAH, 00 kopecks).
2.10. Bank institution name, address and account numbers opened for making a guarantee fee, a registration
fee and settlements for the purchased objects
2.10.1. The details for the payment of the guarantee fee, the registration fee and for the settlements for the
Purchased object IN NATIONAL CURRENCY:

Guarantee fee

Registration fee
Settlements for the
purchased object

Recipient: State Property Fund of Ukraine
Account No UA338201720355269003001005357
(for crediting guarantee contributions)
Recipient’s bank: State Treasury Service of Ukraine, Kyiv
YeDRPOU code: 00032945
Purpose of payment: a guarantee fee for participation in the auction for the sale of the shares
of JSC "UNITED MINING AND CHEMICAL COMPANY"
Recipient: State Property Fund of Ukraine
Account No UA138201720355559003009005357
(for crediting registration fees, payment of funds under agreements of sale, fines, penalties, others revenues related
to privatization)
Recipient’ bank – State Treasury Service of Ukraine, Kyiv
YeDRPOU code: 00032945
Purpose of payment: registration fee for participation in the auction for the sale of the block of shares
of JSC "UNITED MINING AND CHEMICAL COMPANY"

2.10.2. The details for the payment of the guarantee fee, the registration fee and for the settlement of the
Purchased Object in foreign currency

Guarantee fee
Registration fee
Settlements for the
purchased object

Recipient: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 Henerala Almazova Street, Kyiv, Ukraine
Account: UA263223130000025206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company "State Export Import
Bank of Ukraine"
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
SWIFT: EXBSUAUX
YeDRPOU (USREOU) code: 00032945
Purpose of payment:
Registration fee/guarantee fee/settlements for the purchased
object for participation in the auction for the sale of the
shares of JSC "United Mining and Chemical Company"

Recipient: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 Henerala Almazova Street, Kyiv, Ukraine
Account: UA263223130000025206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company "State Export Import
Bank of Ukraine"
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
SWIFT: EXBSUAUX
YeDRPOU (USREOU) code: 00032945
Purpose of payment:
Registration fee/guarantee fee/settlements for the purchased
object for participation in the auction for the sale of the
shares of JSC "United Mining and Chemical Company"

3.1.22. provision on a permanent basis of services for the supply of drinking and technical water to the communal
and other users of settlements in the town of Vilnohirsk, town of Verkhniodniprovsk and other settlements in the area
of the Company’s business, to which such delivery takes place at the time of ownership transfer
3.1.23. payment of remuneration to the Head of the Company for assistance in privatization in accordance with the
terms of the contract.
The term for the fulfillment of the Buyer’s obligations regarding conditions that do not have a specified period for
their fulfillment, except for mobilization tasks, is five years from the date of transfer to the Buyer of the ownership of
the Company.
4. OTHER INFORMATION
4.1. Information on the advisor: Limited Liability Company «Corporate Finances BDO»
address: 201/203 Kharkivske high road, floor 10, Kyiv city, 02121
contact persons:
Vitalii Strukov, Director/Managing partner, tel.+38 (050) 410 50 04
Oleksandr Nesteruk, Head of Financing Department of Limited Liability Company «Corporate Finance BDO», tel.
+38 (067) 40 83 842.
E-mail: corpfin1@bdo.ua
4.2. After the publication of the Information on Privatization, the potential Buyers shall apply to the State Property Fund of
Ukraine in written form not later than on October 06, 2021 at 3.45 p.m. to receive an information package and
draft agreement for the sale of the block of shares. Obtaining the information package and the draft agreement of
sale is possible if the Confidentiality Agreement is concluded.
The potential Buyers submits proposals and comments to the draft agreement Comments and proposals to the draft
agreement for sale are provided in accordance with the Procedure for Providing by Potential Buyers of Large-scale
Privatization of Comments and Proposals to the Draft Agreement of Sale, approved by the Fund’s order of 21.05.2018
No. 672, registered by the Ministry of Justice of Ukraine on June 7, 2018 No. 687/32139.
The acceptance of proposals and comments from potential Buyers to the draft agreement of sale of the block of
shares ends on October 08, 2021 at 3.00 p.m.
Deadline for obtaining the potential Buyers the approved final draft agreement of sale, which may not be amended,
not later than on October 13, 2021 at 3.00 p.m.
Address of the acceptance of auction documentation, proposals and comments to the draft agreement
of sale, receipt of information package, permission to visit the Company and the final draft agreement of
sale: 18/9, Henerala Almazova Street, Kyiv city, State Property Fund of Ukraine, daily from 9.00 a.m. to 4.00 p.m.,
on Fridays from 9.00 a.m. to 2.45 p.m. and on pre-holiday days: from 9.00 a.m. to 3.00 p.m.
Contact persons:
Liudmyla Slyva, Head of the Unit on Objects Preparation for Sale of the Division on Large-Scale Privatization of the
Privatization Department,
tel. +38 (044) 200-32-39, 200-33-51; slm@spfu.gov.ua.
Maia Pereverzieva, Deputy Head of the Division – Head of the Unit for Interaction with Advisors of the Large-scale
Privatization of the Privatization Department,
tel. +38 (044) 200-33-25, 200-32-21; maya@spfu.gov.ua.
4.3. The Buyer of the state block of shares of the JSC «UMCC» must comply with the requirements established by Article
8 of the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property».
In accordance with the requirements of Article 20 of the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal
Property» in cases stipulated by the legislation on the protection of economic competition, the Buyer is obliged to
obtain permission from the Antimonopoly Committee of Ukraine for the direct or indirect acquisition of shares in the
amount that ensures the achievement or excess of 25 or 50 percent of votes in the highest governing body of the
relevant business entity , as well as assets in the form of a property complex or structural unit of a business entity
(hereinafter referred to as the «Merger Permit»). The procedure for submitting and considering an application for the
Merger Permit is established by the legislation on the protection of economic competition.

The potential Buyer shall be entitled instead of the guarantee fee for the participation in the auction to provide a bank
guarantee in the amount of the guarantee fee – 185,000,000.00 UAH (one hundred and eighty-five million UAH 00
kopecks). The bank guarantee shall be provided in accordance with Article 14 of the Law of Ukraine «On Privatization
of State and Communal Property».
2.11. Time and place of acquaintance with the object: daily on weekdays from 09.00 a.m. to 06.00 p.m., at the address:
35, Zhylianska Street, Kyiv city, 01033.
Upon the written request of the potential Buyers who have concluded the Confidentiality Agreement with the Privatization
authority, the state privatization authority shall provide the permission to visit the JSC «UMCC» in accordance with
paragraph 15 of the Procedure for the Sale of Large-scale Privatization State Property Object, approved by the
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of May 10, 2018 No.386.
Name of contact person: Serhii Dubovyk, Head of the Large-Scale Privatization Division of the Privatization
Department of the State Property Fund of Ukraine
Phone +38 (044) 200-33-24, 200-35-84; dubovyk@spfu.gov.ua
3. INFORMATION ABOUT THE CONDITIONS OF OBJECT PRIVATIZATION
3.1. The conditions of sale:
The Buyer of the block of shares of the Company is obliged to ensure:
3.1.1. preservation of the main activities of the Company;
3.1.2. investments in the form of capital investments for technical re-equipment and modernization of production in
total amount of not less than 400 million UAH. For the achievement of the total amount the investment shall consists
at least 50 million UAH per year, starting from January 2022;
3.1.3. fulfillment of mobilization tasks set for the Company;
3.1.4. payment (if any) of wage and budget debts, overdue accounts payable of the company that existed on the date
of transfer of ownership within six months from the date of transfer of ownership for block of shares;
3.1.5. preventing the formation of overdue payables on wages and to the budget;
3.1.6. avoidance of tax debts;
3.1.7. social guarantees for the employees of the Company in accordance with the requirements of labor
legislation;
3.1.8. prohibition of dismissal of employees of a privatized Company at the initiative of the new owner or a body
authorized by him within six months from the date of transfer of ownership to him;
3.1.9. execution of collective agreements in force and after the expiration of their validity the conclusion of a new
collective agreement (or several collective agreements) with the labor collective of the Company, as well as the
employment of dismissed employees of the Company (if any) in accordance with the law;
3.1.10. compliance with the requirements and additional restrictions of environmental legislation concerning the use
of the facility;
3.1.11. remediation and reclamation of damaged land as required by law;
3.1.12. compliance with atmospheric air pollution levels in accordance with the Company’s current emission permits,
making appropriate amendments to emission permits (if necessary);
3.1.13. compliance with current permits for special water use with the maximum permissible discharges of pollutants
into water objects;
3.1.14. handling of wastes generated in accordance with the legislation in force and in accordance with the procedure
and time-frame established by law;
3.1.15. reconstruction of existing sewage treatment facilities of Vilnohirsk Mining and Metallurgical Plant during
2022-2023;
3.1.16. development of a draft for the conservation and reclamation of the sludge storage in the Morgunka beam and
its realization in accordance with the plans of the Company;
3.1.17. within 45 calendar days from the date of transfer of ownership of the block of shares of the Company to pay the
State Property Fund expenses for payment of services of an advisor – Limited Liability Company «Corporate Finance
BDO» involved to provide advisory services in preparation for privatization and sale of 100 percent of shares of the
Joint-Stock Company «United Mining and Chemical Company» in accordance with agreement dated of September
3, 2018 No. 224 and the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated of September 25, 2019 No. 883-p,
to the account of the Seller No. UA 798201720343150002000005357, the State Treasury Service of Ukraine, city of
Kyiv, YeDRPOU (USREOU) code: 00032945, Recipient of funds: the State Property Fund of Ukraine, in the amount of
12,258,220.00 UAH (including VAT 2,043,036.67 UAH) and a variable part of the remuneration in the amount of 1,00
percent of the value of the sold block of shares of the Company;
3.1.18. proper maintenance and storage of state-owned assets, which, in the process of establishment of the Company,
was not included in its authorized capital, but remained on its balance;
3.1.19. transfer of dividends to the State budget of Ukraine in accordance with the basic rule approved by the Cabinet
of Ministers on the allocation of a portion of the net profit for the payment of dividends on the basis of financial and
economic results in 2020 (if not paid before the transfer of ownership for the block of shares) approved by the Cabinet
of Ministers of Ukraine, which was owned by the state before its sale in the person of the State Property Fund of
Ukraine in 2021;
3.1.20. maintenance of civil defense facilities ready for use at the expense of the own resources of the Company;
3.1.21. provision of continuous services for the transfer of surface water from the reservoir at the Irsha River to the
public utilities – consumers of the settlements of urban village of Irshansk, urban village of Nova Borova and other
settlements in the area where the Company to which such delivery takes place at the time of transfer of ownership
carries out its business;
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