8
Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-34-30
Продовження таблиці

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЛІБОЗАВОД «ЗАЛІЗНИЧНИК», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3 Місцезнаходження товариства

Значення показника

23050348
ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»
42600, Сумська обл., м. Тростянець,
пров.Гаївський, 2б
Розмір статутного капіталу товариства, грн
3 208 000,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
6 162 080
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
48,021
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
2 033 486,40
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
2
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
2,4
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
384,9
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
1 383,3

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

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2

3
379,7
475
79,94
-161

4
195,3
241
81,04
-322,4

5
384,9
211,1
182,33
-184,3

1277
23
0
0

1192
461,1
0
0

998
385,3
0
0

1300

1653,1

1383,3

5
6
7
8

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

9

Баланс активів, тис. грн

2

10
11
12
13
14
15

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

ПАСИВ

3

4

5

217
0
0
1083
0
1300

-105,4
0
0
1758,5
0
1653,1

-289,7
0
0
1673
0
1383,3

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
За період 2013-2015 роки та І півріччя 2016 року обсяги забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів не перевищували ГДК (гранично допустимої
концентрації), що відповідає вимогам державних санітарних правил охорони атмосферного повітря (від забруднення хімічними та біологічними речовинами).
За величинами викидів забруднюючих речовин підприємство не підлягає взяттю на державний облік. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не
роблять суттєвого внеску в рівень забруднення атмосферного повітря. Стан земельної ділянки відповідає санітарним нормам
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відсутнє провадження справи про банкрутство
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Київська міжнародна фондова біржа
Місцезнаходження фондової біржі
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36в (5-й поверх)
Телефон для довідок
(044) 490-57-88
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
29.12.2016
Час початку торговельної сесії
11.00
Метод проведення аукціону (АПЦ - аукціон підвищення ціни / АЗЦ - аукціон зниження ціни / АБОЦ - АПЦ
аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 –
2017 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних
товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17
грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету
України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних
осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів
про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

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

1

фдму повідомляє
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.12.2016

м. Київ

№ 2182

00482714

Про внесення змін до Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають
підготовці до продажу в 2016 році, та помісячних графіків
підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2016 році

00487522

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 743 «Про внесення змін у додаток
1 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 271», підпункту 3 пункту 3 наказу Фонду державного майна України від 05 жовтня 2016 р. № 1832 «Про затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають
підготовці до продажу в 2016 році» та підпункту 3.2 пункту 3 наказу Фонду державного майна України від 15 лютого
2016 р. № 299 «Про затвердження помісячних графіків підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2016 році»
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни у додаток 2 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України» до наказу Фонду державного майна України від 05
жовтня 2016 р. № 1832 «Про затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в
2016 році», виключивши такі позиції:

Група В
Регіональне відділення по Харківській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Державне підприємство «Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва»
Державне підприємство «Навчально-дослідне господарство «Докучаєвське» Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

2. Виключити з помісячних графіків підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2016 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України, затверджених наказом Фонду державного майна України від 15 лютого
2016 р. № 299, таку позицію:
Грудень
Регіональне відділення по Харківській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00487522
Державне підприємство «Навчально-дослідне господарство «Докучаєвське» Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
3. Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту приватизації Фонду державного
майна України забезпечити передачу цього наказу для опублікування у виданнях державних органів приватизації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Голова Фонду

І. БІЛОУС

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження. Початок рубрики на стор. 3 – 5

Продовження таблиці

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди,
що відбулися 25.08.2016
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцез- Вартість робіт
№
Переможець
находження (індекс, адреса), балансоутримувач / строк виз/п
конкурсу
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
конання
1 Нежитлові приміщення – частина даху на
1 500/4
ТОВ «СВК»
9-му поверсі гуртожитку готельного типу (інв.
№ 10310001, літ. А-9), загальна площа 8,0 м2,
за адресою: м. Харків, вул. Д. Клапцова, 2,
що перебувають на балансі Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України, 23322597,
тел. 732-31-98
2 Нежитлове приміщення – кімн. № 312, 313
1 500/4
ТОВ «СВК»
на 3-му поверсі 5-поверхового навчального
корпусу, інв. № 10101, реєстровий № 3008,
загальною площею 19,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 3, що перебуває на
балансі Державного вищого навчального закладу «Харківський коледж текстилю та дизайну»,
04606538, тел.: (057) 707-66-00, 707-66-01,
707-64-75
3 Нежитлові приміщення – кімн. № 5, 6, 7 в
1 690/5
ФОП Моодноповерховій виробничій будівлі об’єкта
кров О. П.
2
№ 63105 загальною площею 123,0 м за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, мікрорайон
Авіатор, що перебувають на балансі ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод», 08305644,
тел.: (05746) 41-957, (067) 573-08-10
4 Нежитлове приміщення – кімн. № 1-4 (літ.
1 500/4
ТОВ «СВК»
«Г-2») та кімн. № 1-12 (літ. «Д-1») на 1-му
поверсі (колишня їдальня) різноповерхової будівлі (1-2 поверхи, інв. № 10310005) загальною площею 385,9 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Кооперативна, 26, що перебуває на балансі Харківського індустріально-педагогічного
технікуму, 02501137,
тел.: 732-59-25, 732-63-95
5 Частина нежитлового приміщення – гаража,
1 500/4
ТОВ «СВК»
загальна площа 130,6 м2, за адресою: м. Харків, просп. Московський, 151, що перебуває на
балансі ДП «УКРДІПРОВАЖМАШ», 00212630,
тел.: 732-54-28, 768-09-31

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

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

Мета проведення
оцінки
Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

Визначення вартості
об’єкта оренди для
погодження розрахунку орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)
Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

Визначення вартості
об’єкта оренди до
200,0 м2 для погодження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцез- Вартість робіт
№
Переможець
находження (індекс, адреса), балансоутримувач / строк виз/п
конкурсу
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
конання
6 Група інвентарних об’єктів – нежитлові при2 900/4
ТОВ «СВК»
міщення загальною площею 3 490,5 м2, а саме:
3-поверхового дитячого садка (інв. № 52276,
літ. В-3) площею 2 467,8 м2; сміттєзбірник
(інв. № 52277, літ. Ж-1), площею 10,2 м2;
2-поверхової школи (інв. № 52454, літ. А-2) площею 284,5 м2; 2-поверхової початкової школи
(інв. № 52455, літ. Б-2) площею 610,2 м2; топочної (інв. № 52456, літ. Г-1) площею 68,7 м2;
госблоку (інв. № 52457, літ. Д-1) площею
49,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Професорська, 28, що перебуває на балансі Харківського
державного авіаційного виробничого підприємства, 14308894, тел. (057) 707-08-17
7 Нежитлові приміщення: кабінет № 17 площею 1 500/5
ТОВ «СВК»
32,6 м2, кабінет № 18 площею 16,22 м2, кабінет
№ 19 площею 14,84 м2, кабінет № 24 площею
18,72 м2, загальною площею 82,38 м2 на третьому поверсі поліклініки Навчально-наукового
медичного комплексу «Університетська клініка»
(інв. № 10310018) за адресою: м. Харків,
вул. Текстильна,4, що перебувають на балансі
Харківського національного медичного університету, 01896866, тел. (057) 707-73-80
8 Частина нежитлового приміщення кімн. № 32 на 1 690/5
ФОПМокров
першому поверсі першого під’їзду двоповерхоО. П.
вої адміністративної будівлі (інв. № 10301001,
літ. «А-2», загальна площа 10,5 м2, за адресою:
м. Харків, вул. Раднаркомівська, 13, що перебуває на балансі Палацу культури УМВС України в
Харківській області, 23315491, тел. 43-04-09
9 Нежитлові приміщення – частина вестибуля на
1 400/5
ТОВ «СВК»
першому поверсі двоповерхового учбового корпусу
«Б» загальною площею 7,5 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 4 (просп. Леніна, 4), що перебувають на балансі Харківського національного
медичного університету, 01896866, тел. 707-73-80
10 Нежитлове приміщення – частина одноповер- 1 690/5
ФОПМокров
хового гаража, інв. № 1030002, реєстровий
О. П.
№ 08675855.1АААДИА614, літ. за техпаспортом
Б, загальною площею 111,0 м2 за адресою:
Харківська обл., м. Валки, вул. Паркова, 22
(колишня Лаптєвих), що перебуває на балансі
Валківського районного відділу (з обслуговування Валківського та Коломацького районів)
ГУМВС України в Харківській області, 08675855,
тел. (057) 535-13-32

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

Т. М. Утеченко
(дополіграфічна підготовка)

Мета проведення
оцінки
Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

Визначення вартості
об’єкта оренди до
200,0 м2 для погодження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

Адреса редакції:

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

Продовження таблиці

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцез- Вартість робіт
№
Переможець
находження (індекс, адреса), балансоутримувач / строк виз/п
конкурсу
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
конання
11 Нежитлове приміщення – частина даху площею 1 600/5
ПФ Агент3,8 м2 та частина технічного поверху площею
ство «Схід»
2,7 м2 9-поверхової будівлі гуртожитку літ. «А-9»,
інв. № 10320002, загальною площею 6,5 м2
за адресою: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 33а, що перебуває на балансі Державного
професійно-технічного навчального закладу
«Центр професійно-технічної освіти № 3 м. Харкова», 02547910, тел. (057) 269-52-41, 365-10-45

Мета проведення
оцінки
Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 25.08.2016
1. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Об’єкт
оцінки: приміщення вівчарика площею 1 600,80 м2 за адресою: вул. Польова, 1а, с. Косарі, Кам’янський р-н, Черкаська обл., що обліковуються на
балансі ДП НВК «Фотоприлад». Платник робіт з оцінки: ФОП Ноздратенко
В. В. Дата оцінки: 31.07.16. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 4
календарних дні, вартість послуг – 1 650 грн.
2. Замовник робіт з оцінки: ДП «Оризон-Навігація». Визначення розміру збитків товарно-матеріальних цінностей на головному господарчому складі № 3 (бензин марки А-76 в кількості 200,0 л та бензину марки
Аи-95 в кількості 3541,38 л), що обліковуються на балансі ДП «ОризонНавігація». Платник робіт з оцінки: ДП «Оризон-Навігація». Дата оцінки:
30.06.16. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 2 800 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 25.08.2016
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області визнано переможцем конкурсу –суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ
«Оцінка – Інформ». Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого
поверху будівлі (літ. А) загальною площею 28,4 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 249а, що перебувають на балансі Головного управління
статистики у Чернівецькій області. Мета проведення оцінки: передача в
оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 725,00 (одна тисяча
сімсот двадцять п’ять) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.
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