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ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ

ФОНДДЕРЖАВНОГО
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА УКРАЇНИ
МАЙНА УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про оголошення конкурсу з визначення адміністратора
Єдиної інформаційної системи з обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішенням органів виконавчої влади
Конкурс з визначення адміністратора Єдиної інформа"
ційної системи з обліку, зберігання та оцінки майна, що ре"
алізується за рішенням органів виконавчої влади, буде про"
водитися відповідно до Положення про порядок та умови
проведення конкурсу з визначення адміністратора Єдиної
інформаційної системи з обліку, зберігання та оцінки май"
на, що реалізується за рішенням органів виконавчої влади,
затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 30.06.2004 №1284 і зареєстрованого в Міністерстві юс"
тиції України 27.07.2004 за №935/9534.
До участі у конкурсі можуть бути допущені суб,єкти госпо"
дарювання державного сектору економіки, які мають:
розгалужену мережу своїх структурних підрозділів, зв,я"
заних єдиним телекомунікаційним зв,язком;
достатню технічну можливість для супроводження Єдиної
інформаційної системи;
досвід супроводження інформаційних систем загально"
державного значення.
Для участі в конкурсі претенденти повинні подати до Фон"
ду державного майна України:
заяву на участь у конкурсі, підписану та засвідчену печат"
кою, із зазначенням повної назви претендента, реквізитів
(місцезнаходження, телефон, телефакс), складу керівницт"
ва (прізвище, посада), чисельності працівників, спеціаліза"
ції (виду діяльності);
документ, що засвідчує повноваження представника юри"
дичної особи;
копії установчих документів та свідоцтва про державну ре"
єстрацію;
за затвердженою формою річну фінансову звітність за
останній звітний рік та останній звітний період;
довідку про фінансово"господарську діяльність за три по"
передніх роки;

довідку відповідного органу державної податкової служби,
яка підтверджує відсутність у претендента заборгованості з
податків та інших обов’язкових платежів;
довідку про наявність кредиторської заборгованості, в т.ч.
простроченої;
інформацію про наявність мережі своїх структурних під"
розділів по адміністративно"територіальних одиницях Укра"
їни;
обґрунтовану інформацію щодо технічних можливостей для
забезпечення супроводження Єдиної інформаційної системи;
копію ліцензії Департаменту спеціальних телекомунікацій"
них систем та захисту інформації Служби безпеки України
на проведення робіт у галузі технічного захисту інформації;
інформацію про супроводження інформаційних систем за"
гальнодержавного значення та баз даних загальнодержав"
ного значення з основними їх характеристиками та інфор"
мацію про Wеb"сторінку, яка включає показники відвідуван"
ня, частоту оновлення інформації, повноту тощо;
інформацію про наявність фахівців з досвідом розроб"
лення та впровадження інформаційних систем;
відгук замовників про роботу щодо супроводження інфор"
маційних систем та баз даних (за наявності).
Усі довідки та інформації підписуються керівником прете"
ндента та скріплюються печаткою.
Під час визначення переможця конкурсу комісією також
враховуються такі показники роботи претендентів:
можливість створення систем на ліцензійному програм"
ному забезпеченні (стосовно операційних систем та систем
управління базами даних);
досвід у галузі супроводження інформаційних систем;
відсутність боргових зобов’язань під час здійснення дія"
льності, пов’язаної з наданням аналогічних послуг;

характеристика Wеb"сторінки учасників конкурсу.
Конкурсна комісія має право вимагати додаткові дані
для уточнення наданої інформації та перевіряти її достовір"
ність.
Усі документи (крім заяви на участь у конкурсі та доку"
мента, що засвідчує повноваження представника юриди"
чної особи) подаються в двох запечатаних конвертах, а
саме: один конверт з пакетом документів в оригіналі, а
другий конверт — з пакетом копій документів. До кожного
конверта додається опис документів, що містяться в кон"
верті. На конверті потрібно зробити відмітку: «На конкурс
з визначення адміністратора Єдиної інформаційної сис"
теми з обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується
за рішенням органів виконавчої влади».
Документи з проведення конкурсу подаються до Фонду дер"
жавного майна України і реєструються у секретаря конкурс"
ної комісії (Кравчука Ігоря Івановича) за датою їх надходжен"
ня в присутності претендента за адресою: 01133, м. Київ, вул.
Кутузова, 18/9, кімн. 419б (з 9.00 до 18.00).
Телефони для довідок: 200"36"61, 200"36"18, 294"91"98.
Кінцевий термін прийняття документів на участь у кон"
курсі — 18.00 25 серпня 2004 р.
Конкурс з визначення адміністратора Єдиної інфо*
рмаційної системи з обліку, зберігання та оцінки май*
на, що реалізується за рішенням органів виконавчої
влади, відбудеться у Фонді державного майна Украї*
ни 26 серпня 2004 р. о 10*й годині за адресою: 01133,
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303.
Для участі 26 серпня 2004 року у відкритому засіданні
конкурсної комісії уповноважений представник претенде"
нта повинен мати відповідну довіреність.
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ç 1 äî 10 âåðåñíÿ 2004 ðîêó
До уваги учасників 72 го спеціалізованого аукціону за грошові кошти (САГК),
заяви на який приймаються з 1 до 10 вересня 2004 року
Відповідно до п. 3.1 Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за
грошові кошти через Державну акціонерну компанію «Національна мере"
жа аукціонних центрів», затвердженого наказом ФДМУ від 09.08.2000
№ 1660 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 27.08.2000 за № 551/4772,
право на участь в аукціоні мають фізичні особи, а також інвестиційні фо"
нди, інвестиційні компанії, банки та торгівці цінними паперами, які мають
відповідний дозвіл (ліцензію), що видається Державною комісією з цін"
них паперів та фондового ринку.
Заяви про придбання акцій підприємств, що пропонуються до прода"
жу, приймаються в аукціонних центрах Державної акціонерної компанії «На"
ціональна мережа аукціонних центрів» (ДАК «НМАЦ») та пунктах приймання
заяв, відкритих аукціонними центрами ДАК «НМАЦ», на бланках встано"
вленого зразка.
Перерахування грошових коштів для участі в САГК здійснюється з по"

точних рахунків учасників аукціону на поточний рахунок Державної акціонер"
ної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» № 26046301240442 у
Київському міському відділенні Промінвестбанку, МФО 322250, код 20064284
у терміни з 1 до 10 вересня 2004 року.
Для забезпечення можливості повернення коштів (у разі необхідності) ра"
хунок заявника повинен зберігатися протягом усього терміну проведення та
підбиття підсумків аукціону.
У платіжному дорученні у розділі «Призначення платежу» слід зазначати
повний 13"значний номер заяви на придбання акцій, поданої в аукціонний
центр ДАК «НМАЦ».
Визначення переможців аукціону та повернення коштів здійснюється у по"
рядку та в терміни, передбачені чинним законодавством.
За підсумками аукціону, у випадках, передбачених законодавством, пере"
можець аукціону зобов’язаний звернутися до органів Антимонопольного ко"

мітету України, про що його буде поінформовано.
За консультаціями з питань участі в САГК звертатися з 9"ї до 18"ї години за
тел. (044) 552"40"94.
Для придбання акцій бездокументарної форми випуску на САГК фізичні
та юридичні особи повинні укласти договір про відкриття рахунка у цінних
паперах з обраними ними зберігачами.
Для участі у САГК заявник, який має намір придбати акції бездокумен"
таної форми випуску, подає до філії ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів» разом із заявою на придбання пакета акцій ВАТ документ, що
містить інформацію про відкритий рахунок у цінних паперах (номер та дату
відкриття рахунка, найменування та місцезнаходження зберігача).
Інформацію щодо зберігачів можна отримати за місцем подання за"
яви у філіях ДАК «НМАЦ».

До уваги учасників 72*го спеціалізованого аукціону за грошові кошти (САГК), заяви на який приймаються з 1 до 10 вересня 2004 року
Повідомляємо, що:
акції ВАТ «ФАВОРИТ» (ЄДРПОУ 2042356) не забезпечені
майном внаслідок рішення арбітражного суду Донецької області
від 20.11.2000 № 1/103 щодо стягнення боргів на майно боржни"
ка;
по ВАТ «КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР’ЄР» (ЄДРПОУ 292238) згідно
з ухвалою господарського суду Донецької області від 09.07.2003
№ 5/145Б порушено справу про банкрутство;
ВАТ «АЗОВСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 414411) згідно з ухвалою гос"
подарського суду Донецької області від 01.06.2004 № 42/97Б по"
рушено справу про банкрутство;
ВАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
(ЄДРПОУ 375906) згідно з ухвалою господарського суду Доне"
цької області від 29.03.2004 за № 15/24Б порушено справу про
банкрутство;
ВАТ «МЕЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»,
(ЄДРПОУ 951468) згідно з постановою господарського суду Дніп"
ропетровської області від 03.11.2003 № Б29/60/03 визнано бан"
крутом і відкрито ліквідаційну процедуру;
ВАТ «БАГЛІЙСЬКИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНО*ДОПОМІЖНОГО
УСТАТКУВАННЯ ТА ТРУБОПРОВОДІВ (ЄДРПОУ 109398) згід"
но з ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від
11.05.2004 № 15/27/04 порушено справу про банкрутство;
ВАТ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЦУКРО*РАФІНАДНИЙ ЗАВОД»
(ЄДРПОУ 372405) згідно з ухвалою господарського суду Жито"
мирської області від 16.06.2004 № 4/9 «Б» про визнання банкрутом;
ВАТ «ЯКИМІВСЬКИЙ ЛИВАРНО*МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
«СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 3327718) згідно з ухвалою господарсь"
кого суду Запорізької області від 27.03.2003 № 20/39 порушено
справу про банкрутство та відкрито процедуру санації боржни"
ка;

ВАТ «БРЯНКІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ
178713) згідно з ухвалою господарського суду Луганської області від
23.01.2004 № 9/1б продовжено строк процедури санації боржника;
ВАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ
178594) згідно з ухвалою господарського суду Луганської області
від 15.04.2003 № 9/1б продовжено строк процедури санації борж"
ника;
ВАТ «ЛУГАНСЬКГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 1432115) згідно з ухва"
лою господарського суду Луганської області від 22.08.2003 № 9/149б
введено процедуру санації боржника;
ВАТ «СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ» (ЄДРПОУ
14307268) згідно з ухвалою господарського суду Луганської об"
ласті від 29.01.2004 № 10/141б введено процедуру санації борж"
ника;
ВАТ «ЛУЧЕЗАРНИЙ» (ЄДРПОУ 851577) згідно з ухвалою госпо"
дарського суду Луганської області від 18.11.2003 № 9/148б продо"
вжено строк процедури санації боржника;
ВАТ «АНТРАЦИТІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТ*
ВО 10962» (ЄДРПОУ 3116016) згідно з ухвалою господарського
суду Луганської області від 19.02.2004 № 9/4б порушено справу про
банкрутство та введено процедуру розпорядження майном борж"
ника;
ВАТ «КЕГИЧІВКА» (ЄДРПОУ 486356) згідно з постановою го"
сподарського суду Харківської області від 24.03.2004 № Б"31/145"03
визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру;
ВАТ «ПЕРЕМОГА» (ЄДРПОУ 412429) згідно з постановою гос"
подарського суху Харківської області від 14.07.2003 № Б"24/40"02
визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру;
ВАТ «СИВАСЬКЕ» (ЄДРПОУ 486793) згідно з ухвалою госпо"
дарського суду Херсонської області від 05.05.2003 № 12/21"Б по"
рушено справу про визнання банкрутом;

ВАТ «СЛАВУТСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРО*
БІВ» (ЄДРПОУ 1373341) згідно з ухвалою господарського су"
ду Хмельницької області від 22.12.2003 № 2/24"Б розпочато са"
націю боржника;
ВАТ «МАЙДАНЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ
373600) згідно з постановою арбітражного суду Черкаської об"
ласті від 11.04.2001 № 08/4130 визнано банкрутом і відкрито
ліквідаційну процедуру;
ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ
373117) згідно з ухвалою господарського суду Чернівецької
області від 06.09.2003 № 5/161б порушено справу про банк"
рутство.
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АУКЦІОН
Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà 72-ìó ñïåö³àë³çîâàíîìó àóêö³îí³
çà ãðîøîâ³ êîøòè (ôîðìà âèïóñêó àêö³é — äîêóìåíòàðíà)
Код за
ЄДРПОУ

Назва АТ, створеного в процесі приватизації
(корпоратизації), юридична адреса та телефон

Розмір
статут
ного
фонду,
тис. грн.

Наяв
ність
індек
сації
ОФ на
01.01.95

Номі
нальна
ціна
акції,
грн.

Пакет, запропонований до
Почат
продажу
Площа
кова Кількість Вартість
% земель
ціна запропо
за
статут ної
акції, нованих номіналом, ного ділянки,
грн.
акцій,
тис. грн. фонду га
шт.

Звітний період

Кіль
кість
праців
ників,
чол.

Група,
Баланс. Заборго Заборго
Баланс. Знос
до якої
Знос
прибуток ваність ваність
вартість основних
Обсяг Основні види продукції (послуг) нале
основних
за звітн. дебітор креди продукції, (натуральні показники; грошові жить
основних фондів,
фондів,
показники, тис. грн.)
період,
фондів,
ська, торська, тис. грн.
під
%
тис. грн.
тис. грн. тис. грн. тис. грн.
тис. грн.
приєм
ство

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
[00492055] СВАТ «ВІННИЦЯСОРТНАСІННЄОВОЧ», 21050,
М.ВІННИЦЯ, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 4, тел.321807

1221,5

Так

0,25

0,25

488600

122,15 10,00

1,6

12 міс. 2003 р.

35

1611,2 46,38

747,2

95,6

122,7

32,5

[00692297] СВАТ БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕННІЙ 924,864
СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ, 24404, ВІННИЦЬКА ОБЛ.
М.БЕРШАДЬ, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, 88, тел.24165
[00953177] ВАТ «ВАПНЯРСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ», 5829,402
24261, ВІННИЦЬКА ОБЛ., ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ РН, СМТ
ВАПНЯРКА, ВУЛ.ГАГАРІНА, 6, тел.32657/31958
[03374764] ВАТ «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 24616, 13775,5
УКРАЇНА, ВІННИЦЬКА ОБЛ., КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ РН,
С.ГОРОДКІВКА,ВУЛ.ЛЕНІНА,103, тел.24575
[04762586] ВАТ «БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 12230,6
ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН», 23130, ВІННИЦЬКА ОБЛ.,
ЖМЕРИНСЬКИЙ РН, СМТ БРАЇЛІВ, тел.22034

Так

0,25

0,25

369945

92,48625 10,00

51,48

12 міс. 2003 р.

32

1156 49,91

577

6

199

192

Так

0,25

0,25 2330801

582,70025 10,00

19,1

12 міс. 2003 р.

5

2421 35,09

849,6

963,2

1906,6

2686,1

Так

0,25

0,25 5510200

1377,55 10,00 194,02

12 міс. 2003 р.

469 115206,03 49,73 57288,6

2906

44319 47566,4

Так

0,25

0,25 4892241 1223,06025 10,00

Так

0,25

0,25 2295520

Так

0,25

0,25 1417606

11,23

12 міс. 2003 р.

42

19312,8 45,43

8773,8

701,1

12 міс. 2003 р.

161

12833 63,13

8102

801

12 міс. 2003 р.

288

24760 64,52

15974

2625

207,8 ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ ОВО
ЧЕВИХ, БАШТАНОВИХ КУЛЬТУР,
КОРМОВИХ КОРНЕПЛОДІВ ТА
ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ
(;207.8)
963 ВИРОБНИЦТВО І РЕАЛІЗАЦІЯ
СПЕРМИ ПЛІДНИКІВ (;963)

В

1589,3 КРУПА ГОРОХОВА, КОМБІКОРМ
(;1589.3)

В

70515,3 ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ
(;70515.3)

В

В

2,7

369,8 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ (;369.8)

В

924

2781
11445

1136 ВИРОБНИЦТВО КРАНІВ ТА БУДІ
ВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ (;1136)
2497 ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛОКРЕПІ,
ГІРНИЧОШАХТНОГО ОБЛАД
НАННЯ ТА ЗАПЧАСТИН,РЕМОНТ
ГШО (;2497)
35 БУДІВНИЦТВО ШАХТ (;35)

В

5578

70,4

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
[00178594] ВАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД», 94000, 5852,975
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,М.СТАХАНОВ,ВУЛ.КОПЕРНІКА,24
[00178713] ВАТ «БРЯНКІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД», 3544,00925
94105, ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,М.БРЯНКА,ВУЛ.ЩЕТИНІНА,7,
тел.51356
[00181036] ВАТ «ШАХТОБУДІВЕЛЬНИК», 94300, ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,
М.ПЕРЕВАЛЬСЬК2, ВУЛ.ДОЗОВСЬКОГО, 23, тел.224608
[00181496] ВАТ «ТРЕСТ «СВЕРДЛОВСЬКШАХТОБУД», 94800, ЛУ
ГАНСЬКА ОБЛ., М.СВЕРДЛОВСЬК, ВУЛ.КОСІОРА,1
[00181585] ВАТ «ТРЕСТ» КРАСНОДОНШАХТОБУД»ДОЧІРНЄ
ПІДПРИЄМСТВО ДХК «ЛУГАНСЬКШАХТОБУД», 94400,
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,М.КРАСНОДОН,ВУЛ.КОМСО
МОЛЬСЬКА,9
[00846279] ВАТ «ПЛЕМЗАВОД ІМЕНІ ЛІТВІНОВА», 93700, ЛУГАНСЬ
КА ОБЛ.,СЛОВ’ЯНОСЕРБСЬКИЙ РН,СЩЕ. СМІЛЕ,
ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, тел.63243
[00851577] ВАТ «ЛУЧЕЗАРНИЙ», 94623, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., АНТРА
ЦИТІВСЬКИЙ РН, С.МАЛОМИКОЛАЇВКА, ВУЛ.ЮВІЛЕЙ
НА,3
[01432115] ВАТ «ЛУГАНСЬКГЕОЛОГІЯ»1, 91056, М.ЛУГАНСЬК,ВУЛ.
К.МАРКСА,3, тел.23390
[01553497] ВАТ «ЛУГАНСЬКХОЛОД», 91020, М.ЛУГАНСЬК, ВУЛ.
КРИМСЬКА,3, тел.555029
[02470773] ВАТ «ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ», 91000, М.ЛУ
ГАНСЬК,ВУЛ.ВАТУТИНА,89А, тел.553030
[03113360] ВАТ «КРЕМІНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ
СТВО 10910», 92900, ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,М.КРЕМІННА,
ПЛ. ПІОНЕРСЬКА, 1, тел.92661
[03116016] ВАТ «АНТРАЦИТІВСЬКЕ АТП 10962»2, 94600, ЛУГАНСЬ
КА ОБЛ.,М.АНТРАЦИТ ВУЛ. ПАРХОМЕНКА 21, тел.32696
[14307268] ВАТ «СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ»1,
94000, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М.СТАХАНОВ, ВУЛ.ШИРО
КА, 5, тел.65272
[21810683] ВАТ «СВІТЛОФОР», 91047, М.ЛУГАНСЬК, ВУЛ.ГАСТЕЛ
ЛО, 40, тел.540128
[25369798] ВАТ «РОЗДОЛЬНЕ», 92733, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., СТАРО
БІЛЬСЬКИЙ РН, С. ВЕСЕЛЕ, тел.95116 21675

573,88

308,853

Так

0,25

0,25

108163

27,04075

1808,776

Так

0,25

0,25

692197

173,04925

850,326

Так

0,25

0,25

236850

59,2125

2794,832

Так

0,25

0,25 2910196

7646,023

Так

0,25

0,25 2926522

2211,902

Так

0,25

0,25

23385,89

Так

0,25

0,25 6072102

884598

9,80 127,41

354,4015 10,00

В

В

1,8

12 міс. 2003 р.

13

688 78,92

543

32

1380

830

9,57 22,8679

12 міс. 2003 р.

323

22419 56,95

12767

1101

3389

6543

3357 ПІДРЯДНІ РОБОТИ (;3357)

В

6,96

66,2

12 міс. 2003 р.

188

11113 52,19

5800

1497

1981

3470

2093 БУДІВНИЦТВО ШАХТ (;2093)

В

727,549 26,03

4477

12 міс. 2003 р.

223

19051 44,96

8565

1308

381

3141

1473 ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА І
РОСЛИННИЦТВА (;1473)

В

9,57 3661,4

12 міс. 2003 р.

50

9243 53,07

4905

1945

4

1159

187 ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОС
ПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ (;187)

В

5854,5 80,39

4706,4

421,2

296,6

1833,5

58224,3 45,95 26753,9

1249

17520 28984,6

731,6305

8,76

14,7

15,56

12 міс. 2003 р.

84

1518,0255

221,1495 10,00
6,49

21,44

12 міс. 2003 р.

1064

33,02625

438,69

Так

0,25

0,25

132105

7,53

1,098

6 міс. 2004 р.

66

3929,8 46,93

1844,2

47

103,7

103,6

171,1605

Так

0,25

0,25

68464

17,116 10,00

4,5

12 міс. 2003 р.

5

656,3 91,30

599,2

20,7

144,1

103,8

485,12825

Так

0,25

0,25

194051

48,51275 10,00

7065,413

Так

0,25

0,25 2825520

4314,887

Так

0,25

0,25

6145,662

Так

0,25

0,25

234,3 ГЕОЛОГІЧНІ РОБОТИ (;234.3)

В

55486,1 ВИРОБНИЦТВО МОРОЗИВА,
МАРГАРИНУ, СОУСІВ, РИБПРО
ДУКТІВ (;55486.1)
683,5 ВИРОБНИЦТВО ДРУКОВАНОЇ
ПРОДУКЦІЇ (;683.5)
8,9 ПАСАЖИРСЬКІ І ВАНТАЖНІ ПЕ
РЕВЕЗЕННЯ (;8.9), (;0)

В

В
В

7

12 міс. 2003 р.

43

2535,4 70,54

1788,4

258

873,7

919,6

124 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (;92.8)

В

706,38 10,00 11,118

12 міс. 2003 р.

148

11607 59,18

6869

849

239

3223

1026 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИ
ВАННЯ (;1026)

В

342648

85,662

1,99

1,22

12 міс. 2003 р.

87

2148,9 54,12

1162,9

57

947,2

363,9

122,086

1,99

5602

12 міс. 2003 р.

51

8663,8 43,46

3765

855,5

143,2

1596

1740 МОНТАЖНІ РОБОТИ, МАРКЕТІНГ
(;1740)
1400,9 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРО
ДУКЦІЯ (;1400.9)

В

488344

В

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
[00109398] ВАТ «БАГЛІЙСЬКИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНОДОПОМІЖНО 1466,87475
ГО УСТАТКУВАННЯ ТА ТРУБОПРОВОДІВ», 51909,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК,
3Й БАГЛІЙСЬКИЙ ПРОВУЛОК,1, тел.71421
[00476613] ВАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОС
1837,2
ПОДАРСЬКОРИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО», 52005,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
РН, СМТ ЮВІЛЕЙНЕ,ВУЛ.ТЕПЛИЧНА,5, тел.283320
[00951468] ВАТ «МЕЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»,
2262
52900, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,МЕЖІВСЬКИЙ РН,
СМТ МЕЖОВА,ВУЛ.К.МАРКСА,1, тел.823093706
[14308291] ВАТ»ПРИДНІПРОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА»3,
3520,1
51917, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,М.ДНІПРОДЗЕР
ЖИНСЬК, ВУЛ.АНОШКІНА,181, тел.46482

Так

0,25

0,25

586749

146,68725 10,00

1,53

12 міс. 2003 р.

53

7849,2 66,27

5201,7

3891

241,8

1717,1

122,2 ВИРОБНИЦТВО ТРУБОПРО
ВОДІВ, ТНС (;122.2)

В

Так

0,25

0,25

994445

248,61125 13,53 669,92

12 міс. 2003 р.

91

4372 45,86

2005

703

468

1125

654 ДІЯЛЬНІСТЬ РИБОРОЗПЛІД
НИКІВ І РИБНИХ ФЕРМ, ЛОВЛЯ
РИБИ (;654)

В

Так

0,25

0,25

904800

19,06

12 міс. 2003 р.

2

1732,3 65,59

1136,3

1726

6769

1860,2

В

Так

0,25

0,25 1408040

352,01 10,00 5,0377

12 міс. 2003 р.

288

29386,5 60,92 17900,9

932,3

2296,3

3325,3

21,3 ПРИЙМАННЯ , ЗБЕРЕГАННЯ, ПО
ПЕРЕДНЯ ОБРОБКА ЗЕРНОВИХ
ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР (;21.3)
4066,3 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ І РЕСТАВ
РАЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ВИРОБ
НИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (;4066.3)

[00292238] ВАТ «КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР’ЄР», 87040, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,
ВОЛОДАРСЬКИЙ РН, С.КАЛЬЧИК, тел.94170

1040,1

Так

0,25

0,25

147040

36,76

3,53 140,42

12 міс. 2003 р.

129

17541,5 73,82 12948,3

2500

539,4

5125,7

В

[00308991] ВАТ «ЄНАКІЇВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА « МРІЯ», 86420, 1748,646
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,М.ЄНАКІЇВЕ,ВУЛ.60РІЧЧЯ СРСР,89,
тел.22016
[00375906] ВАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ», 1997,932
84617, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,М.ГОРЛІВКА, ЦЕНТРАЛЬНО
МІСЬКИЙ РН,ВУЛ. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА,18, тел.44428
[00414411] ВАТ «АЗОВСЬКИЙ», 87513, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.МАРІ 512,731
УПОЛЬ, ЖОВТНЕВИЙ РН, тел.385835
[00414463] ВАТ «МИР», 85510, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,ВЕЛИКОНОВО
6646,4
СІЛКІВСЬКИЙ РН С.ПІДДУБНЕ,ПР.КИЇВСЬКИЙ,31,
тел.97121
[00483493] ВАТ «ПЛЕМПТАХОЗАВОД ІМ. ЧКАЛОВА», 86052, ДО 10366,1
НЕЦЬКА ОБЛ., ЯСИНУВАТСЬКИЙ РН, СЩЕ. НЕТАЙ
ЛОВЕ, тел.53335
[00483547] ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД РОЗОВСЬКИЙ», 87110, ДО 8379,877
НЕЦЬКА ОБЛ.,НОВОАЗОВСЬКИЙ РН,М.НОВОА
ЗОВСЬК, ВУЛ. 60РІЧЧЯ СРСР, 84, тел.21352,22364
2705,2
[00688002] ВАТ «СТАРОБЕШІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»,
87240, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., СТАРОБЕШІВСЬКИЙ РН, С.ЛЕ
НІНСЬКЕ, ВУЛ. ГЛИНКИ, 35, тел.21777
151,9
[00695999] ВАТ «МАРІУПОЛЬСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО», 87592,
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,МАРІУПОЛЬ, СМТ САРТАНА, ВУЛ.
ЛЕНІНА, тел.380212

Так

0,25

0,25

3957

0,98925

0,06 0,5693

12 міс. 2003 р.

116

1714,8 10,63

182,3

349,5

47,1

333,7

1769,8 ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
НЕРУДНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕ
РІАЛІВ (;1769.8)
312 ШВЕЙНІ ВИРОБИ (;312)

Так

0,25

0,25

799172

12 міс. 2003 р.

55

5222,6 61,13

3192,4

66,6

968,7

1237,5

652,3 БОРОШНО ПШЕНИЧНЕ (;652.3)

В

Так

0,25

0,25

205092

0,25

0,25 1715840

14 ВИРОБНИЦТВО ПЛОДОВОЯГІД
НОЇ ПРОДУКЦІЇ (;14)
219,26 М’ЯСНЕ ТА МОЛОЧНЕ СКОТАР
СТВО, РОСЛИННИЦТВО (;200.7)

В

Так

226,2 10,00

В

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

199,793 10,00

5,75

51,273 10,00

171,2

9 міс. 2003 р.

15

4215,6 63,06

2658,5

278,2

69,8

1264,4

428,96

3338

12 міс. 2003 р.

72

11400,2 50,83

5795,2

473,1

100,7

1389,7

6,45

Так

0,25

0,25 3466900

866,725

8,36

2521

12 міс. 2003 р.

85

Так

0,05

0,05 16741356

837,0678

9,99

17302

12 міс. 2003 р.

227

32526 66,58

Так

0,25

0,25

457019

4,22 4,7235

12 міс. 2003 р.

30

Так

0,05

0,05

753005

12 міс. 2003 р.

24

114,25475

37,65025 24,79

110

23951,2 60,71 14540,1

179

37,5

1616,4

832,5

21657

650

701

2177

1108

10,7 97,20

10,4

2576

27,3

169,3

112,7

625,7 75,08

469,8

0,8

167,7

106,3

85,8

,
МОЛОКО, М ЯСО, РОСЛИННИЦТ
ВО (;91.4), РОСЛИННИЦТВО
(;741.1)
ВИРОЩУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ
ВИСОКОКЛАСНОГО ПЛЕМІННО
ГО МОЛОДНЯКА ОВЕЦЬ (;1108)
ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА
РЕАЛІЗАЦІЯ С/Г ТА ІН. ПРОДУКЦІЇ
(;112.7)
СЕЛЕКЦІЙНА ПЛЕМЕННА РОБОТА
(;85.8)

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НАУПРАВЛІННЯ
ФОНДОВОМУ
РИНКУ УКРАЇНИ
ТА НА МІЖНАРОДНИХ
КОНКУРСНОГО
ПРОДАЖУ,
т. 296*59*77 ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 294*33*28

В

В

В

В

В

В

№ 31(319)

3
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АУКЦІОН
Продовження таблиці

Код за
ЄДРПОУ

Назва АТ, створеного в процесі приватизації
(корпоратизації), юридична адреса та телефон

[00696668] ВАТ «ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКЕ ПЛЕМІННЕ ПІДПРИЄМ
СТВО», 85500, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,В/НОВОСІЛКІВСЬКИЙ Р
Н, СМТ В.НОВОСІЛКА, ВУЛ.ГОРЬКОГО,45, тел.91174

Наяв
Розмір
ність
статут
індек
ного
сації
фонду,
ОФ на
тис. грн.
01.01.95

Номі
нальна
ціна
акції,
грн.

Пакет, запропонований до
продажу

Почат
Площа
кова Кількість Вартість
% земель
ціна запропо
за
статут ної
акції, нованих номіналом, ного ділянки,
грн.
акцій,
тис. грн. фонду га
шт.

254,689

Так

0,25

0,25

[00957614] ВАТ «МАКІЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ», 4319,373
86180, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,М.МАКІЇВКА, ГІРНЯЦЬКИЙ
РН,СЩЕ ТРУБНЕ,ГІРНЯЦЬКИЙ РН, тел.95677
[01237616] ВАТ «КРАМАТОРСЬКЖИТЛОБУД», 84313, ДОНЕЦЬКА
23,5
ОБЛ., М.КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНА,70 А,
тел.54132
[02042356] ВАТ «ФАВОРІТ», 84500, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,М.АРТЕМІ 199,343
ВСЬК,ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО,62, тел.62424
[04634150] ВАТ «АГРОАЗОВ», 87442, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,ПЕРШО
6663,2
ТРАВНЕВИЙ РН, СЩЕ. ПОРТІВСЬКЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА,1,
тел.31732

Так

0,25

0,25

Ні

0,25 4,083

101880

25,47

1727750 431,9375

9400

2,35

10,00

Звітний період

Кіль
кість
праців
ників,
чол.

Група,
Баланс. Заборго Заборго
Баланс. Знос
до якої
Знос
Основні види продукції (послуг) нале
прибуток ваність ваність
вартість основних
Обсяг
основних
за звітн. дебітор креди продукції, (натуральні показники; грошові жить
основних фондів,
фондів,
показники, тис. грн.)
період,
фондів,
ська, торська, тис. грн.
під
%
тис. грн.
тис. грн. тис. грн. тис. грн.
тис. грн.
приєм
ство

50

12 міс. 2003 р.

22

591,1

77,92

460,6

13,3

82,5

28

10,00 1,9342

12 міс. 2003 р.

73 11466,1

73,31

8406,3

631,3

4844,7

2304

10,00 10,432

12 міс. 2003 р.

41

2801,5

46,39

1299,6

126,7

272,3

696,4

1

0

0,00

0

0,9

0

6

58 15392,5

52,93

8146,8

1357

512,6

4392,4

Так

0,25

0,25

79738

19,9345

10,00

1,06

12 міс. 2003 р.

Так

0,25

0,25

1451136

362,784

5,44

3512

12 міс. 2003 р.

255,4 СЕМЯ КРС, ХРЯКІВ (;139.5),
ТВАРИННИЦТВО (ЦН264;57),
РОСЛИННИЦТВО (ЦН259;10.3),
ІНШЕ (;48.6)
10018 ВИРОБНИЦТВО І РЕАЛІЗАЦІЯ
БОРОШНА (;10018)

В

345,9 РЕМОНТНІ РОБОТИ (;36.4), ОРЕН
ДА ПРИМІЩЕНЬ (;265.5),
ІНШІ (;44)
0 РЕМОНТ ТА ВИРОБНИЦТВО ТАРИ
(;0)
(16845
4066,7 РОСЛИННИЦТВО
Ц;1677.8), ТВАРИННИЦТВО
(;2388.9)

В

В

В

В

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
[00372405] ВАТ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЦУКРОРАФІНАДНИЙ ЗАВОД », 6196,0105
13304, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.,М.БЕРДИЧІВ, ВУЛ.ЧЕР
ВОНА,63, тел.92242

Так

0,25

0,25

679996

169,999

[00954142] ВАТ «БЕРЕГІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»,
90200, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.,М.БЕРЕГОВЕ, ВУЛ.ДОС
ТОЄВСЬКОГО, 3, тел.23018

430,7

Так

0,25

0,25

18400

4,6

[03114164] ВАТ «ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ
СТВО 12329»4, 69008, М.ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПІВДЕННЕ
ШОСЕ, 66, тел.346451
[03327718] ВАТ «ЯКИМІВСЬКИЙ ЛИВАРНОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
«СТАНДАРТ», 72501, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ЯКИМІВСЬ
КИЙ РН, СМТ ЯКИМІВКА, ВУЛ.ЗАВОДСЬКА, 1,
тел.92950

51032,1

Так

0,25

0,25 20412840

5103,21

10,00

50,5

12 міс. 2003 р.

484,68

Так

0,25

0,25

193872

48,468

10,00

8,85

12 міс. 2003 р.

[00495289] ВАТ «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНОКОНСТРУК
ТОРСЬКЕ БЮРО «МЕНАС», 04053, М.КИЇВ, ВУЛ.АРТЕ
МА,18 /ФАКТИЧНА АДРЕСА:КИЇВСЬКА ОБЛ.,ВИШГО
РОДСЬКИЙ РН,С.КОЗАРОВИЧИ, тел.4133168

3383,218

Так

0,05

0,05

6766440

338,322

10,00

[00857290] СВАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА», 07420, КИЇВСЬКА
ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ РН, СМТ КАЛИТА, ВУЛ. ЧЕРВО
НОАРМІЙСЬКА, 14, тел.91643
[02013343] ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМ
СТВО», 08653, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ
РН, С. УСТИМІВКА, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 1, тел.71381
[05489388] ВАТ «ІВАНКІВСЬКА «РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ», 255300,
КИЇВСЬКА ОБЛ., СМТ ІВАНКІВ, ВУЛ. ІВАНА ПРОСКУ
РИ, 75А, тел.51503

43032

Так

0,25

0,25 22377088 5594,272

650,793

Так

0,25

0,25

124000

31

4,76

268,973

Так

0,25

0,25

107590

26,8975

10,00

22494,7

Так

0,25

0,25

8998000

2249,5

10,00

20

1171,58

Так

0,25

0,25

167632

41,908

3,58

1,1

[05511627] ВАТ «ОДЕСЬКИЙ МІСЬКМОЛЗАВОД №1»6, 65121,
9636,71625
М.ОДЕСА, ПРОСП. МАРШАЛА ЖУКОВА, 4, тел.443418

Так

1,75

1,75

536885 939,54875

9,75

2,74

216

12 міс. 2003 р.

52 17742,8

72,60 12880,7

750,8

290,1

1562,4

43

60,23

2769,6

204,5

1430,7

1560,4

84,74 21272,9

1112

1072,9

1091,6

0 ПРОДУКЦІЯ НЕ ВИРОБЛЯЛАСЬ
( ;0)

В

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
1,07

7,9

12 міс. 2003 р.

4598,3

283,4 ВИРОБНИЦТВО БОРОШНА ТА К/
КОРМІВ (;283.4)

В

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
610 25103,3

9223,1 АВТОТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ
(;9223.1)

В

12

4304,3

44,69

1923,5

123,2

3,8

291,1

0 АРМАТУРА ПАРОВОДЯНА (0;0),
НАСОСИ ЦЕНТРОБІЖНІ (0;0)

В

11

4838

37,77

1827,1

90,8

8,8

13,2

200,9 ДОСЛІДНОЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ
ЗРАЗКИ ОБЛАДНАННЯ ПО ПЕРЕ
РОБЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬ
КОЇ СИРОВИНИ (;200.9),(;)

В

12 міс. 2003 р.

1688

83501

56,77

47405

1632

1187

6243

9710 ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ (;9710)

В

5,4

12 міс. 2003 р.

44

3068,2

78,61

2411,8

34,6

107,3

8,3

В

5,24

12 міс. 2003 р.

51

2744,8

57,21

1570,3

72,4

123,3

96,4

918,4 ЗАГОТІВЛЯ ЗЕРНА,ЗБЕРІГАННЯ
ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗЕРНА ТА НА
СІННЯ (;918.4)
141,6 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПО
СЛУГИ (;141.6)

12 міс. 2003 р.

19

2807,3

57,42

1612

23,5

388,1

82,1

В

12 міс. 2003 р.

15

1918,5

65,71

1260,6

286,6

11,9

182,5

56,4 РИБОПРОДУКЦІЯ, ПЕРЕРОБЛЕН
НЯ СОЇ, ВИРОБНИЦТВО КРУПИ,
МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ (;56.4)
177 МЕТАЛУРГІЯ ТА ОБРОБЛЕННЯ
МЕТАЛУ (;177)

67 11778,5

43,91

5171,5

18

2135,2

209,2

1453 ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ НЕРУХО
МОСТІ (;1453)

В

31

4489

76,59

3438

134

186

20

213 НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
В КОРИСТУВАННЯ ПІДПРИЄМ
СТВАМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМ (;129)

В

1098 ТЕПЛОЕНЕРГІЯ (;51.6), ВИРОБ
НИЦТВО ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ
(;121.9), ВИРОБНИЦТВО ТА РЕА
ЛІЗАЦІЯ ЦУКРУ (;924.5)
4664,9 ВИРОБНИЦТВО ЗЕРНА, НАСІННЯ
ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ (;4664.9)

В

502,4 ВИРОБНИЦТВО ВІКОННИХ ТА
ДВЕРНИХ БЛОКІВ (;427.04), ІНШІ
СТОЛЯРНІ ВИРОБИ ТА ПОСЛУГИ
(;75.36)
1269 ВИГОТОВЛЕННЯ МАХРОВИХ ВИ
РОБІВ (;605.3), ВИГОТОВЛЕННЯ
РУШНИКІВ ТА ДЕКОРАТИВНО
ТКАНИХ ПОКРИВАЛ (;368.01),
ІНША ПРОДУКЦІЯ (;295.69)
78,4 ВИРОБНИЦТВО ЗБІРНИХ ЗАЛІ
ЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ (;78.4)

В

М. КИЇВ
6,1

12 міс. 2003 р.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
13,00 3984,9

В

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
[05533112] ВАТ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ», 25006, М.КІРОВОГРАД,
ВУЛ. МУРМАНСЬКА, 37, тел.553683
[13764236] ВАТ «СПЕЦІАЛЬНЕ ВИРОБНИЧОТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
«ІНОС»5, 28000, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., М. СВІТЛО
ВОДСЬК, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 34, тел.23514

В

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
6,862

12 міс. 2003 р.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
[01353663] ВАТ «ЗДОЛБУНІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ
БУДІВНИЦТВА», 35700, РІВНЕНСЬКА ОБЛ., М.ЗДОЛБУ
НІВ,ВУЛ.ШЕВЧЕНКА,4, тел.2101

1759,118

Так

0,25

0,25

[00372925] ВАТ «СУМСЬКИЙ РАФІНАДНИЙ ЗАВОД», 40005, 14388,336
СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ВУЛ.ПРИВОКЗАЛЬНА, 4,
тел.220137

Так

0,25

[00386991] ВАТ «БУРЯКОРАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ», 40324,
СУМСЬКА ОБЛ., СУМСЬКИЙ РН, С.ХРАПІВЩИНА, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, 2А, тел.291551
[01350156] ВАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД»,
41600, СУМСЬКА ОБЛ., М.КОНОТОП, ВУЛ.КОТЛЯ
РЕВСЬКОГО, 1, тел.42232

2898,253

Так

2394,302

[02968487] ВАТ «КРОЛЕВЕЦЬКА ФАБРИКА «ХУДОЖНЄ ТКАЦТ
ВО», 41300, СУМСЬКА ОБЛ., М.КРОЛЕВЕЦЬ, ВУЛ. ПЕТ
РОВСЬКОГО, 38, тел.51175

675500

168,875

9,60

2,3

12 міс. 2003 р.

0,25

5754934 1438,7335

10,00

32,62

12 міс. 2003 р.

144

10002

90,40

9042

853

220

227

0,25

0,25

1158900

289,725

10,00

4636

12 міс. 2003 р.

348

9331,4

58,59

5467,2

232,6

417,1

292,7

Так

0,25

0,25

947799 236,94975

9,90

6,51

12 міс. 2003 р.

80

4624,2

56,93

2632,5

0,7

191,3

666,4

2964,864

Так

0,25

0,25

1184326 296,0815

9,99

6,36

12 міс. 2003 р.

85

7105

62,15

4416

2

47

161

[30063630] ВАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИ
РОБІВ», 41600, СУМСЬКА ОБЛ., М. КОНОТОП, ВУЛ.
СУМСЬКА, 10, тел.42415

627,335

Так

0,25

0,25

131608

32,902

5,24

10

12 міс. 2003 р.

19

6917,8

94,08

6508,6

38

209,7

235

[00412429] ВАТ «ПЕРЕМОГА», 62422, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ХАРКІ
ВСЬКИЙ РН, С. ПЕРЕМОГА, тел.493545
[00486356] ВАТ «КЕГИЧІВКА», 64032, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КЕ
ГИЧІВСЬКИЙ РАЙОН, С.КРАСНЕ, тел.211684

1662,65

Так

0,25

0,25

521060

130,265

66,49

4032,08

Так

0,25

0,25

1612320

403,08

[05491072] ВАТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ», 62300, ХАРКІ
ВСЬКА ОБЛ., ДЕРГАЧІВСЬКИЙ РН, М.ДЕРГАЧІ, ВУЛ.
ЛОЗОВСЬКА, 130, тел.30259
[05491089] ВАТ «ЗАЧЕПИЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО
ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ «РАЙАГРОХІМ»,
64400, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ЗАЧЕПИЛІВСЬКИЙ РН, СМТ
ЗАЧЕПИЛІВКА, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 15, тел.51257
[05491161] ВАТ «АГРОБІЗНЕСНВ», 63200, ХАРКІВСЬКА ОБЛ.,
НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ РН, СМТ НОВА ВОДОЛАГА,
ВУЛ.ЗАЛІЗНИЧНА, 1, тел.22249

942,372

Так

0,25

0,25

122836

30,709

3,26

3727,717

Так

0,25

0,25

679800

169,95

5258,951

Так

0,25

0,25

679800

169,95

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

В

В

В

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
7,83

0 ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУР (;0)

В

2447

12 міс. 2003 р.

0 1191,08

791,9

0

191,72

490,29

10,00 6829,2

12 міс. 2003 р.

30 26536,8

53,59 14222,3

842

533,5

1463,9

12,97

12 міс. 2003 р.

14

5688,9

44,26

2518

30,9

27,9

180,3

4,56

10,85

12 міс. 2003 р.

7

5957,5

47,81

2848,2

620,3

198,9

56,7

72,8 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПО
СЛУГИ, КРІМ ВЕТЕРИНАРНИХ
(;72.8)

В

3,23

16,3

12 міс. 2003 р.

23

6531

53,33

3483,1

254,4

65

271,4

203,1 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ
КУЛЬТУР, ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
(;203.1)

В

,
312,1 КОНЯРСТВО, М ЯСНЕ ТА МОЛОЧ
НЕ СКОТАРСТВО, ТОРГІВЛЯ
(;312.1)
7,1 ВНЕСЕННЯ, ДОСТАВКА МІНЕ
РАЛЬНИХ ДОБРИВ (;7.1)
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АУКЦІОН
Продовження таблиці

Код за
ЄДРПОУ

Наяв
Розмір
ність
статут
індек
ного
сації
фонду,
ОФ на
тис. грн.
01.01.95

Назва АТ, створеного в процесі приватизації
(корпоратизації), юридична адреса та телефон

Номі
нальна
ціна
акції,
грн.

Пакет, запропонований до
продажу

Почат
Площа
кова Кількість Вартість
% земель
ціна запропо
за
статут ної
акції, нованих номіналом, ного ділянки,
грн.
акцій,
тис. грн. фонду га
шт.

Звітний період

Кіль
кість
праців
ників,
чол.

Група,
Баланс. Знос
Баланс. Заборго Заборго
до якої
Знос
Основні види продукції (послуг) нале
вартість основних
прибуток ваність ваність
Обсяг
основних
основних фондів,
за звітн. дебітор креди продукції, (натуральні показники; грошові жить
фондів,
показники, тис. грн.)
фондів,
період,
ська, торська, тис. грн.
під
%
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн. тис. грн. тис. грн.
приєм
ство

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
[00486793] ВАТ «СИВАСЬКЕ», 75512, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., ГЕНІЧЕСЬ
КИЙ РН, СЩЕ ПРИВІЛЬНЕ, ВУЛ.ЛЕНІНА, тел.23721
[14312499] ВАТ « МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ», 75100,
ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., М.ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ПРОМИС
ЛОВА, 1, тел.23801
[30704866] ВАТ «ВИРОБНИЦТВО «ТЕХНІК», 75100, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.
М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1, тел.23301
[30704892] ВАТ «ТРАНСПОРТНИК», 75100, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.,
М.ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ.ПРОМИСЛОВА, 1

2847,706

Так

0,25

0,25

884760

221,19

7,77

5361

12 міс. 2003 р.

7957,7

Так

0,25

0,25

3144968

786,242

9,88

32,62

12 міс. 2003 р.

403

19839

65,04

12904

1273

829

3334

38 12724,3

43,34

5515

748

1146,4

2653

403 РОСЛИННИЦТВО ТА ТВАРИННИЦ
ТВО (;403)
18,1 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ І
СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ (;18.1)

В

3214,9

Так

0,25

0,25

1285960

321,49

10,00

1,72

2131,8

Так

0,25

0,25

852720

213,18

10,00

2,49

12 міс. 2003 р.

16

4262,7

39,55

1685,8

180,2

70,5

39,8

12 міс. 2003 р.

10

2080,4

41,23

857,8

92,1

270,6

122,4

98,9 КОМУНАЛЬНЕ ТА ПОБУТОВЕ ВО
ДОПОСТАЧАННЯ (;98.9)
14,7 АВТОТРАНСПОРТНІ ПЕРЕВЕЗЕН
НЯ (;14.7)

В

[00488993] ВАТ «ОЛЕШИНСЬКЕ», 31312, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.,
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РН, С.ОЛЕШИН, тел.23828
[01373341] ВАТ «СЛАВУТСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИ
РОБІВ», 30036, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М.СЛАВУТА, ВУЛ.
ЧАПАЄВА, 2, тел.22055
[05394966] ВАТ «ЗАВОД «СТРОММАШИНА», 29019, М.ХМЕЛЬ
НИЦЬКИЙ, ПР.МИРУ, 42, тел.36153

4852,6

Так

0,25

0,25

1940880

485,22

10,00

4362

12 міс. 2003 р.

28

29528

52,39

15469

215

775

1813

6080,87

Так

0,25

0,25

2432348

608,087

10,00

22,7

12 міс. 2003 р.

15

5407,8

60,58

3276,1

113

394,5

2681,6

358 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРО
ДУКЦІЯ (;358)
0 (;)

В

15740

Так

0,25

0,25

6296000

1574

10,00

15

12 міс. 2003 р.

108 27151,5

42,15

11443,4

348,3

314,2

71,4

1516 УСТАТКУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНЕ
ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДМА
ТЕРІАЛІВ (;1516)
3052,3 ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКИ, МЕДИЧНІ
ЛІЖКА, ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА
ІНШЕ (;3052.3)

В

39866,4

Так

0,25

0,25 15946080

3986,52

10,00

17,16

12 міс. 2003 р.

526 70819,4

66,65

47201,3

2057

467,4

2512,7

[00373600] ВАТ «МАЙДАНЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 20400,
1227,1
ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ТАЛЬНІВСЬКИЙ РН, С.МАЙДАНЕЦЬ
КЕ, ВУЛ.НАБЕРЕЖНА, 3, тел.631096
[00380669] ВАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», 20246, ЧЕР
2520,4
КАСЬКА ОБЛ., М.ВАТУТІНЕ, ВУЛ.ТРАНСПОРТНА, 33,
тел.62319
[00956945] ВАТ «ЧЕРКАСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ ПО ЗАХИСТУ ХЛІБО
503,8
ПРОДУКТІВ», 18000, М. ЧЕРКАСИ, БУЛЬВ. ШЕВЧЕНКА,
180, тел.475442
[01034969] ВАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕЛІОРА
1941,5
ТОР», 18003, М.ЧЕРКАСИ, ВУЛ. МОЛОТКОВА, 87,
тел.640409
[03119463] ВАТ «УМАНСЬКЕ АТП 17155», 20300, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.,
355,5
М. УМАНЬ, ВУЛ. ЕНЕРГЕТИЧНА, 11, тел.22541
[21356221] ВАТ «ЧИГИРИНЕНЕРГОБУДТРАНС», 20900, ЧЕРКАСЬ 11,47025
КА ОБЛ., ЧИГИРИНСЬКИЙ РН, С.ВІТОВЕ, ПІОНЕРСЬКА
БАЗА, тел.64388
[21381265] ВАТ «ДИТЯЧИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР
878,7
«ОЛІМПІЯ», 20640, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.,ШПОЛЯНСЬКИЙ
РН,С.КРИМКИ, тел.55070

Так

0,25

0,25

490840

122,71

10,00

232,2

12 міс. 2003 р.

120

9902

77,30

7654,6

28,4

96,9

3918,2

76,7 ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ (;76.7)

В

Так

0,25

0,25

551628

137,907

5,47

2,048

12 міс. 2003 р.

270

6741,1

33,99

2291,5

4,6

269,1

964,1

В

13,2

33,7

6,9

2219

117,4

49,1

234,6

8221,1 ХЛІБОБУЛОЧНІ, КОНДИТЕРСЬКІ
ТА МАКАРОННІ ВИРОБИ
(;8221.1)
125,6 ЗНЕЗАРАЖЕННЯ СКЛАДСЬКОЇ
МІСТКОСТІ, ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ
ЙОГО ПЕРЕРОБЛЕННЯ (;125.6)
168,1 ПОСЛУГИ МЕЛІОРАТИВНОГО БУ
ДІВНИЦТВА (;168.1)

Так

0,25

0,25

502551 125,63775

24,94 0,0698

12 міс. 2003 р.

22

505,9

55,37

280,1

Так

0,25

0,25

621280

8,00 0,9182

12 міс. 2003 р.

76

3657,3

60,67

Так

0,25

0,25

5,12 4,3895

12 міс. 2003 р.

217

1719,4

Ні

0,25

1,3

468

0,117

1,02

2,4

12 міс. 2003 р.

125

425

77,95

1340,2

126,1

145

32,4

96,00

408

37

24,4

48,5

0 ПОСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТУ (;0)

В

Так

0,25

0,25

147728

36,932

4,20

2,3

12 міс. 2003 р.

13

513,7

36,07

185,3

52,1

93,5

35,5

105,7 ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ПРА
ЦІВНИКІВ ГОСПОДАРСТВ (НА
ДАННЯ ПОСЛУГ) (;105.7)

В

Так

0,25

0,25

1431560

357,89

10,00

14 22149,1

66,01

14621,7

4107

179

1560,4

0 ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ
(;0)

В

В

В

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

,
[22776959] ВАТ «КАМ ЯНЕЦЬПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД, «ЕЛЕКТРОН»7,
32300, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М. КАМ ЯНЕЦЬПОДІ
ЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ХАРЧЕНКА, 22Б, тел.33312

В

В

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

155,32

72737 18,18425

В

В

В

522,7 ПЕРЕВЕЗЕННЯ (;522.7)

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
[04371845] ВАТ «ПРИЛУЦЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ», 17500, ЧЕРНІ
ГІВСЬКА ОБЛ.,М.ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ,
тел.52194
[14310951] ВАТ «АГАТ», 15100, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ, М.ГОРОДНЯ,
ВУЛ.1 ТРАВНЯ, 46, тел.21714
[14312565] ВАТ «НІЖИНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», 16600, ЧЕР
НІГІВСЬКА ОБЛ., М.НІЖИН, ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
37, тел.22347

3578,9

16

12 міс. 2003 р.

236,98

Ні

0,25

4,43

94792

23,698

10,00

11

12 міс. 2003 р.

693,542

Ні

0,25

1,04

18561

4,64025

0,67

16,6

12 міс. 2003 р.

[00373117] ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 58007, 3982,064
М.ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ХОТИНСЬКА, 4, тел.550856
[21422886] ВАТ «КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ МІЖРАЙПЛЕМСЕРВІС», 60100, 141,134
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., СМТ КЕЛЬМЕНЦІ, ВУЛ. КОМСО
МОЛЬСЬКА, 22, тел.21451
[22838502] ВАТ «АВІАКОМПАНІЯ «БУКОВИНА»7, 58009, М.ЧЕРНІ
1170
ВЦІ,ВУЛ.ЧКАЛОВА,30, тел.43211

Так

0,25

0,25

14

0,0035

0,00

64,08

12 міс. 2003 р.

Так

0,25

0,25

56452

14,113

10,00

127,6

12 міс. 2003 р.

Так

0,25

0,25

478648

119,662

10,23

0

12 міс. 2003 р.

19 19266,7

59,37

11438,1

524,7

203,6

301,4

30084

63,44

19084

27

1178

5571

28

3686

56,83

2094,6

5966

287,8

7756,1

9

893,2

45,38

405,3

28,3

20,4

201,4

67

3883,9

76,18

2958,9

518

1187,1

935,4

490

0,1 ОБСЯГ ВИРОБЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ
(;0.1)
4269 РОБОТИ ПРОМИСЛОВОГО ХА
РАКТЕРУ ТА ІН (;4269)

В

5280 ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ (;5280)

В

41,7 РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНОЇ ПРО
ДУКЦІЇ (;41.7)

В

В

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Усього по Україні: 81

№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

1
2
3
4
5
6
7

9807750
21842884
25006044
23740981
14305909
20971504
22335534

В

1602,3 АВІАПЕРЕВЕЗЕННЯ (;1602.3)

Відомості про зберігачів акцій ВАТ*
Дозвіл на здійснення
професійної депозитарної діяльності
Адреса

Зберігач

Номер дозволу

Акціонерний комерційний іноваційний банк «УкрСиббанк»
ТОВ «ЛФЦБрок»
ТОВ «Ділерська контора «Укрінвест»
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГудвілБрок»
Акціонерний поштовопенсійний банк «Аваль»
АКБ «Імексбанк»
ТОВ «Підприємство «РосанЦінні Папери»

61005, м. Харків, просп. Московський, 60, т. (0572) 219212, 282620
91005, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 119, т. (0642) 344170
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 1а, т/ф (0562) 3704406, 3704409
69000, м. Запоріжжя, бульв. Центральний, 21,т. (0612) 694798, ф. (0612) 137911
01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, т. 2969226
65058, м. Одеса, просп. Шевченка, 8а, т. (0482) 684900, т/ф (0482) 607158
79035, м. Львів, вул. Пасічна, 135, т. (0322) 225387, ф. (0322) 422052

Рахунок у цінних паперах органу
приватизації

Дата видачі
дозволу

Номер
рахунка

Дата видачі
рахунка

06.01.2004
10.10.2001
12.11.2001
30.07.2001
02.12.2003
09.11.2001
23.04.2004

№ 003279
№ 003007
№ 003022
№ 003267
№ 500021
№ 003001
№ 003055

від 24.12.99
від 15.12.99
від 02.12.99
від 14.02.2000
від 18.02.2000
від 25.11.99
від 06.12.99

Серія АА 604091
Серія АА 240730
Серія АА 241969
Серія АА 119677
Серія АА 604003
Серія АА 241531
Серія АА 770097

* Форма випуску акцій — бездокументарна.
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КОНКУРСИ
ПАКЕТИ АКЦІЙ

l

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Закарпатській
області про проведення повторного конкурсу з
продажу пакета акцій відкритого акціонерного
товариства «Міжгірський Агрокомплекс»
за грошові кошти
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 5488934.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): ВАТ
«Міжгірський Агрокомплекс».
Місцезнаходження ВАТ: Україна, Закарпатська область, смт
Міжгір’я, вул. Незалежності, 56. Телефон: 2"11"83.
Інформація про ВАТ щодо його стану на відповідному това"
рному ринку — підприємство не займає монопольне стано"
вище.
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2. Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Закарпатський області пропонує до продажу пакет акцій у
кількості 2 467 440 шт., що становить 78,598% статутного фонду
ВАТ.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій: 616 860,00 грн.
3. Форма випуску акцій —документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд 784 825,00 (сімсот вісімдесят чотири ти"
сячі вісімсот двадцять п’ять гривень 00 копійок).
Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг),
у тому числі експортної, за останній звітний період (за І кв.
2004 р.): здача майна в оренду, надання послуг — 9 246,00
грн.
Кількість робочих місць — 6.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить"
ся ВАТ, умови її використання:
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підприємство розташовано на земельній ділянці загаль"
ною площею 1,68 га відповідно до державного акта на право
постійного користування землею від 21.03.2000 1"ЗК 001693.
Будівлі та споруди виробничого та невиробничого харак"
теру (залишкова вартість):
Усього: 557 409,00 грн. у т. ч.: будова котельні — 108 266,0;
адмінбудинок — 8 361,0; асфальтований майданчик —
1 534,0; будова майстерні тех. обслугов. — 373 636,0; мийка
техніки (будова) — 9 883,0; заправний пункт — 50 233,0; ас"
фальтований майданчик — 5 496,0.
Основні показники господарської діяльності ВАТ
Показник

2001 р.

Обсяг реалізації продукції, тис. грн.
37,6
Балансовий прибуток, тис. грн.
71,1
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 47,2
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 150,2
Рентабельність, %
 60
Вартість активів, тис. грн.
717,0

2002 р.

2003 р. І кв. 2004 р.

65,4
53,8
176,5
185,8
49,7
693,9

28,0
0,2
63,8
160,9
0
645,1

10,1
0,6
6,1
156,9
0,07
586,9
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5. Фіксовані умови конкурсу.
Покупець у межах корпоративних прав повинен:
погасити прострочену кредиторську заборгованість перед
бюджетом, Пенсійним фондом в сумі 123 320,26 грн. протя"
гом 60 днів з моменту підписання договору купівлі"продажу
пакета акцій ВАТ;
не допускати розірвання трудових договорів з працівниками
підприємства, що приватизується, з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу, за винятком звільнення на підставі
пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України, або вчи"
нення працівником дій, за які законодавством передбачена мо"
жливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та
статті 41 Кодексу законів про працю України протягом 6 місяців
з моменту придбання пакета акцій.
Виконувати вимоги антимонопольного законодавства Укра"
їни.
Перерахувати грошові кошти в сумі 1000 грн. для забезпе"
чення працюючих засобами захисту у відповідності з Типови"
ми нормами видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів
захисту протягом року з моменту підписання договору купівлі"
продажу пакета акцій ВАТ.
Сприяти недопущенню забруднення навколишнього при"
родного середовища.
Дотримуватись протягом двох років обсягів виробництва
на ВАТ, які є на момент підписання договору купівлі"продажу.
Концепція розвитку підприємства має містити:
зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов кон"
курсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвит"
ку підприємства щодо підвищення економічних, соціальних,
фінансових, технологічних та екологічних показників діяль"
ності ВАТ згідно з додатком 3 Положення;
бізнес"план розвитку об’єкта згідно із статтєю 12 Закону
України «Про приватизацію державного майна».
6. Інші умови проведення конкурсу.
Конкурс проводиться відповідно до Положення про поря"
док проведення конкурсів з продажу пакетів акцій ВАТ, ство"
рених у процесі приватизації та корпоратизації, затвердже"
ного спільним наказом Фонду державного майна України, Ан"
тимонопольного комітету України та Державної комісії з цін"
них паперів та фондового ринку України від 13 вересня 2000
року № 1908/11/271. Радник відсутній.
7. Для участі в конкурсі потенційний покупець:
Сплачує 61 686,00 грн. як конкурсну гарантію: одержувач :
РВ ФДМУ по Закарпатській області , рахунок №
37314009000173, банк одержувача УДК по Закарпатській об"
ласті , МФО 812016, код одержувача 22111310.
Призначення платежу : як конкурсна гарантія для участі в
конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Міжгірський Агроком"
плекс»,
та реєстраційний збір 17 грн. (одержувач: РВ ФДМУ по
Закарпатській області , р/р № 37182500900001, банк одержу"
вача УДК по Закарпатській області, МФО 812016, код 22111310,
призначення платежу : реєстраційний збір для участі в кон"
курсі з продажу пакета акцій ВАТ «Міжгірський Агрокомп"
лекс».
Подає по два примірника конкурсних пропозицій та під"
твердних документів. Конкурсні пропозиції і підтвердні доку"
менти подаються до органу приватизації одночасно.
Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних
документів запечатуються в окремий конверт.
Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий пакет з надписом
«Конкурсні пропозиції» із зазначенням на ньому тільки адре"
си органу приватизації і назви конкурсу.
Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий пакет з надписом
«Підтвердні документи» із зазначенням на ньому тільки ад"
реси органу приватизації і назви конкурсу. На пакетах «Кон"
курсні пропозиції» та «Підтвердні документи» не повинно мі"
ститись ніякої інформації, за допомогою якої можна було б
ідентифікувати потенційного покупця.
8. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій і під"
твердних документів — сім календарних днів до початку про"
ведення конкурсу.
9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтверд"
них документів: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімната
309.
10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Міжгірський Агро"
комплекс»:
Для отримання права відвідання ВАТ «Міжгірський Агро"
комплекс» потрібно звернутись до Регіонального відділення
ФДМУ по Закарпатській області у відділ продажу акцій (кімн.
410, тел.3"21"85).
Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформацію
можна в робочі дні з 8.00 до 16.00 щодня, крім вихідних та свя"
ткових днів за адресою: 3акарпатська область, смт Міжгір’я,
вул. Незалежності,56.
11. Конкурс буде проведено через 30 календарних
днів з дня опублікування в газеті «Відомості приватиза*
ції» за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул.
Собранецька, 60, телефон для довідок 3*21*85.
Служба з організації та проведення конкурсу: Регіональне
відділення ФДМУ по Закарпатській області.
Телефони для довідок: 3"71"93, 3"21"85.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення
повторного конкурсу з продажу пакета акцій
відкритого акціонерного товариства «Рівненська
авіакомпанія «Універсал*Авіа»
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 13987597.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): ВАТ
«Рівненська авіакомпанія «Універсал"Авіа».
Місцезнаходження ВАТ: 33004, Рівненська обл., Рівненсь"
кий р"н, с. В. Омеляна, вул. Авіаторів, 1.
Телефон: (0362) 22"30"83. Факс: (0362) 62"05"32.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу
пакет акцій у кількості 4 863 785 штук, що становить 82,32%

l

КОНКУРСИ

статутного фонду відкритого акціонерного товариства «Рів"
ненська авіакомпанія «Універсал"Авіа».
Номінальна вартість однієї акції — 1 грн.
Початкова ціна — 3 404,800 тис. гривень.
3. Форма випуску акцій — бездокументарна. Зберігач ТОВ
«Росан"цінні папери» (ліцензія на здійснення депозитарної
діяльності зберігача цінних паперів від 16.10.2001 серія АА
№ 240804).
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 5 908 400,00 грн.
Основні види діяльності — забезпечення, організація та
виконання міжнародних і внутрішніх повітряних перевезень
пасажирів, багажу, пошти та вантажів, технічне обслугову"
вання літаків, авіа"хімічні роботи.
Обсяги робіт за останній звітний період (І півріччя 2004
року) — 2 261,0 тис. грн., у т. ч. експорт — 1 528,7 тис. грн.
Кількість робочих місць (станом на 01.07.2004) — 138.
Кількість працюючих (станом на 01.07.2004) — 111 чол.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить"
ся ВАТ: складські приміщення — 1 657,1 м2 (7 шт.);
кількість будівель — 6 шт.
Розмір земельної ділянки — 10 га.
Умови користування земельною ділянкою (підстава) — рі"
шення № 177 від 28.08.2003 «Про передачу в оренду земель"
ної ділянки»;
Основні показники господарської діяльності ВАТ за
останні три роки та за останній звітний період
Показник

2001 р.

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 6 156,8
Балансовий прибуток, тис. грн.
51,9
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
1 475,4
Кредиторська заборгованість, тис. грн.
536,5
Рентабельність, %
12,6
Вартість активів, тис. грн.
4 046,7

2002 р.

2003 р.

3 907,4
67,1
1 125,6
682,5
6,2
6 658,0

5 474,2
129,7
1 195,8
308,1
6,0
6 879,3

І півр. 2004 р.

2 364,5
87,9
1 303,9
615,7
20
7 178,0

5. Фіксовані умови конкурсу:
здійснення програми технічної реконструкції підприємст"
ва та підтримання в належному технічному стані наявного па"
рку літаків та авіаційної техніки;
недопущення розірвання трудових договорів з працівни"
ками підприємства, що приватизується, з ініціативи власни"
ка або уповноваженим ним органу протягом не менше 6 міся"
ців від дня переходу до нього права власності, за винятком
звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про
працю України або вчинення працівником дій, за які законо"
давством передбачена можливість звільнення на підставі пун"
ктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю
України;
збереження кількості робочих місць;
дотримання тих видів економічної діяльності, які є на мо"
мент підписання договору купівлі"продажу;
виконання мобілізаційних завдань, визначених для ВАТ;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної
конкуренції»;
зменшення впливу на працюючих небезпечних та шкідли"
вих факторів виробництва;
забезпечення витрат на охорону праці не менше 0,5 відсо"
тка від обсягів наданих послуг на рік;
здійснення робіт щодо захисту довкілля.
Концепція розвитку підприємства має містити:
зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов кон"
курсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвит"
ку підприємства щодо підвищення економічних, соціальних,
фінансових, технологічних та екологічних показників його ді"
яльності;
бізнес"план або техніко"економічне обгрунтування після"
приватизаційного розвитку об’єкта, що включає план зайня"
тості працівників підприємства, пропозицію інвестора із за"
значенням максимального розміру інвестицій, термінів та
порядку їх внесення.
6. Інші умови проведення конкурсу.
Конкурс проводиться без залучення радника, відповідно
до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у
процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого спі"
льним наказом Фонду державного майна України, Антимоно"
польного комітету України, Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 13 вересня 2000 року № 1908/11/271,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 28 вере"
сня 2000 р. за № 665/4886.
Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі у конку"
рсі не допускаються.
7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
сплачує 340,480 тис. грн. конкурсну гарантію на розрахунко"
вий рахунок № 37316021000058, одержувач коштів — Фонд дер"
жавного майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172, код
за ЗКПО 00032945. Призначення платежу: конкурсна гарантія
для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Рівненська
авіакомпанія «Універсал"Авіа»;
сплачує 17 грн. реєстраційного збору на розрахунковий
рахунок № 37183500900028, одержувач коштів — Фонд дер"
жавного майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172,
код за ЗКПО 00032945. Призначення платежу: як реєстрацій"
ний збір для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ
«Рівненська авіакомпанія «Універсал"Авіа»;
подає 2 примірники конкурсних пропозицій та підтверд"
них документів. Конкурсні пропозиції і підтвердні документи
подаються до органу приватизації одночасно.
Кожний примірник конкурсних пропозицій та підтвердних
документів запечатується в окремий конверт.
Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються
та запечатуються в окремий конверт із надписом «Конкурсні
пропозиції» із зазначенням на ньому тільки адреси органу
приватизації та назви конкурсу.
Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий конверт з надпи"
сом «Підтвердні документи» із зазначенням на ньому тільки
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адреси органу приватизації та назви конкурсу. На пакетах
«Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні документи» не пови"
нно міститись ніякої інформації, за допомогою якої можна
було б ідентифікувати потенційного покупця.
8. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій і під"
твердних документів — за сім днів до початку проведення
конкурсу.
9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтверд"
них документів: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд дер"
жавного майна України, к. 504 щодня з 9.00—18.00, по п’ятни"
цях та передсвяткових днях — з 9.00—16.45.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання ВАТ
можна отримати щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях та пе"
редсвяткових днях — з 9.00—16.45 за адресою: 01133, м.
Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України,
Управління конкурсного продажу. Телефони для довідок (044)
296"59"77, 200"33"53.
10. Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інфор"
мацію можна за адресою: 33004, Рівненська обл., Рівненсь"
кий р"н, с. В. Омеляна, вул. Авіаторів, 1.
11. Конкурс буде проведено через 45 днів після опуб*
лікування інформаційного повідомлення в газеті «Відо*
мості приватизації» за адресою: 01133, м. Київ, вул. Ку*
тузова, 18/9, Фонд державного майна України.
Для придбання акцій в бездокументарній формі випуску
фізичні та юридичні особи повинні укласти договір про від"
криття рахунку у цінних паперах з обраним зберігачем.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ФДМУ про проведення конкурсу з продажу пакета
акцій ВАТ «Конотопський ремонтно*механічний завод»
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 30640200.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): від"
крите акціонерне товариство «Конотопський ремонтно"
механічний завод».
Місцезнаходження ВАТ: Україна, 41600, Сумська обл., м.
Конотоп, вул. Парківська, 18.
Телефон (05447) 4"23"41.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу
пакет акцій у кількості 1 793 160 акцій, що становить 75,36%
статутного фонду ВАТ. Номінальна вартість однієї акції — 0,25
грн.
Початкова ціна пакета акцій ВАТ — 450,00 тис. грн.
3. Форма випуску акцій — бездокументарна. Акції зарахо"
вані на рахунок у цінних паперах № 003010, відкритий ФДМУ
зберігачем ВАТ «Державний експортно"імпортний банк Укра"
їни». Адреса банку: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127.
4. Характеристика ВАТ:
Статутний фонд — 594,900 тис. грн.
Основні види діяльності: переобладнання та ремонт паса"
жирських і спеціалізованих вагонів для залізничного транс"
порту; виробництво запасних частин для залізничного транс"
порту.
Чисельність працюючих станом на 01.07.2004 — 77 чол.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить$
ся ВАТ, умови її використання.
ВАТ має в своєму розпорядженні земельну ділянку площею
2,84 га, на якій розташовано 20 одиниць будівель та споруд.
Основні показники господарської діяльності ВАТ
за останні три роки та за останній звітний період:
Показник
Обсяг реалізації продукції, тис. грн.
Балансовий прибуток, тис. грн.
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
Кредиторська заборгованість, тис. грн.
Рентабельність підприємства, %
Вартість активів, тис. грн.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

І півріччя
2004 р.

60,5
144,9
55,7
572,8
9,7
1 489,2

640,6
7,5
116,1
457,6
0,3
2 426,8

334,7
401,7
68.4
643,2
32.1
1 252,3

96,0
350,0
158,4
1 244,9
26,4
1 325,7

5. Фіксовані умови конкурсу:
повне погашення заборгованості із заробітної плати пра"
цівникам підприємства, загальна сума якої на 01.07.2004 ста"
новить 167 312,59 грн., протягом 30 днів з моменту переходу
права власності на пакет акцій;
повне погашення заборгованості до Пенсійного фонду, Фо"
нду соціального страхування, Фонду соцстраху від нещасних
випадків та Фонду на випадок безробіття, загальна сума якої
на 01.07.04 становить 141 346,04 грн., протягом 30 днів з мо"
менту переходу права власності на пакет акцій;
повне погашення заборгованості ВАТ перед бюджетом на
загальну суму 140 231,85 грн., протягом 30 днів з моменту
переходу права власності на пакет акцій;
здійснення програми технічної реконструкції виробницт"
ва, впровадження прогресивних технологій ВАТ, які дозво"
лять виробляти продукцію обсягом 1 500 тис. грн. в рік;
недопущення розірвання трудових договорів з працівни"
ками підприємства, що приватизується, з ініціативи власни"
ка або уповноваженим ним органом протягом не менше 6
місяців від дня переходу до нього права власності, за винят"
ком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів
про працю України або вчинення працівником дій, за які за"
конодавством передбачена можливість звільнення на під"
ставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про
працю України;
збереження кількості робочих місць;
дотримання тих видів економічної діяльності, які є на дату
підписання договору купівлі"продажу;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної
конкуренції»;
зниження частки виробництва (робочих місць) з небезпе"
чними та шкідливими умовами праці і зменшення їх впливу
на працюючих;
забезпечення витрат на охорону праці не менше 0,5 відсо"
тка від суми реалізованої продукції на рік, здійснення робіт
щодо захисту довкілля, дотримання екологічних норм.
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КОНКУРСИ
Вимоги до концепції розвитку підприємства.
Зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов кон"
курсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвит"
ку підприємства щодо підвищення економічних, соціальних,
фінансових, технологічних та екологічних показників його ді"
яльності;
бізнес"план післяприватизаційного розвитку об’єкта, що
включає план зайнятості працівників підприємства, пропо"
зицію інвестора із зазначенням максимального розміру ін"
вестицій, термінів та порядку їх внесення.
6. Інші умови проведення конкурсу.
Конкурс проводиться без залучення радника згідно з Поло"
женням про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі при"
ватизації та корпоратизації, затвердженим спільним наказом
Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету
України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 13.09.2000 № 1908/11/271, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 28.09.2000 за № 665/4886.
7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує як конкурсну гарантію 45 000 грн. на розраху"
нковий рахунок Фонду державного майна України: №
37316021000058, ОПЕРУ ДКУ м. Київ, МФО 820172, код ЗКПО
00032945, одержувач: Фонд державного майна України. При"
значення платежу: конкурсна гарантія для участі у конкурсі з
продажу пакета акцій ВАТ «Конотопський ремонтно"
механічний завод».
7.2. Сплачує реєстраційний збір у сумі 17 грн. на раху"
нок Фонду державного майна України: № 37183500900028,
ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172, код ЗКПО 00032945, одер"
жувач коштів: Фонд державного майна України. Призначен"
ня платежу: реєстраційний збір для участі у конкурсі з про"
дажу пакета акцій ВАТ «Конотопський ремонтно"механічний
завод».
7.3. Подає по два примірники конкурсних пропозицій та
підтвердних документів. Конкурсні пропозиції та підтвердні
документи надаються до органу приватизації одночасно.
Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних
документів запечатується в окремий конверт.
Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий конверт з надпи"
сом «Конкурсні пропозиції» і зазначенням на ньому тільки
адреси органу приватизації та назви конкурсу.
Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий конверт з надпи"
сом «Підтвердні документи» і зазначенням на ньому тільки
адреси органу приватизації і назви конкурсу. На пакетах «Ко"
нкурсні пропозиції» та «Підтвердні документи» не повинно
міститись ніякої інформації, за допомогою якої можна було б
ідентифікувати потенційного покупця.
8. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій і під"
твердних документів — за сім днів до початку проведення
конкурсу.
9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтверд"
них документів: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд дер"
жавного майна України, кімната 504 щодня з 9.00 до 18.00
крім вихідних та святкових днів, по п’ятницях та передсвят"
ковим дням з 9.00 до 16.45.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання ВАТ
можна отримати з 9.00 до 18.00 крім вихідних та святкових
днів за адресою 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд
державного майна України, Управління конкурсного продажу.
Телефони для довідок (044) 296"5977,294"3353.
10. Час та місце ознайомлення з ВА Т :
Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформа"
цію можна з 9.00 до 17.00 щодня, крім вихідних та святкових
днів, за адресою: 41600, Україна, Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Парківська, 18.
11. Дата початку та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Конотопський
РМЗ» відбудеться через 30 днів після опублікування ін*
формаційного повідомлення в газеті «Відомості прива*
тизації».
Адреса проведення конкурсу: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9,
ФДМУ.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РегІонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
про проведення конкурсу з продажу пакета акцій
відкритого акціонерного товариства
«Вінницький інструментальний завод»
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 222083.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ):від"
крите акціонерне товариство «Вінницький інструментальний
завод».
Місцезнаходження ВАТ: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 25.
Телефон: 27"04"30; телефакс: 27"15"37.
2. Регіональне відділення Фонду державного майна по Він"
ницькій області пропонує до продажу пакета акцій у кількості
54616422 шт., що становить 25,002% статутного фонду ВАТ.
Номінальна вартість однієї акції — 0,01 грн.
Початкова ціна пакета акцій: 546 164 грн.
3. Форма випуску акцій: документарна.
4. Характеристика ВАТ:
Статутний фонд 2 184 500,00 грн.
Основна номенклатура за 2003 рік: виробництво інструменту
для метало" і деревообробки; обсяг продукції за 2003 рік —
8 479,1 тис. грн.
Кількість працюючих — 388 чол.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить"
ся ВАТ, умови її використання: підприємство має земельну
ділянку за адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 25. Площа, яку
займає підприємство,— 24 га.

КОНКУРСИ

Основні показники господарської діяльності ВАТ
«Вінницький інструментальний завод» за останні три
роки та останній звітний період
Показник
Обсяг реалізації продукції, тис. грн.
Балансовий прибуток, тис. грн.
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
Кредиторська заборгованість, тис. грн.
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

6 995,2
2 937,0
1 068,5
7 399,5
18,5
14 632,7

6 349,3
481,9
2 199,8
8 264,1
16,4
14 997,2

8 479,1
283
3 199,2
9 669,7
12,3
16 006,8

І півр. 2004 р.
6 583,4
993,3
1 587,7
9 724,5
9
14 582,2

5. Фіксовані умови:
5.1. Погашення кредиторської заборгованості в сумі 1,2 млн.
грн. на протязі трьох років з моменту підписання договору
купівлі"продажу пакета акцій ВАТ «Вінницький інструмента"
льний завод»; виконання вимог Закону України «Про захист
економічної конкуренції».
5.2. Потенційний покупець в межах корпоративних прав зо"
бов’язаний забезпечити:
дотримання профілю діяльності підприємства та збільшен"
ня обсягів виробництва інструмента для метало" та дерево"
обробки на момент підписання договору купівлі"продажу;
збереження кількості робочих місць, які є на момент під"
писання договору купівлі"продажу пакета акцій ВАТ, та ство"
рення нових робочих місць, необхідних для виробництва;
дотримання безпечних та нешкідливих умов праці;
здійснення витрат на охорону праці не менше 0,5 відсотка
від суми реалізованої продукції;
виконання мобілізаційних завдань , визначених для ВАТ;
здійснення робіт щодо захисту довкілля, дотримання еко"
логічних норм;
збереження об’єктів соціальної сфери.
своєчасну виплату заробітної плати протягом 2"х років.
5.3. Пакет акцій не підлягає перепродажу іншим юридич"
ним та фізичним особам без збереження умов та зобов’я"
зань , за яких він придбаний.
6. Інші умови проведення конкурсу.
6.1. Конкурс проводиться без залучення радника.
6.2. Конкурс проводиться відповідно до Положення про
порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій від"
критих акціонерних товариств, створених у процесі при"
ватизації та корпоратизації, затвердженого спільним на"
казом Фонду державного майна України, Антимонопольно"
го комітету України та Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку України від 13.09.2000 №1908/11/271 та
зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України
від
28.09.2000 за № 665/4886.
Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі у
конкурсі не допускаються.
7. Для участі у конкурсі претендент:
7.1. Сплачує грошовий внесок у сумі 54, 6164 тис. грн. як
конкурсну гарантію на розрахунковий рахунок регіонального
відділення ФДМ України по Вінницькій області №
37315005000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код за ЄДРПОУ 13327990.
Призначення платежу: для Регіонального відділення ФДМУ
по Вінницькій області як конкурсна гарантія для участі у кон"
курсі з продажу пакета акцій ВАТ «Вінницький інструмента"
льний завод».
7.2. Сплачує 17 грн. як реєстраційний збір на розрахунко"
вий рахунок Регіонального відділення ФДМ України по
Вінницькій області № 37187006000498 в банку УДК у Вінни"
цькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990.
Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Вінницькій області
як реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу пакета
акцій ВАТ «Вінницький інструментальний завод».
7.3. Подає по два примірники конкурсних пропозицій та
підтвердних документів. Конкурсні пропозиції і підтвердні до"
кументи подаються до органу приватизації одночасно. Кож"
ний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних доку"
ментів запечатується в окремий конверт.
Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий конверт з надпи"
сом «Конкурсні пропозиції» і зазначенням на ньому тільки
адреси органу приватизації та назви конкурсу.
Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий конверт з надпи"
сом «Підтвердні документи» і зазначенням на ньому тільки
адреси органу приватизації та назви конкурсу.
На пакетах «Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні докумен"
ти» не повинно міститись ніякої інформації, за допомогою
якої можна було б ідентифікувати претендента.
8. Кінцевий термін прийняття конкурсних пропозицій і під"
твердних документів — за сім календарних днів до початку
проведення конкурсу.
9. Адреса
прийняття
конкурсних пропозицій та
підтвердних документів: 21100, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10
кімн.17, тел. (0432) 32"38"85; факс 35"33"72.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідування
ВАТ можна отримати з 8.00 до 17.00 щодня, крім вихідних та
святкових днів за адресою: 21100 м. Вінниця , вул. Гоголя, 10,
кімн. 17, тел. (0432) 32"38"85; факс 35"33"72.
10. Дата початку та місце проведення конкурсу:
Конкурс буде проведено через 30 календарних днів
після опублікування інформаційного повідомлення в га*
зеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10.
Телефон для довідок (0432) 32"38"85.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ФДМУ про проведення спеціального конкурсу з
обмеженою участю з продажу пакета акцій ВАТ
«Докучаєвський флюсодоломітний комбінат»
(90,57 відсотка статутного фонду)
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 00191856.

УПРАВЛІННЯ КОНКУРСНОГО ПРОДАЖУ, т. 296*59*77

Повна назва акціонерного товариства (далі — ВАТ): від"
крите акціонерне товариство «Докучаєвський флюсодоломі"
тний комбінат».
Місцезнаходження ВАТ: Україна, 85740, м. Докучаєвськ До"
нецької області, вул. Тельмана, буд. 2.
Телефон (06275) 3"4"45, 3"40"46, телефакс (062) 332"08"84.
2. Фонд державного майна Україна пропонує до продажу
пакет акцій у кількості 95620200 акцій, що становить 90,57%
статутного фонду ВАТ. Номінальна вартість однієї акції —1
грн.
Початкова ціна пакета акцій 114 084 735 грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд 105 573 000 грн.
Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг),
у тому числі експортної, за останній звітний період.
Обсяги продукції, всього — 94 504 тис. грн.
у тому числі:
вапняк флюсовий — 43 542 тис. грн.;
доломіт випалений — 43 108 тис. грн.;
доломіт металургійний флюсовий — 3 614 тис. грн.;
інша — 4 240 тис. грн.
Вироблено продукції на експорт в загальному обсязі на 1 044
тис. грн.
Кількість робочих місць станом на 01.07.04 — 2 213.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де розміщене
АТ, умови її використання:
Всього кількість об‘єктів основних фондів складає 5734 одини"
ці, у тому числі 324 будинки, 682 споруди, 789 силових машин та
ін. ВАТ розміщений на земельний ділянці в 4054 гектара, право
користування землею надано: актом на право користування зем"
лею, виданий Волноваським райвиконкомом 16.11.87 № 34; ак"
том на право користування землею, виданий Старобешівським
райвиконкомом 15.01.77 № 86.
Основні показники господарської діяльності АТ
за останні три роки та останній звітний період
Показник
Обсяг реалізації продукції, тис. грн.
Чистий прибуток, тис. грн.
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
Кредиторська заборгованість, тис. грн.
Рентабельність реалізованої ТП, %
Вартість активів, тис. грн.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

152889
115
16969
34396
2,39
130630

157993
123
14961
38347
7,94
130854

174349
1031
32848
55137
5,16
134172

I півр.2004 р.
94763
4703
23489
71592
7,73
136270

5. Фіксовані умови конкурсу.
5.1.Збереження профілю підприємства протягом 5 років,
зокрема основних видів економічної діяльності товариства,
які існують на момент підписання договору купівлі"продажу
пакета акцій.
5.2. Здійснення комплексу заходів щодо збереження тех"
нологічної єдності виробництва та технологічних циклів.
5.3. Збереження та раціональне використання робочих
місць протягом 5 років з моменту підписання договору купів"
лі"продажу пакета акцій.
5.4. Забезпечення належного утримання об’єктів соціаль"
но"побутового призначення.
5.5. Створення безпечних і нешкідливих умов праці та забез"
печення охорони навколишнього середовища, зокрема взяття
пайової участі у фінансуванні розроблення та виконання про"
грам і заходів, спрямованих на ліквідацію негативних наслідків,
зумовлених впливом виробничої діяльності підприємства на
навколишнє середовище.
5.6. Виконання встановлених мобілізаційних завдань.
5.7. Вжиття заходів до недопущення банкрутства підпри"
ємства.
5.8. Сприяння залученню інвестицій у розвиток підприєм"
ства.
5.9. Забезпечення своєчасного внесення поточних плате"
жів до державного бюджету та місцевих бюджетів.
Спеціальний конкурс з обмеженою участю проводиться
відповідно до Положення про застосування способів прива"
тизації пакетів акцій ДАК «Укррудпром», затвердженого на"
казом Фонду державного майна України, Міністерства про"
мислової політики України від 17 червня 2004 р. N 1193/298
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 черв"
ня 2004 р. за N 754/9353.
6. Для участі в спеціальному конкурсі з обмеженою участю
інвестор:
сплачує 11 408 4 73, 5 грн. в якості конкурсної гарантії на
розрахунковий рахунок № 37316021000058, одержувач кош"
тів " Фонд державного майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ,
МФО 820172, код ЗКПО 00032945. Призначення платежу: як
конкурсна гарантія для участі в спеціальному конкурсі з об"
меженою участю з продажу пакета акцій ВАТ «Докучаєвський
флюсодоломітний комбінат»;
сплачує 17 грн. в якості реєстраційного збору на розраху"
нковий рахунок № 37183500900028 , одержувач коштів " Фонд
державного майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172
код ЗКПО 00032945. Призначення платежу: як реєстраційний
збір для участі в у спеціальному конкурсі з обмеженою учас"
тю з продажу пакета акцій ВАТ «Докучаєвський флюсодоло"
мітний комбінат»;
подає 2 примірники конкурсних пропозицій та підтверд"
них документів. Конкурсні пропозиції і підтвердні документи
надаються в орган приватизації одночасно.
Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних
документів запечатується в окремий конверт.
Усі конверти з конкурсними пропозиціями складаються ра"
зом та запечатуються в окремий непрозорий пакет з напи"
сом «Конкурсні пропозиції», на якому зазначаються тільки
адреса Фонду та назва конкурсу.
Усі конверти з підтвердними документами складаються ра"
зом та запечатуються в окремий непрозорий пакет з напи"
сом «Підтвердні документи», на якому зазначаються тільки
адреса Фонду та назва конкурсу.
На пакетах «Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні докумен"
ти» не повинна зазначатися інформація, за допомогою якої
можна було б ідентифікувати інвестора.
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7. Останній день строку прийняття конкурсних пропозицій
і підтвердних документів.
Останнім днем приймання конкурсних пропозицій і підтве"
рдних документів є останній день строку для подання інвес"
торами пропозицій Фонду (строк для подання інвесторами
пропозицій Фонду — два місяця з дня опублікування інфор"
маційного повідомлення про проведення конкурсу) або день
отримання Фондом конкурсних пропозицій та підтвердних
документів або письмових повідомлень про відмову від уча"
сті в конкурсі від інвесторів, які мають право брати участь у
спеціальному конкурсі з обмеженою участю.
8. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтверд"
них документів:
01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9.
9. Час та місце ознайомлення з ВАТ: України, 85740, м. До"
кучаєвськ Донецької області, вул. Тельмана, буд. 2. З 09"00 до
18"00 щодня, крім вихідних та святкових днів.
10. Відомості про початок та місце проведення конкурсу.
Початком проведення конкурсу є день, наступний пі*
сля останнього дня приймання конкурсних пропозицій і
підтвердних документів.
11.Місцезнаходження, номер телефону та час роботи слу"
жби з організації конкурсу
01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, 2943369, з 09"00 до 18"00
щоденно, крім вихідних та святкових днів.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ФДМУ про проведення спеціального конкурсу з
обмеженою участю з продажу пакета акцій ВАТ
«Промислово*виробниче підприємство
«Кривбасвибухпром»
(93,16 відсотка статутного фонду)
1. Дані про емітента
Код за ЄДРПОУ — 00191856.
Повна назва акціонерного товариства (далі — ВАТ): від"
крите акціонерне товариство «Промислово"виробниче під"
приємство «Кривбасвибухпром».
Місцезнаходження ВАТ: Україна, 50005, м. Кривий Ріг, вул.
Каховська, 40.
Телефон (0564) 28"00"41, телефакс (0564) 26"15"14.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу
пакет акцій у кількості 90387685 акцій, що становить 93,16 %
статутного фонду ВАТ. Номінальна вартість однієї акції —1 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 73 270 000 грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд 97 022 000 грн.
Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг),
у тому числі експортної, за останній звітний період:
Основний вид діяльності – послуги на підрівні роботи з
гірничої маси. За 6 місяців 2004 року підірвано 31014 тис. м3
гірничої маси на 102 531 тис. грн.
Вся продукція використовується на внутрішньому ринку
України.
Кількість робочих місць станом на 01.07.2004 — 924.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де розміщене
ВАТ, умови її використання:
Загальна площа будівель та споруд 0151 85,7 тис. м2.
Загальна площа земель на 01.01.04. — 357,6 га.
в т.ч.: право власності — 1,5 га.
виробничі — 307,7 га.
с/г призначення — 47,0 га.
житлової та громадської забудови —1,4 га.
рекреаційні — 1,0 га.
Основні показники господарської діяльності АТ за
останні три роки та останній звітний період:
Показник
Обсяг реалізації продукції, тис. грн.
Чистий прибуток, тис. грн.
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
Кредиторська заборгованість, тис. грн.
Рентабельність реалізованої ТП, %
Вартість активів, тис. грн.

2001 р.

2002 р.

159 831
15379
34 341
25 670
13,0
133 289

158 567
4 270
35 398
19 841
12,7
129 884

2003 р.
167 990
5 137
45 062
34 546
10,2
146 796

I півр.2004 р.
102 533
4 322
53 305
43 554
12,0
159 411

5. Фіксовані умови конкурсу.
5.1.Збереження профілю підприємства протягом 5 років,
зокрема основних видів економічної діяльності товариства,
які існують на момент підписання договору купівлі"продажу
пакета акцій.
5.2. Здійснення комплексу заходів щодо збереження тех"
нологічної єдності виробництва та технологічних циклів.
5.3. Збереження та раціональне використання робочих
місць протягом 5 років з моменту підписання договору купів"
лі"продажу пакета акцій.
5.4. Забезпечення належного утримання об’єктів соціаль"
но"побутового призначення.
5.5. Створення безпечних і нешкідливих умов праці та забез"
печення охорони навколишнього середовища, зокрема взяття
пайової участі у фінансуванні розроблення та виконання про"
грам і заходів, спрямованих на ліквідацію негативних наслідків,
зумовлених впливом виробничої діяльності підприємства на
навколишнє середовище.
5.6. Виконання встановлених мобілізаційних завдань.
5.7. Вжиття заходів до недопущення банкрутства підпри"
ємства.
5.8. Сприяння залученню інвестицій у розвиток підприєм"
ства.
5.9. Забезпечення своєчасного внесення поточних плате"
жів до державного бюджету та місцевих бюджетів.
Спеціальний конкурс з обмеженою участю проводиться
відповідно до Положення про застосування способів прива"
тизації пакетів акцій ДАК «Укррудпром», затвердженого на"
казом Фонду державного майна України, Міністерства про"
мислової політики України від 17 червня 2004 р. № 1193/298
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 черв"
ня 2004 р. за № 754/9353.

КОНКУРСИ

6. Для участі в спеціальному конкурсі з обмеженою участю
інвестор:
сплачує 7 327 000 грн. як конкурсну гарантію на розрахун"
ковий рахунок № 37316021000058, одержувач коштів — Фонд
державного майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172,
код ЗКПО 00032945. Призначення платежу: як конкурсна га"
рантія для участі в спеціальному конкурсі з обмеженою учас"
тю з продажу пакета акцій ВАТ «Промислово"виробниче під"
приємство «Кривбасвибухпром»;
сплачує 17 грн. як реєстраційний збір на розрахунковий ра"
хунок № 37183500900028, одержувач коштів — Фонд державно"
го майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172 код ЗКПО
00032945. Призначення платежу: як реєстраційний збір для уча"
сті в у спеціальному конкурсі з обмеженою участю з продажу
пакета акцій ВАТ «Промислово"виробниче підприємство «Кри"
вбасвибухпром»;
подає 2 примірники конкурсних пропозицій та підтверд"
них документів. Конкурсні пропозиції і підтвердні документи
подаються в орган приватизації одночасно.
Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних
документів запечатується в окремий конверт.
Усі конверти з конкурсними пропозиціями складаються ра"
зом та запечатуються в окремий непрозорий пакет з напи"
сом «Конкурсні пропозиції», на якому зазначаються тільки
адреса Фонду та назва конкурсу.
Усі конверти з підтвердними документами складаються ра"
зом та запечатуються в окремий непрозорий пакет з напи"
сом «Підтвердні документи», на якому зазначаються тільки
адреса Фонду та назва конкурсу.
На пакетах «Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні докумен"
ти» не повинна зазначатися інформація, за допомогою якої
можна було б ідентифікувати інвестора.
7. Останній день строку прийняття конкурсних пропозицій
і підтвердних документів.
Останнім днем приймання конкурсних пропозицій і підтве"
рдних документів є останній день строку для подання інвес"
торами пропозицій Фонду (строк для подання інвесторами
пропозицій Фонду — два місяця з дня опублікування інфор"
маційного повідомлення про проведення конкурсу) або день
отримання Фондом конкурсних пропозицій та підтвердних
документів або письмових повідомлень про відмову від уча"
сті в конкурсі від інвесторів, які мають право брати участь у
спеціальному конкурсі з обмеженою участю.
8. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтверд"
них документів:
01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9.
9. Час та місце ознайомлення з ВАТ: Україна, 50005, м. Кри"
вий Ріг, вул. Каховська, 40. З 09"00 до 18"00 щодня, крім вихі"
дних та святкових днів.
10. Відомості про початок та місце проведення конкурсу.
Початком проведення конкурсу є день, наступний пі*
сля останнього дня приймання конкурсних пропозицій і
підтвердних документів.
11.Місцезнаходження, номер телефону та час роботи слу"
жби з організації конкурсу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/
9, 2943369, з 09"00 до 18"00 щодня, крім вихідних та святко"
вих днів.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ФДМУ про проведення спеціального конкурсу з
обмеженою участю з продажу пакета акцій ВАТ
«Новотроїцьке рудоуправління»
(89,92 відсотка статутного фонду)
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 00191810.
Повна назва акціонерного товариства (далі — ВАТ): відкри"
те акціонерне товариство «Новотроїцьке рудоуправління»
Місцезнаходження АТ: Україна, 85732, селище Новотроїць"
ке Волноваського району Донецької області
Телефон (06244) 46383, (062) 3320865, телефакс (062) 332"08"65.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу
пакет акцій у кількості 26379350 акцій, що становить 89,92 %
статутного фонду АТ. Номінальна вартість однієї акції —1 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 13 628 403 грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика АТ.
Статутний фонд 29 338 000 грн.
Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг),
у тому числі експортної, за останній звітний період
Основна номенклатура — вапняк металургійний, доломіт
сирий. Обсяги продукції (робіт, послуг) за 1 півріччя 2004
року – 25 514 тис. грн., у тому числі експортної — 373 тис. грн.
Кількість робочих місць станом на 01.07.04. — 465.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де розміщене
АТ, умови її використання:
Споруди промислового призначення. Земельна ділянка
1157, 5 га (згідно з відповідними актами землекористування)
використовуються для видобування корисних копалин.
Основні показники господарської діяльності АТ
за останні три роки та останній звітний період:
Показник
Обсяг реалізації продукції, тис. грн.
Чистий прибуток, тис. грн.
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
Кредиторська заборгованість, тис. грн.
Рентабельність реалізованої ТП, %
Вартість активів, тис. грн.

2001 р.
41 149
3 436
11 621
32 867
13,9
48 583
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2002 р.
41 682
11
9 207
30 694
14,2
46 477

2003 р.
51 141
60
5 869
27 176
14
46 024

I півр.2004 р.
30 863
40
7 975
31 068
8
56 774

5. Фіксовані умови конкурсу.
5.1.Збереження профілю підприємства протягом 5 років,
зокрема основних видів економічної діяльності товариства,
які існують на момент підписання договору купівлі"продажу
пакета акцій.
5.2. Здійснення комплексу заходів щодо збереження тех"
нологічної єдності виробництва та технологічних циклів.
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5.3. Збереження та раціональне використання робочих
місць протягом 5 років з моменту підписання договору купів"
лі"продажу пакета акцій.
5.4. Забезпечення належного утримання об’єктів соціаль"
но"побутового призначення.
5.5. Створення безпечних і нешкідливих умов праці та забез"
печення охорони навколишнього середовища, зокрема взяття
пайової участі у фінансуванні розроблення та виконання про"
грам і заходів, спрямованих на ліквідацію негативних наслідків,
зумовлених впливом виробничої діяльності підприємства на
навколишнє середовище.
5.6. Виконання встановлених мобілізаційних завдань.
5.7. Вжиття заходів до недопущення банкрутства підпри"
ємства.
5.8. Сприяння залученню інвестицій у розвиток підприєм"
ства.
5.9. Забезпечення своєчасного внесення поточних плате"
жів до державного бюджету та місцевих бюджетів.
Спеціальний конкурс з обмеженою участю проводиться
відповідно до Положення про застосування способів прива"
тизації пакетів акцій ДАК «Укррудпром», затвердженого на"
казом Фонду державного майна України, Міністерства про"
мислової політики України від 17 червня 2004 р. № 1193/298
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 черв"
ня 2004 р. за № 754/9353.
6. Для участі в спеціальному конкурсі з обмеженою участю
інвестор:
сплачує 1 362 840, 3 грн. як конкурсну гарантію на розраху"
нковий рахунок № 37316021000058, одержувач коштів — Фонд
державного майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172,
код за ЗКПО 00032945. Призначення платежу: як конкурсна
гарантія для участі в спеціальному конкурсі з обмеженою уча"
стю з продажу пакета акцій ВАТ «Новотроїцьке рудоуправ"
ління»;
сплачує 17 грн. як реєстраційний збір на розрахунковий
рахунок № 37183500900028, одержувач коштів — Фонд дер"
жавного майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172
код ЗКПО 00032945. Призначення платежу: як реєстрацій"
ний збір для участі в спеціальному конкурсі з обмеженою
участю з продажу пакета акцій ВАТ «Новотроїцьке рудоупра"
вління»;
подає 2 примірники конкурсних пропозицій та підтверд"
них документів. Конкурсні пропозиції і підтвердні документи
надаються в орган приватизації одночасно.
Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних
документів запечатується в окремий конверт.
Усі конверти з конкурсними пропозиціями складаються ра"
зом та запечатуються в окремий непрозорий пакет з напи"
сом «Конкурсні пропозиції», на якому зазначаються тільки
адреса Фонду та назва конкурсу.
Усі конверти з підтвердними документами складаються ра"
зом та запечатуються в окремий непрозорий пакет з напи"
сом «Підтвердні документи», на якому зазначаються тільки
адреса Фонду та назва конкурсу.
На пакетах «Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні докумен"
ти» не повинна зазначатися інформація, за допомогою якої
можна було б ідентифікувати інвестора.
7. Останній день строку прийняття конкурсних пропозицій
і підтвердних документів.
Останнім днем приймання конкурсних пропозицій і підтве"
рдних документів є останній день строку для подання інвес"
торами пропозицій Фонду (строк для подання інвесторами
пропозицій Фонду — два місяця з дня опублікування інфор"
маційного повідомлення про проведення конкурсу) або день
отримання Фондом конкурсних пропозицій та підтвердних
документів або письмових повідомлень про відмову від уча"
сті в конкурсі від інвесторів, які мають право брати участь у
спеціальному конкурсі з обмеженою участю.
8. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтверд"
них документів.
01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9.
9. Час та місце ознайомлення з ВАТ: Україна, 85732, сели"
ще Новотроїцьке Волноваського району Донецької області,
з 09"00 до 18"00 щодня, крім вихідних та святкових днів.
10. Відомості про початок та місце проведення конкурсу.
Початком проведення конкурсу є день, наступний пі*
сля останнього дня приймання конкурсних пропозицій і
підтвердних документів.
11.Місцезнаходження, номер телефону та час роботи слу"
жби з організації конкурсу:
01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, тел. 294"33"69, з 09"00
до 18"00 щодня, крім вихідних та святкових днів.

Підсумки
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Харківський
завод тракторних двигунів», що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу
з продажу пакета акцій ВАТ «Харківський завод тракторних
двигунів», оголошення про який було опубліковано в газеті
«Відомості приватизації» від 30.06.2004 № 25 (313).
ВАТ «Харківський завод тракторних двигунів» розташова"
не за адресою: Україна, 61105, м. Харків, вул. Киргизька, 19.
До продажу був запропонований пакет акцій розміром 72,18%
статутного фонду товариства та кількістю акцій 7 883 463 шт.
Код за ЄДРПОУ: 5750326.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 9 134,000 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкур"
сів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації, затвер"
дженого спільним наказом Фонду державного майна Украї"
ни, Антимонопольного комітету України, Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2000 року № 1908/
11/271 та наказу Фонду державного майна України конкурс з
продажу пакета акцій ВАТ «Харківський завод тракторних дви"
гунів» вважається таким, що не відбувся.
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АУКЦІОНИ
МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
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ГРУПА А

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні
Викуп
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля колишньої їдальні, що знаходиться на балансі Центру
підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, за адресою: м. Кри"
вий Ріг, вул. Каховська, 23. Об’єкт приватизовано юридичною осо"
бою за 106 339,20 грн., в тому числі ПДВ 17 723,20 грн.
Група інвентарних об’єктів кафе «Бістро» (приміщення та облад"
нання), що знаходиться на балансі ВАТ «Кривбасзалізрудком», за ад"
ресою: м. Кривий Ріг, вул. Самотічна, 13, прим. 31. Об’єкт привати"
зований юридичною особою за 67 154,40 грн., в тому числі ПДВ

11 192,40 грн.
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудовано"прибудоване приміщення площею 653,7 м2 за
адресою: м. Горлівка, пр. Леніна, 233. Об’єкт приватизовано
фізичною особою за 45 866,40 грн., в т. ч. ПДВ 7 644,40 грн.
Нежитлові приміщення площею 690,88 м2, що знаходяться
на балансі ВАТ «Сілур» і орендуються ТОВ «Медичний Центр
«Біодар», за адресою: м. Харцизьк, вул. Мануільського, 1.
Об’єкт приватизовано юридичною особою за 153 529,2 грн.,
в т. ч. ПДВ 25 588,2 грн.
Будівля колишнього клубу, що знаходиться на балансі ТОВ
«Агрофірма «Берестовий», за адресою: Костянтинівський р"н,
с. Осинове, вул. Поповича, 11. Об’єкт приватизовано фізич"
ною особою за 4 688,4 грн., в т. ч. ПДВ 781,4 грн.
Окреме індивідуально визначене майно після демонтажу
інвентарних об’єктів, що знаходиться на балансі ВАТ «Донець"
гірмаш», у складі: блоки трибун (сто сімнадцять одиниць), роз"
дягальня металева; огородження футбольного поля; вишки
освітлювальні (дві одиниці); опори освітлювальні (дві одини"
ці); ворота футбольні (дві одиниці); ворота гандбольні (дві
одиниці); опори баскетбольного щита (три одиниці); опори
волейбольної сітки (дві одиниці); турнік (дві одиниці); ослін,
за адресою: м. Донецьк, вул. Ткаченко, 189. Приватизовано
юридичною особою за 9 002,40 грн., в т. ч. ПДВ 1 500,40 грн.
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 101,7 м2, частини магази"
ну № 120, що знаходиться на балансі Фастівського ДТВПРП,
за адресою: м. Біла Церква, вул. Гончара Олеся (в минулому
60 років Жовтня), 18. Об’єкт приватизовано фізичною осо"
бою за 66 489,60 грн., в т. ч. ПДВ 11 081,60 грн.
Нежитлове приміщення площею 231,5 м2, частини магази"
ну № 120, що знаходиться на балансі Фастівського ДТВПРП,
за адресою: м. Біла Церква, вул. Гончара Олеся (в минулому
60 років Жовтня), 18. Об’єкт приватизовано фізичною осо"
бою за 155 887,20 грн., в т. ч. ПДВ 25 981,20 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 1 369,7 м2, які
складають 25/100 частин від нежитлового будинку площею
5 515,6 м2, за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 6, літ. А. Об’єкт
приватизовано юридичною особою за 5 388 409,20 грн., в т.
ч. ПДВ 898 068,20 грн.
Нежитлове приміщення № 69 загальною площею 146,9 м2,
за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 11. Об’єкт при"
ватизовано юридичною особою за 476 916 грн., в т. ч. ПДВ
79 486 грн.
Будівля магазину № 24, що знаходиться на балансі Держа"
вного торгівельного підприємства «Надія», за адресою: Бо"
родянський р"н, с. Дружня, вул. Привокзальна, 5. Об’єкт
приватизовано фізичною особою за 38 308,50 грн., в т. ч.
ПДВ 7 661,70 грн.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. 60
років СРСР, 11. Об’єкт приватизовано фізичною особою за
7 410 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул.
Перемоги, 7. Об’єкт приватизовано юридичною особою за
71 695,20 грн., в т. ч. ПДВ 11 949,20 грн.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення № 12, літ. Ж"1 площею 93,7 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 188 Об’єкт при"
ватизовано фізичною особою за 26 292,00 грн., в т. ч. ПДВ
4 382,00 грн.
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля колишньої їдальні, що знаходиться на балансі СВАТ
«Росток», за адресою: м. Жашків, вул. Артема, 4. Об’єкт прива"
тизовано юридичною особою за 74 424 грн., в т. ч. ПДВ
12 404 грн.
Будівля навчального корпусу ліквідованої філії ПТУ № 9 за
адресою: м. Умань, пров. Свердлова, 11. Об’єкт приватизо"
вано фізичною особою за 9 660 грн., в т. ч. ПДВ 1 610 грн.
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Колишня захисна споруда цивільної оборони інв. № 96001,
що знаходиться на балансі ВАТ «Електронмаш», за адресою:
м. Чернівці, вул. Головна, 265з. Об’єкт приватизовано юри"
дичною особою за 34 900,80 грн., в т. ч. ПДВ 5 816,80 грн.
м. КИЇВ
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Лютеранська/За"
ньковецької, 7/10, літ. А. Об’єкт приватизовано юридичною
особою за 342 000 грн., в т. ч. ПДВ 57 000 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Лютеранська, 21а/12,
літ. А. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 266 520
грн., в т. ч. ПДВ 44 420 грн.

l

КОНКУРСИ

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Заньковецької/
Станіславського, 3/1, літ. А. Об’єкт приватизований юридич"
ною особою за 195 960 грн., в т. ч. ПДВ 32 660 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Празька, 3, літ. А.
Об’єкт приватизовано юридичною особою за 762 374,40 грн.,
в т. ч. ПДВ 127 062,40 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: Харківське шосе, 8, літ.
А. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 1 216 126,80
грн., в т. ч. ПДВ 202 687,80 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Дубового, 37"а,
літ. А. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 168 205,86
грн., в т. ч. ПДВ 28 034,31 грн.
Аукціон
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля колишнього клубу, що знаходиться на балансі КСП
«Олицьке», за адресою: Ківерцівський р"н, смт Олика, вул. Б.
Хмельницького, 2. Об’єкт приватизовано фізичною особою
за 11 250,00 грн., в т. ч. ПДВ 1 875,00 грн.
Автомобіль ЗІЛ"138А, держ. № 27"81 ВНН, що знаходиться
на балансі ВАТ «Луцьке АТП"10754», за адресою: м. Луцьк,
вул. Рівненська, 48. Об’єкт приватизовано фізичною особою
за 3 960,00 грн., в т. ч. ПДВ 660,00 грн.
Автомобіль ЗІЛ"431610, держ. № 16"17 ВНН, що знаходиться
на балансі ВАТ «Луцьке АТП"10754», за адресою: м. Луцьк,
вул. Рівненська, 48. Об’єкт приватизовано фізичною особою
за 3 720,00 грн., в т. ч. ПДВ 620,00 грн.
Автомобіль ЗІЛ"431610, держ. № 29"47 ВНН, що знаходиться
на балансі ВАТ «Луцьке АТП"10754», за адресою: м. Луцьк,
вул. Рівненська, 48. Об’єкт приватизовано фізичною особою
за 3 000,00 грн., в т. ч. ПДВ 500,00 рн.
Автомобіль ЗІЛ"431610, держ. № 34"81 ВНО, що знаходиться
на балансі ВАТ «Луцьке АТП"10754», за адресою: м. Луцьк,
вул. Рівненська, 48. Об’єкт приватизовано фізичною особою
за 3 840,00 грн., в т. ч. ПДВ 640,00 грн.
Автомобіль ЗІЛ"431610, держ. № 69"01 ВНМ, що знахо"
диться на балансі ВАТ «Луцьке АТП"10754», за адресою: м.
Луцьк, вул. Рівненська, 48. Об’єкт приватизовано фізичною
особою за 4 200,00 грн., в т. ч. ПДВ 700,00 грн.
Автомобіль ЗІЛ"431610, держ. № 16"16 ВНН, що знаходиться
на балансі ВАТ «Луцьке АТП"10754», за адресою: м. Луцьк,
вул. Рівненська, 48. Об’єкт приватизовано фізичною особою
за 4 200,00 грн., в т. ч.ПДВ 700,00 грн.
Напівпричіп КЗАП"9370, держ. № 57"74 ВН, що знаходить"
ся на балансі ВАТ «Луцьке АТП"10754», за адресою: м. Луцьк,
вул. Рівненська, 48. Об’єкт приватизовано юридичною осо"
бою за 3 000,00 грн., в т. ч. ПДВ 500,00 грн.
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Двоповерхова будівля філії АКАБ «Україна» площею 809,7 м2,
за адресою: Старосамбірський р"н, м. Добромиль, вул. Гали"
цька, 59. Об’єкт приватизовано фізичною особою за 77 117
грн., в т. ч. ПДВ 12 853 грн.
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля магазину № 59 площею 232,8 м2, що знаходиться
на балансі ВАТ «Хлібзавод «Залізничник», за адресою: м. Тро"
стянець, вул. Горького, 60. Об’єкт приватизовано фізичною
особою за 28 774 грн., в т. ч. ПДВ 4 795,66 грн.
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Автомобіль КамАЗ"5410 р/н 59"70 ХОО за адресою: м. Но"
ва Каховка, вул. П. Комуни, 17. Об’єкт приватизовано фізич"
ною особою за 18 586,26 грн., в т. ч. ПДВ 3 097,71 грн.
Автомобіль ЗІЛ"157 КЕ р/н — 11 ХОЕ за адресою: м. Нова
Каховка, вул. П. Комуни, 17. Об’єкт приватизовано фізичною
особою за 3 808,72 грн., в т. ч. ПДВ 634,78 грн.
Будівля гаражу за адресою: м. Херсон, вул. Паровозна, 4.
Об’єкт приватизовано фізичною особою за 43 686,72 грн., в
т. ч. ПДВ 7 281,12 грн.
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів — будівель та споруд непрацю"
ючої гідроелектростанції за адресою: м. Кам’янець"
Подільський, вул. Карвасари, 4. Об’єкт приватизовано юри"
дичною особою за 247 568,4 грн., в т . ч. ПДВ 41 261,4 грн.
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Плавуча пожежна установка ППУ"12 за адресою: м. Черні"
гів, порт приписки. Об’єкт приватизовано юридичною осо"
бою за 4 676,4 грн., в т. ч. ПДВ 779,4 грн.

Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні, за конкурсом
Викуп
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Службова будівля банку, що знаходиться на балансі Пром"
інвестбанку, за адресою: м. Марганець, вул. Радянська, 44.
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване нежитлове приміщення площею 166,6 м2 за
ресою: м. Бровари, бульв. Незалежності, 2.
Вбудоване нежитлове приміщення площею 104,1 м2 за
ресою: м. Бровари, вул. Кирпоноса, 3.
Вбудоване нежитлове приміщення площею 243,0 м2 за
ресою: м. Бровари, вул. Кирпоноса, 3.
Вбудоване нежитлове приміщення площею 51,0 м2 за
ресою: м. Бровари, бульв. Незалежності, 2.

Майно цілісного майнового комплексу державного підпри"
ємства — Білгород"Дністровське спеціальне конструкторсь"
ко"технологічне бюро прецизійних резисторів «Компонент»,
за адресою: м. Білгород"Дністровський, вул. Кірова, 52в.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 416,15 м2 за адресою: м.
Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 31.
Нежитлове приміщення площею 225,3 м2 за адресою: м.
Кременчук, вул. Першотравнева, 5.
Нежитлове приміщення площею 188,5 м2 за адресою: м.
Кременчук, вул. 50 років СРСР, 29.
Нежитлове вбудоване приміщення площею 90,2 м2 за ад"
ресою: м. Кременчук, вул. Перемоги, 7.
Нежитлові будівлі площею 452,2 м2 за адресою: м. Кремен"
чук, вул. Радянська, 24.
Нежитлове вбудоване приміщення площею 23,7 м2 за ад"
ресою: м. Кременчук, просп. 50 років Жовтня, 13.
Нежитлове вбудоване приміщення площею 147,44 м2 за ад"
ресою: м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 122/42.
Нежитлове вбудоване приміщення площею 38,8 м2 за ад"
ресою: м. Кременчук, вул. Леніна, 29/2.
Нежитлове прибудоване приміщення площею 64,4 м2 за
адресою: м. Кременчук, просп. 50 років Жовтня, 69.
Нежитлове вбудоване приміщення площею 143,0 м2 за ад"
ресою: м. Кременчук, вул. Республіканська, 65.
Нежитлове вбудоване приміщення площею 50,3 м2 за ад"
ресою: м. Кременчук, вул. Київська, 1/49.
Нежитлове вбудоване приміщення площею 102,9 м2 за ад"
ресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка, 14.
Нежитлове вбудоване приміщення площею 60,41 м2 за ад"
ресою: м. Кременчук, вул. Жовтнева, 31/16.
Нежитлове вбудоване приміщення площею 69,3 м2 за ад"
ресою: м. Кременчук, вул. Республіканська, 89.
Нежитлове вбудоване приміщення площею 199,2 м2 за ад"
ресою: м. Кременчук, вул. 29 Вересня, 10/24.
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення в адміністративній будівлі та навіс, що орен"
дуються ПП Карнаушенко Г. А. і знаходяться на балансі Чер"
каського обласного госпрозрахункового ремонтно"
виробничого комбінату, за адресою: м. Черкаси, вул. Чиги"
ринська, 58.
м. КИЇВ
Нежитлове приміщення за адресою: Бесарабська площа,
5, літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Тверський тупік,
9, літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Ш. Руставелі"
Експланадна, 15"16, літ. Б.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Лютеранська/Ба"
нкова, 21/12. літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Глазунова/Чиго"
ріна, 4/47, літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: Кловський узвіз/вул.
Мечнікова, 14/24, літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Панаса Мирного,
9, літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Шовковична, 18В,
літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: бульв. Лихачова, 3а,
літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: бульв. Лихачова, 5,
літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: бульв. Дружби Наро"
дів, 14а, літ. А.
Нежитлове приміщення а адресою: вул. Лютеранська, 28а,
літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Рогнединська"
Шота Руставелі, 3, літ. Б.
Нежитлове приміщення за адресою: бульв. Лесі Українки,
15а, літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Чигоріна, 59, літ.
А.
Нежитлове приміщення за адресою: бульв. Лесі Українки,
24, літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: Кловський узвіз, 6,
літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Хрещатик/Зань"
ковецької, 15/4, літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: бульв. Лесі Українки/
вул. Кутузова, 19/16, літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Госпітальна, 2, літ.
А.
Нежитлове приміщення за адресою: бульв. Лесі Українки,
9, літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: бульв. Лесі Українки,
2, літ. А.
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом викупу
(за наказом ФДМУ від 30.07.2004 № 1580)

ад"
ад"
ад"
ад"

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс — Одеське державне підпри"
ємство по виробничому і комерційному обслуговуванню цук"
рових заводів «Південькристал», за адресою: м. Одеса, вул.
Базарна, 63.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудовані приміщення першого поверху двоповерхової
будівлі, які орендуються приватним підприємцем Тиводар В. В.,
м. Тячів, вул. Незалежності (Леніна), 18.
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Кімнати 19,20, 21,22 нежитлового підвального приміщення
№ 61, літ. А"5, що знаходяться на балансі ВАТ «Запорізький
феросплавний завод» і орендуються ТОВ ВКФ «Баскет"
Спорт», м. Запоріжжя, вул. Правди, 39.
Кімнати 15,16, 33—36, 47 першого поверху, кімнати 51—71
другого поверху п’ятиповерхової будівлі, що знаходяться на
балансі ВАТ «Запоріжжитлоцивільбуд» і орендуються Запо"

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294*33*13

№ 31(319)

9

11 серпня 2004 року

АУКЦІОНИ
різькою товарною біржею «Гілея», м. Запоріжжя, вул. 40 ро"
ків Радянської України, 41.
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина будівель та споруд стадіону «Олімп», що знахо"
дяться на балансі ВАТ «Олександрійський завод поліграфіч"
ної техніки», м. Олександрія, просп. Будівельників, 30.
Частина будівель та споруд культурно"спортивного ком"
плексу «Ніка», що знаходяться на балансі ВАТ «Олександрій"
ський завод поліграфічної техніки», м. Олександрія, вул. Ше"
вченка, 58б.
Будівля магазину, що знаходиться на балансі Знам’янсько"
го державного виробничо"торговельного підприємства ро"
бітничого постачання та орендується ПП Остапенко О. А., м.
Долинська, вул. Привокзальна, 5.
Приміщення магазину, що знаходиться на балансі Знам’ян"
ського державного виробничо"торговельного підприємства
робітничого постачання та орендується ПП Ковальчук В. О.,
м. Знам’янка, вул. Р. Люксембург, 11/18.
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова двоповерхова будівля, що знаходиться на ба"
лансі ВАТ «Агробуд», та орендується ПП «Сапфір"96», м. Оле"
ксандрівськ, Артемівський р"н, м. Луганськ, вул. Нова, 44.
Частина третього поверху адміністративної будівлі, що зна"
ходиться на балансі Луганського учбово"курсового комбіна"
ту та орендується ЗАТ «Торгова фірма Бонум», м. Луганськ,
вул. Курчатова, 7.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Складські та адміністративно"побутові приміщення, що
знаходяться на балансі державного Рівненського комерцій"
но"виробничого підприємства «Залізничник» і орендуються
ТОВ «Канцуніверсалсервіс», м. Рівне, вул. Пересопницька,
134в.
Департамент продажу ЦМК та активів підприємств
Нежитлове приміщення площею 1 053,4 м2, що знаходиться
на балансі ЗАТ «Торгівельно"виробнича швейна фабрика
«Україна», і орендується ТОВ «Клініка косметичної хірургії «Ві"
зит"Косметик», м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 48.
Аукціон
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване приміщення магазину № 61, що знаходиться на
балансі Ужгородського ДКВП «Залізничник», за адресою: м.
Ужгород, вул. Свободи, 63.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Цистерна 8 м3 інв. № 2139, що знаходиться на балансі ВАТ
«Андріївський», за адресою: Великобурлицький р"н, с. Са"
довод.
Цистерна 8 м3 інв. № 2140, що знаходиться на балансі ВАТ
«Андріївський», за адресою: Великобурлицький р"н, с. Са"
довод.
Ємкість 16 м3 інв, № 2080, що знаходиться на балансі ВАТ
«Андріївський, за адресою: Великобурлуцький р"н, с. Садо"
вод.
Ємкість 16 м3 інв, № 2081, що знаходиться на балансі ВАТ
«Андріївський, за адресою: Великобурлуцький р"н, с. Садо"
вод.
Ємкість 16 м3 інв, № 2082, що знаходиться на балансі ВАТ
«Андріївський, за адресою: Великобурлуцький р"н, с. Садо"
вод.
Ємкість 16 м3 інв, № 2083, що знаходиться на балансі ВАТ
«Андріївський, за адресою: Великобурлуцький р"н, с. Садо"
вод.
Ємкість 16 м3 інв, № 2084, що знаходиться на балансі ВАТ
«Андріївський, за адресою: Великобурлуцький р"н, с. Садо"
вод.
Ємкість 16 м3 інв, № 2071, що знаходиться на балансі ВАТ
«Андріївський, за адресою: Великобурлуцький р"н, с. Садо"
вод.
Спеціальний автомобіль ЗІЛ"157"К ПАРМ № 74"38 ХАД,
що знаходиться на балансі ВАТ «Харківське АТП № 16327», за
адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 88.
Спеціальний автомобіль ЗІЛ"157"К ПАРМ № 74"39 ХАД,
що знаходиться на балансі ВАТ «Харківське АТП № 16327», за
адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 88.
Спеціальний автомобіль ЗІЛ"157"К ПАРМ № 74"40 ХАД,
що знаходиться на балансі ВАТ «Харківське АТП № 16327», за
адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 88.
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(за наказом ФДМУ від 30.07.2004 № 1580)
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля колишнього дитячого садка з підвалом, сараєм,
пральнею, що знаходиться на балансі ВАТ «Кирнасівський
цукровий завод», с. Кирнасівка, вул. Калабаніна, 8.
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
* Нежитлове приміщення державного підприємства При"
дніпровська залізниця, що знаходиться на балансі Дніпро"
петровська дирекція залізничних перевезень ДП Придніп"
ровська залізниця, м. Дніпропетровськ, вул. Вокзальна, 8 при"
м. 62а.
Будівлі та споруди магазину № 13, що знаходяться на ба"
лансі Криворізька дирекція залізничних перевезень ДП При"
дніпровська залізниця, м. Апостолове, вул. Вокзальна, 68.
* Будівля магазину № 43, що знаходиться на балансі Кри"
ворізька дирекція залізничних перевезень ДП Придніпров"
ська залізниця, Криворізький р"н, ст. Мусіївка, вул. Суворо"
ва, 4а.
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване приміщення з ганком загальною пло"
щею 83,6 м2, що знаходиться на балансі Слов’янського хімі"
ко"механічного технікуму, м. Слов’янськ, вул. К. Маркса, 41.
ІВАНО*ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля магазину № 39, що знаходиться на балансі ВАТ
«Залізничник», м. Надвірна, вул. Вокзальна, 4.
Будівля магазину № 18, що знаходиться на балансі ВАТ
«Залізничник», м. Галич, вул. Привокзальна, б/н.
Автомобіль ЗІЛ 131 автореммайстерня, держ. № 29"97 ИФВ,
що знаходиться на балансі ВАТ «Івано"Франківськавтотранс»,
м. Івано"Франківськ, вул. Бандери, 60.
Автомобіль ЗІЛ 131 автореммайстерня, держ. № 33"93 ИФВ,
що знаходиться на балансі ВАТ «Івано"Франківськавтотранс»,
м. Івано"Франківськ, вул. Бандери, 60.
Автомобіль ЗІЛ 131 автомайстерня, держ. № 76"50 ИФЛ,
що знаходиться на балансі ВАТ «Івано"Франківськавтотранс»,
м. Івано"Франківськ, вул. Бандери, 60.
Автомобіль ЗІЛ 131 автомайстерня, держ. № 76"49 ИФЛ,
що знаходиться на балансі ВАТ «Івано"Франківськавтотранс»,
м. Івано"Франківськ, вул. Бандери, 60.
Автомобіль ЗІЛ 131 автомайстерня, держ. № 76"48 ИФЛ,
що знаходиться на балансі ВАТ «Івано"Франківськавтотранс»,
м. Івано"Франківськ, вул. Бандери, 60.
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення магазину, що знаходиться на балансі ВАТ «Дро"
гобицький Агротехсервіс», м. Дрогобич, вул. Стрийська, 266.
Побутове приміщення, що знаходиться на балансі ВАТ «Дро"
гобицький Агротехсервіс», м. Дрогобич, вул. Стрийська, 266.
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення (колишня лазня"пральня), що зна"
ходиться на балансі ВАТ «Червонозоряний цукрорафінад"
ний завод», м. Суми, вул. Привокзальна, 4.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина будівлі їдальні (приміщення кафе), загальною пло"
щею 111,4 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Куп’янський
цукровий комбінат», м. Куп’янськ, вул. Фрунзе, 3а.
Частина будівлі їдальні (приміщення магазину), загальною
площею 72,9 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Куп’янський
цукровий комбінат», м. Куп’янськ, вул. Фрунзе, 3а.
Частина будівлі їдальні (приміщення магазину), загальною
площею 79,4 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Куп’янський
цукровий комбінат», м. Куп’янськ, вул. Фрнузе, 3а.
Майно: МТО ЗІЛ"131 АТ"К № 20"71 ХАЕ, що знаходиться на
балансі ВАТ «АТП"16366», м. Ізюм, вул. Соснова, 3.
* Об’єкт включений відповідно до Указу Президента Укра$
їни від 19.03.2002 № 267.
Конкурс
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом конкурсу
(за наказом ФДМУ від 30.07.2004 № 1580).
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Електролінія зовнішня, що знаходиться на балансі ВАТ «Ко"
вельська реалізаційна база хлібопродуктів», м. Ковель, вул.
Луцька, 15.

Пропонуються до продажу
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

і санітарних норм під час експлуатації; створення нових ро"
бочих місць після введення в експлуатацію; створення без"
печних або нешкідливих умов праці; забезпечення належно"
го санітарно"технічного стану будівель і прилеглої території;
відшкодування витрат бюро технічної інвентаризації за ви"
готовлення технічної документації і правову реєстрацію об’"
єкта; відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням екс"
пертної оцінки і нотаріальним посвідченням договору купів"
лі"продажу; укладення договорів на комунальні послуги з екс"
плуатаційними організаціями; питання закріплення земель"
ної ділянки вирішується новим власником відповідно до чин"
ного законодавства; узгодження проекту реконструкції очис"
них споруд, технічний нагляд за будівництвом Сакською ра"
дою і райдержадміністрацією протягом двох місяців з дня
укладення договору купівлі"продажу; дотримання термінів
оплати об’єкта; оплата у повному обсязі ПДВ протягом 5 днів
з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі"
продажу; забезпечення доступу експлуатаційних служб у при"
міщення; об’єкт не підлягає відчуженню іншим фізичним і
юридичним особам без збереження умов, на яких він був
проданий і винятково за узгодженням з представництвом
ФМ АКР; здійснення контролю органами приватизації за ви"
конанням умов договору купівлі"продажу щорічно протягом
п’яти років; переможцем некомерційного конкурсу визнаєть"
ся покупець, який запропонував найкраще співвідношення
бізнес"плану щодо експлуатації об’єкта; тарифи та послуги
очисних споруд контролюються Штормовською сільською ра"
дою; відшкодування органу приватизації вартості робіт, по"
в’язаних з підготовкою об’єкта до продажу і проведенням
конкурсу у разі відмовлення учасника конкурсу, визнаного пе"
реможцем, від підписання договору купівлі"продажу; пере"
можець конкурсу, який відмовиться від підписання протоко"
лу конкурсу або укладення договору купівлі"продажу об’єкта,
сплачує продавцю неустойку у розмірі 20% від кінцевої ціни
продажу об’єкта за конкурсом; оплата ПДВ у повному обсязі
протягом 5 днів з моменту нотаріального посвідчення дого"
вору купівлі"продажу.
Для участі у конкурсі покупець подає у конкурсну комісію
бізнес"план, у якому зазначаються: найменування і місце"
знаходження об’єкта, відомості про покупця (основний вид
діяльності, фінансові показники діяльності підприємства), за"
пропоновану покупцем ціну придбання об’єкта, зобов’язання
(план) щодо виконання умов конкурсу, додаткові зобов’язан"
ня щодо подальшої експлуатації об’єкта, можливі джерела
надходження інвестицій.
Плата за реєстрацію заяви на участь у конкурсі (17,00 грн.)
і кошти за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37189020011945 в Управлінні Державного казначейства в
АРК, м. Сімферополь, МФО 824026, одержувач: представни"
цтво Фонду майна АРК у мм. Саки, Євпаторія, Роздольненсь"
кому і Сакському районах, код за ЄДРПОУ 20753049.
Кошти у сумі 977,6 грн., що становить 10% від початкової
вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37327009000610 в Управ"
лінні Державного казначейства в АРК, м. Сімферополь, МФО
824026, одержувач: представництво Фонду майна АРК у мм.
Саки, Євпаторія, Роздольненському і Сакському районах, код
за ЄДРПОУ 20753049.
Конкурс відбудеться через 50 календарних днів після
публікації інформації в газеті «Відомості приватизації»
за адресою: 97412, м. Євпаторія, пр. Леніна, 18/16.
Прийняття заяв на участь у конкурсі припиняється за 7
днів до дати проведення конкурсу.
Ознайомитись з об’єктом можна в будь"який час за міс"
цем його розташування.
Довідки за адресою: 97412, представництво ФМ АРК у мм.
Саки, Євпаторія, Роздольненському і Сакському районах, м.
Євпаторія, пр. Леніна 18/16, тел. 6"12"48.
○

ІНФОРМАЦІЯ
представництва Фонду майна Автономної Республіки
Крим у мм. Саки, Євпаторія, Роздольненському і
Сакському районах про продаж за некомерційним
конкурсом очисних споруд
Назва об’єкта: очисні споруди.
Адреса об’єкта: Автономна Республіка Крим, Сакський ра"
йон, с. Штормове, вул. 60 років Жотвня, 4.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Комфорт».
Адреса балансоутримувача: 96233, Автономна Республіка
Крим, Сакський район, с. Штормове, вул. Леніна, 1.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 24698465.
Призначення об’єкта: очисні споруди.
Відомості про об’єкт: металевий резервуар загальним об’"
ємом 360 м3, поділений на три відсіки, обвалований землею
на відмітці +3 м від рівня землі. Колишній компактний при"
лад зараз знаходиться в непридатному для експлуатації ро"
зукомплектованому стані. Відсутні водопроводи, запірна ар"
матура, лотки, містки, ерліфи. Метал ємностей значно по"
шкоджений корозією (пошкодження днищ наскрізні масові) у
результаті тривалого зіткнення з агресивним середовищем.
Ємності до експлуатації не придатні, відновлення неможли"
ве, підлягають заміні.
Будівля операторської — проста у плані, кам’яна будівля
без підвалів, з плоским дахом, залізобетонними перекрит"
тями, стінами з великих блоків. Нині частково зруйнована.
Рік будівництва — 1982, площа підвалини — 114,2 м2, корис"
на площа — 89,8 м2, будівельний обсяг — 411 м3. Не експлуа"
тується з 1993 р.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ 8 147 грн.
ПДВ 1 629 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 9 776 грн.
Умови розрахунку за об’єкт приватизації для фізичних і
юридичних осіб — кошти.
Умови продажу об’єкта: виконання вимог антимонопольно"
го законодавства України; збереження цільового призначен"
ня об’єкта — очисні споруди; виконання мобілізаційних за"
вдань: виконання реконструкції очисних споруд і введення в
експлуатацію протягом одного року; дотримання екологічних
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ІНФОРМАЦІЯ
представництва Фонду майна Автономної Республіки
Крим у м. Феодосії про продаж за конкурсом об’єкта
державної власності групи А — цілісного майнового
комплексу державного підприємства «Склопластик»
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс державного
підприємства «Склопластик».
Адреса: 98176, м. Феодосія, смт Приморський, вул. Деса"
нтників, 1.
Балансоутримувач: державне підприємство «Склопластик».
Код за ЄДРПОУ: 25146165.
Відомості про об’єкт: підприємство розташоване на бере"
зі Чорного моря за 15 км від Феодосії. Основний профіль
діяльності — виготовлення із склопластику судів і комплекту"
ючих виробів до них, конструкцій будь"якого призначення
(лопасті вітроенергетичних приладів, буї, поплавці і т. п.). До
складу об’єкта входять: незакінчені будівництвом судна зі
склопластику і конструкції, готова продукція, транспортні за"
соби та устаткування, а також такі будівлі і споруди: вироб"
ничий будинок загальною площею 9 708 м2, висотою 8,9 м;
адміністративне приміщення у виробничому будинку (адмі"
ністративний і побутовий блок) загальною площею 5 184 м2,
висота 1"го поверху 3,3 м, 2"го і 3"го 2,7 м; будинок (примі"
щення) складу смол загальною площею 363 м2, висотою 5 м.
Роки будівництва 1965—1967. Фундаменти — стовпчасті і
стрічкові, бетонні; стіни, колони і перегородки — збірні залі"
зобетонні панелі, камінь"вапняк, черепашник; перекриття —
збірні залізобетонні плити; дах, покрівля — суміщена, рулон"
на; підлоги — бетонні, лінолеум, керамічна плитка; вантажо"
підйомність кранового устаткування 3,0 т; чисельність квалі"
фікованого персоналу 60 чол., є електро" водопостачання, ка"
налізація, опалення, вентиляція, телефон.
Заборгованість підприємства за станом на 31.01.04: дебі"
торська — 89 566,77 грн.; кредиторська — 1 078 928,87 грн.
Відомості про земельну ділянку: основні виробничі потуж"
ності розташовані на земельній ділянці площею 2 га на тери"
торії ВАТ ФСК «Море».
Умови продажу:
збереження основного профілю діяльності підприємства
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АУКЦІОНИ
протягом 5 років; забезпечення утримання об’єкта в належ"
ному санітарному стані, виконання екологічних норм; збере"
ження не менше 60 робочих місць протягом 5 років; надання
бізнес"плану, що повинен включати: назву і місце розташу"
вання об’єкта приватизації, інформацію про покупця, запро"
поновану ціну за об’єкт приватизації, зобов’язання щодо ви"
конання умов конкурсу, пропозиції щодо подальшої експлуа"
тації об’єкта, у т. ч. програму інвестиційних зобов’язань із
зазначенням термінів її виконання, зобов’язання щодо пога"
шеної кредиторської заборгованості до 31.12.04; оплата по"
слуг БТІ та експерта, витрат, пов’язаних з організацією і про"
веденням конкурсу.
Відчуження об’єкта можливо з урахуванням збереження
умов, на яких він проданий.
Умови розрахунку за об’єкт — кошти.
Початкова вартість продажу 2 122 604 грн.
Плата за реєстрацію заяви (17 грн.) і плата за придбаний
об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37185020100827,
МФО 824026, ЄДРПОУ 22284044. Банк УДК в АРК, м. Сімфе"
рополь, одержувач: ПФМ АРК у м. Феодосії.
Кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу об’єкта у
сумі 212 260,40 грн. вносяться на р/р № 37315006000409, МФО
824026, ЄДРПОУ 22284044. Банк: УДК в АРК, м. Сімферополь,
одержувач: ПФМ АРК у м. Феодосії.
Ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні з 8.00 до 17.00
за місцем його розташування.
Конкурс буде проведено через 30 днів після опубліку*
вання інформації в газеті «Відомості приватизації» за
адресою: м. Феодосія, пр. Леніна, 4.
Прийняття документів припиняється за сім днів до дати
проведення конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу відбу"
деться за зазначеною адресою о 10.00 у день проведення
конкурсу.
Служба з організації і проведення конкурсу: ПФМ АРК у м.
Феодосії (тел. 8"06562"241"04) і ПКФ «Кримська правда» (тел.
8"0652"48"37"80).
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ІНФОРМАЦІЯ
представництва Фонду майна Автономної Республіки
Крим у мм. Джанкої, Армянську і Красноперекопську,
Джанкойському, Первомайському,
Красноперекопському районах про продаж
на аукціоні об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля ресторану «Турист».
Адреса об’єкта: Автономна Республіка Крим, Джанкойсь"
кий район, с. Рощино.
Балансоутримувач: Кримська дирекція залізничних пере"
везень.
Вартість продажу без урахування ПДВ 6 670 грн., ПДВ
1 334 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВВ
8 004 грн.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова
будівля з черепашнику, покрівля АЦВ листи, площею 306,1
м2, 1957 р. будівництва, не експлуатується з серпня 2002 року.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Умови продажу об’єкта: без збереження профілю; відшко"
дування витрат БТІ, експерта і нотаріуса; об’єкт не підлягає
відчуженню іншим фізичним і юридичним особам без збе"
реження умов, на яких він був проданий; оплата ПДВ у повно"
му обсязі протягом 5 днів з моменту нотаріального посвід"
чення договору купівлі"продажу; умови розрахунку за об’єкт
приватизації для фізичних і юридичних осіб — кошти.
Плата за реєстрацію заяв на участь в аукціоні (17,00 грн.) і
оплата за об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37316003000597, одержувач — представництво Фонду май"
на Автономної Республіки Крим у мм. Джанкої, Армянську і
Красноперекопську, Джанкойському, Первомайському, Крас"
ноперекопському районах, реквізити: УДК в АРК, м. Сімфе"
рополь, ЄДРПОУ 22300990, МФО 824026.
Кошти у розмірі 10% від початкової вартості продажу (800,4
грн.) вносяться на р/р № 37180002000597, одержувач — пред"
ставництво Фонду майна Автономної Республіки Крим у мм.
Джанкої, Армянську і Красноперекопську, Джанкойському, Пе"
рвомайському, Красноперекопському районах, реквізити: УДК
в АРК, м. Сімферополь, ЄДРПОУ 22300990, МФО 824026.
Ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні за місцем
його розташування.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації ін*
формації у газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за
адресою: м. Джанкой, вул. К. Маркса, 10, тел. 3*30*84,
представництво Фонду майна Автономної Республіки
Крим у мм. Джанкої, Армянську і Красноперекопську,
Джанкойському, Первомайському, Красноперекопсько*
му районах.
Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.
Адреса служби з організації і проведення аукціону: ПКФ
«Кримська правда». Адреса: м. Сімферополь, вул. Генерала
Васильєва, 44, тел.: 48"37"80.
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ІНФОРМАЦІЯ
представництва Фонду майна Автономної Республіки
Крим у мм. Джанкої, Армянську і Красноперекопську,
Джанкойському, Первомайському,
Красноперекопському районах про продаж
на аукціоні об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля складу ресторану «Турист».
Адреса об’єкта: Автономна Республіка Крим, Джанкойсь"
кий район, с. Рощино.
Балансоутримувач: Кримська дирекція залізничних пере"
везень.
Вартість продажу 950 грн., ПДВ 190 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВВ —
1 140 грн.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова
будівля з черепашнику, площею 109,8 м2, 1957 р. будівницт"

КОНКУРСИ

ва, не експлуатується . Земельна ділянка окремо не виділена.
Умови продажу об’єкта: без збереження профілю; відшко"
дування витрат БТІ, експерта і нотаріуса; об’єкт не підлягає
відчуженню іншим фізичним і юридичним особам без збе"
реження умов, на яких він був проданий; оплата ПДВ у повно"
му обсязі протягом 5 днів з моменту нотаріального посвід"
чення договору купівлі"продажу; умови розрахунку за об’єкт
приватизації для фізичних і юридичних осіб — кошти.
Плата за реєстрацію заяв на участь в аукціоні (17,00 грн.) і
оплата за об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37316003000597, одержувач — представництво Фонду май"
на Автономної Республіки Крим у мм. Джанкої, Армянську і
Красноперекопську, Джанкойському, Первомайському, Крас"
ноперекопському районах, реквізити: УДК в АРК, м. Сімфе"
рополь, ЄДРПОУ 22300990, МФО 824026.
Кошти у розмірі 10% від початкової вартості продажу (800,4
грн.) вносяться на р/р № 37180002000597, одержувач — пред"
ставництво Фонду майна Автономної Республіки Крим у мм.
Джанкої, Армянську і Красноперекопську, Джанкойському, Пе"
рвомайському, Красноперекопському районах, реквізити: УДК
в АРК, м. Сімферополь, ЄДРПОУ 22300990, МФО 824026.
Ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні за місцем
його розташування.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації інфор*
мації у газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за адре*
сою: м. Джанкой, вул. К. Маркса, 10, тел. 3*30*84, пред*
ставництво Фонду майна Автономної Республіки Крим у
мм. Джанкої, Армянську і Красноперекопську, Джанкой*
ському, Первомайському, Красноперекопському районах.
Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.
Адреса служби з організації і проведення аукціону: ПКФ
«Кримська правда». Адреса: м. Сімферополь, вул. Генерала
Васильєва, 44, тел.: 48"37"80.
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ИНФОРМАЦИЯ
о продаже на аукционе имущества, принадлежащего
Автономной Республике Крым — группы инвентарных
объектов бывшей кроликофермы
Название объекта: группа инвентарных объектов бывшей
кроликофермы, не вошедшей в уставный фонд ООО «Сим"
феропольское».
Адрес: Симферопольский район, с. Строгановка, ул. По"
дгорная, 29.
Балансодержатель: ООО «Симферопольское», код по ЕГРПОУ
— 30833726, адрес: Симферопольский район, с. Трудовое, ул.
Парковая, 18.
Начальная стоимость продажи объекта без учета НДС —
31 000 грн.
НДС — 6 200 грн.
Начальная стоимость продажи объекта с учетом НДС
— 37 200 грн.
Сведения об объекте: объект представляет собой здания
и сооружения в составе: здание конторы с пристройкой —
одноэтажное из камня"ракушечника общей площадью 43 м2,
год постройки — 1971, имеются электроснабжение и печное
отопление; три здания крольчатника — одноэтажные из кам"
ня"ракушечника общей площадью 1 155,8 м2, в том числе:
лит. А — 482,2 м2, лит. Б — 334,1 м2, лит. В — 339,5 м2, имеется
электроснабжение; сарай — одноэтажное деревянное кар"
касно"дощатое здание общей площадью 61,5 м2, имеется эле"
ктроснабжение; уборная каркасно"дощатая общей площадью
0,9 м2; ограждение из стальной оцинкованной рулонной сет"
ки протяженностью 446 пог. м и из асбестоцеметных волнис"
тых листов проятженностью 40 пог. м, ворота с калиткой ста"
льные решетчатые общей площадью 10,3 м2.
Условия продажи:
содержание объекта в надлежащем санитарно"техническом
состоянии и соблюдение правил пожарной безопасности в
соответствии с действующим законодательством; вопросы
приватизации или аренды земельного участка покупатель ре"
шает самостоятельно в соответствующих органах местного са"
моуправления согласно действующего законодательства.
Условия расчета за объект — денежные средства.
Плата за регистрацию заявления для участия в аукционе в
сумме 17 грн. и оплата за объект приватизации вносятся на
р/с 37187020016362, получатель: Фонд имущества Автоном"
ной Республики Крым, реквизиты: Управление Государст"
венного казначейства в АРК, г. Симферополь, код по ОКПО
00036860, МФО 824026.
Денежные средства в размере 3 720 грн., что составляет
10% от начальной стоимости продажи объекта, вносятся на
р/с № 37323000016362, получатель — Фонд имущества АРК,
реквизиты: Управление Государственного казначейства в АРК,
г. Симферополь, код по ОКПО 00036860, МФО 824026.
Ознакомиться с объектом можно в рабочее время по месту
его нахождения.
Аукцион состоится 7 сентября 2004 г. в 11.00 по адре*
су: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, Фонд иму*
щества АРК.
Прием заявлений на участие в аукционе прекращается за
три дня до даты проведения аукциона.
Справки по адресу: Фонд имущества Автономной Респуб"
лики Крым, 95015, г. Симферополь, ул. Севстопольская, 17,
каб. 37, тел. 241"319.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів державної власності
групи А
Назва об’єкта: автомобіль ПАРМ"1М на шасі ЗІЛ"157 №41"
61 ВНВ.
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 25.
Балансоутримувач: ВАТ «Луцьке АТП 10727», Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Рівненська,25.
Код за ЄДРПОУ: 05482305.

Інформація про об’єкт: автомобіль технічно справний, на
ходу, повнокомплектний, 1968 р. випуску.
Вартість без ПДВ: 5 500 грн.
Сума ПДВ: 1 100 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 6 600 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта: 660 грн.
Умови продажу: покупець сплачує продавцеві витрати, по"
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; покупець спла"
чує балансоутримувачу витрати, пов’язані зі зняттям транс"
портного засобу з обліку в МРЕВ; умови подальшого викори"
стання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єктів вносяться на р/р 37313006000023 РВ ФДМУ по Волин"
ській області, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО
803014, призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській
області грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни прода"
жу за об’єкт для участі в аукціоні.
Плата за реєстрацію заяви – 17 гривень вноситься на р/р
37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014, призна"
чення платежу: для РВ ФДМУ кошти за заяву.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійсню"
ються на р/р37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській обла"
сті, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014,
призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області
кошти від приватизації гр. А.
Аукціон відбудеться 20 вересня 2004 року о 10*00 год.
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан,9.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 16
вересня 2004 року.
Ознайомитись з об’єктом можна з 9.00 до 17.00 в робочі
дні за місцем його знаходження.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ"
не відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київсь"
кий майдан, 9, тел.: (03322) 4"00"57, 4"34"92.
2. Назва об’єкта: автомобіль ПАРМ"1М на шасі ЗІЛ"157 №
41"62 ВНВ.
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 25.
Балансоутримувач: ВАТ «Луцьке АТП 10727», Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Рівненська,25.
Код за ЄДРПОУ: 05482305.
Інформація про об’єкт: автомобіль технічно справний, на
ходу, повнокомплектний, 1968 р. випуску.
Вартість без ПДВ: 5 500 грн.
Сума ПДВ: 1 100 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 6 600 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта: 660 грн.
Умови продажу: покупець сплачує продавцеві витрати, по"
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; покупець спла"
чує балансоутримувачу витрати, пов’язані зі зняттям транс"
портного засобу з обліку в МРЕВ; умови подальшого викори"
стання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єктів вносяться на р/р 37313006000023 РВ ФДМУ по Волин"
ській області, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО
803014, призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській
області грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни прода"
жу за об’єкт для участі в аукціоні.
Плата за реєстрацію заяви — 17 гривень вноситься на р/р
37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014, призна"
чення платежу: для РВ ФДМУ кошти за заяву.
Розрахунки за придбані об’єкти приватизації здійсню"
ються на р/р37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській обла"
сті, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014.
Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області
кошти від приватизації гр. А.
Аукціон відбудеться 20 вересня 2004 року о 10*00 год.
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 16
вересня 2004 року.
Ознайомитись з об’єктом можна з 9.00 до 17.00 в робочі
дні за місцем його знаходження.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ"
не відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київсь"
кий майдан,9, тел. (03322) 4"00"57, 4"34"92.
3. Назва об’єкта: автомобіль ПАРМ"1М на шасі ЗІЛ"157 №
41"63 ВНВ.
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська,25.
Балансоутримувач: ВАТ «Луцьке АТП 10727», Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 25.
Код ЄДРПОУ: 05482305.
Інформація про об’єкт: автомобіль технічно справний, на
ходу, повнокомплектний, 1968 р. випуску.
Вартість без ПДВ: 5 500 грн.
Сума ПДВ: 1 100 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 6600 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта: 660 грн.
Умови продажу: покупець сплачує продавцеві витрати, по"
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; покупець спла"
чує балансоутримувачу витрати, пов’язані зі зняттям транс"
портного засобу з обліку в МРЕВ; умови подальшого викори"
стання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єктів вносяться на р/р 37313006000023 РВ ФДМУ по Волин"
ській області, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО
803014, призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській
області грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни прода"
жу за об’єкт для участі в аукціоні.
Плата за реєстрацію заяви — 17 гривень вноситься на р/р
37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014, призна"
чення платежу: для РВ ФДМУ кошти за заяву.
Розрахунки за придбані об’єкти приватизації здійсню"
ються на р/р37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській обла"
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сті, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014,
призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області
кошти від приватизації гр. А.
Аукціон відбудеться 20 вересня 2004 року о 10.00 за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан,9.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 16
вересня 2004 року.
Ознайомитись з об’єктом можна з 9.00 до 17.00 в робочі
дні за місцем його знаходження.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ"
не відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київсь"
кий майдан,9, тел.: (03322) 4"00"57, 4"34"92.
4. Назва об’єкта: запасні частини для автомобілів у кілько"
сті 301 шт.
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 25.
Балансоутримувач: ВАТ «Луцьке АТП 10727», Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 25.
Код за ЄДРПОУ: 05482305.
Інформація про об’єкт: запасні частини технічно справні,
повнокомплектні.
Вартість без ПДВ: 600 грн.
Сума ПДВ: 120 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 720 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта: 72 грн.
Умови продажу: покупець сплачує продавцеві витрати, по"
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; умови пода"
льшого використання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’єк"
та вносяться на р/р 37313006000023 РВ ФДМУ по Волинській
області, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО
803014, призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській
області грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни прода"
жу за об’єкт для участі в аукціоні.
Плата за реєстрацію заяви — 17 гривень вноситься на р/р
37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014, призна"
чення платежу: для РВ ФДМУ кошти за заяву.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійсню"
ються на р/р37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській обла"
сті, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014.
Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області
кошти від приватизації гр. А.
Аукціон відбудеться 20 вересня 2004 року о 10.00 за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан,9.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 16
вересня 2004 року.
Ознайомитись з об’єктом можна з 9.00 до 17.00 в робочі
дні за місцем його знаходження.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ"
не відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київсь"
кий майдан,9, тел.: (03322) 4"00"57, 4"34"92.
5. Назва об’єкта: автомобіль МТО"АТ"01 ЗІЛ"131, № 40"37
ВНМ.
Адреса: Волинська обл., м. Ковель, вул.Володимирська,150.
Балансоутримувач: ВАТ «Ковельське АТП"10761», Волинська
обл., м. Ковель, вул.Володимирська,150.
Код за ЄДРПОУ: 054610654.
Інформація про об’єкт: автомобіль технічно справний, на
ходу, повнокомплектний, 1990 р. випуску.
Вартість без ПДВ: 19 500 грн.
Сума ПДВ: 3 900 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 23 400
грн.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта: 2 340 грн.
Умови продажу: покупець сплачує продавцеві витрати, по"
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; покупець спла"
чує балансоутримувачу витрати, пов’язані зі зняттям транс"
портного засобу з обліку в МРЕВ; умови подальшого викори"
стання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта вносяться на р/р 37313006000023 РВ ФДМУ по Волинсь"
кій області, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО
803014, призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській
області грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни прода"
жу за об’єкт для участі в аукціоні.
Плата за реєстрацію заяви — 17 гривень вноситься на р/р
37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014, призна"
чення платежу: для РВ ФДМУ кошти за заяву.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійсню"
ються на р/р37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській обла"
сті, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014.
Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області
кошти від приватизації гр. А.
Аукціон відбудеться 20 вересня 2004 року о 10.00 за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан,9.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні —16
вересня 2004 року.
Ознайомитись з об’єктом можна з 9.00 до 17.00 в робочі
дні за місцем його знаходження.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ"
не відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київсь"
кий майдан,9, тел.: (03322) 4"00"57, 4"34"92.
6. Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ"431410 № 94"97 ВНН.
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська,48.
Балансоутримувач: ВАТ «Луцьке АТП"10754», Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Рівненська,48.
Код за ЄДРПОУ: 05482280.
Інформація про об’єкт: автомобіль технічно справний, на
ходу, повнокомплектний, 1992 р. випуску.
Вартість без ПДВ: 6 600 грн.
Сума ПДВ: 1 320 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 7 920 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта: 792 грн.
Умови продажу: покупець сплачує продавцеві витрати, по"
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в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; покупець спла"
чує балансоутримувачу витрати, пов’язані зі зняттям транс"
портного засобу з обліку в МРЕВ; умови подальшого викори"
стання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта вносяться на р/р 37313006000023 РВ ФДМУ по Волинсь"
кій області, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО
803014.
Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській обла"
сті грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу за
об’єкт для участі в аукціоні.
Плата за реєстрацію заяви —17 гривень вноситься на р/р
37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014.
Призначення платежу: для РВ ФДМУ кошти за заяву.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійсню"
ються на р/р37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській обла"
сті, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014.
Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області
кошти від приватизації гр. А.
Аукціон відбудеться 20 вересня 2004 року о 10.00 за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан,9.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 16
вересня 2004 року.
Ознайомитись з об’єктом можна з 9.00 до 17.00 в робочі
дні за місцем його знаходження.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ"
не відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київсь"
кий майдан,9, тел.: (03322) 4"00"57, 4"34"92.
7. Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ"431510 № 99"89 ВНН.
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська,48.
Балансоутримувач: ВАТ «Луцьке АТП"10754», Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Рівненська,48.
Код за ЄДРПОУ: 05482280.
Інформація про об’єкт: автомобіль технічно справний, на
ходу, повнокомплектний, 1992 р. випуску.
Вартість без ПДВ: 7 500 грн.
Сума ПДВ: 1 500 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 9 000 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта: 900 грн.
Умови продажу: покупець сплачує продавцеві витрати, по"
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; покупець спла"
чує балансоутримувачу витрати, пов’язані зі зняттям транс"
портного засобу з обліку в МРЕВ; умови подальшого викори"
стання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта вносяться на р/р 37313006000023 РВ ФДМУ по Волинсь"
кій області, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО
803014, призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській
області грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни прода"
жу за об’єкт для участі в аукціоні.
Плата за реєстрацію заяви — 17 гривень вноситься на р/р
37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014, призна"
чення платежу: для РВ ФДМУ кошти за заяву.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійсню"
ються на р/р37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській обла"
сті, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014.
Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області
кошти від приватизації гр. А.
Аукціон відбудеться 20 вересня 2004 року о 10.00 за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан,9.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 16
вересня 2004 року.
Ознайомитись з об’єктом можна з 9.00 до 17.00 в робочі
дні за місцем його знаходження.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ"
не відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київсь"
кий майдан,9, тел.: (03322) 4"00"57, 4"34"92.
8. Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ"ММЗ"555 № 61"55 ВНН.
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул.Рівненська,48.
Балансоутримувач: ВАТ «Луцьке АТП"10754», Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Рівненська,48.
Код за ЄДРПОУ: 05482280.
Інформація про об’єкт: автомобіль технічно справний, на
ходу, повнокомплектний, 1991 р. випуску.
Вартість без ПДВ: 5 500 грн.
Сума ПДВ: 1 100 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 6 600 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта: 660 грн.
Умови продажу: покупець сплачує продавцеві витрати, по"
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; покупець спла"
чує балансоутримувачу витрати, пов’язані зі зняттям транс"
портного засобу з обліку в МРЕВ; умови подальшого викори"
стання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта вносяться на р/р 37313006000023 РВ ФДМУ по Волинсь"
кій області, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО
803014.
Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській обла"
сті грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу за
об’єкт для участі в аукціоні.
Плата за реєстрацію заяви — 17 гривень вноситься на р/
р 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014 , призна"
чення платежу: для РВ ФДМУ кошти за заяву.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійсню"
ються на р/р 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській обла"
сті, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014,
призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області
кошти від приватизації гр. А.
Аукціон відбудеться 20 вересня 2004 року о 10.00 за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан,9.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 16
вересня 2004 року.
Ознайомитись з об’єктом можна з 9.00 до 17.00 в робочі
дні за місцем його знаходження.

Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ"
не відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київсь"
кий майдан,9, тел.: (03322) 4"00"57, 4"34"92.
9. Назва об’єкта: причіп ГКБ"817 № 27"87 ВН.
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська,48.
Балансоутримувач: ВАТ «Луцьке АТП"10754», Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 48.
Код за ЄДРПОУ: 05482280.
Інформація про об’єкт: причіп технічно справний, на ходу,
повнокомплектний, 1987 р. випуску.
Вартість без ПДВ: 1 800 грн.
Сума ПДВ: 360 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 2 160 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта: 216 грн.
Умови продажу: покупець сплачує продавцеві витрати, по"
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; покупець спла"
чує балансоутримувачу витрати, пов’язані зі зняттям транс"
портного засобу з обліку в МРЕВ; умови подальшого викори"
стання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта вносяться на р/р 37313006000023 РВ ФДМУ по Волинсь"
кій області, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО
803014, призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській
області грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни прода"
жу за об’єкт для участі в аукціоні.
Плата за реєстрацію заяви — 17 гривень вноситься на р/р
37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014, призна"
чення платежу: для РВ ФДМУ кошти за заяву.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійсню"
ються на р/р37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській обла"
сті, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014.
Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області
кошти від приватизації гр. А.
Аукціон відбудеться 20 вересня 2004 року о 10.00 за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан,9.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 16
вересня 2004 року.
Ознайомитись з об’єктом можна з 9.00 до 17.00 в робочі
дні за місцем його знаходження.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ"
не відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київсь"
кий майдан,9, тел.: (03322) 4"00"57, 4"34"92.
10. Назва об’єкта: причіп ГКБ"817 № 37"01 ВН.
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська,48.
Балансоутримувач: ВАТ «Луцьке АТП"10754», Волинська
обл., м. Луцьк, вул.Рівненська,48.
Код за ЄДРПОУ: 05482280.
Інформація про об’єкт: причіп технічно справний, на ходу,
повнокомплектний, 1988 р. випуску.
Вартість без ПДВ: 1 500 грн.
Сума ПДВ: 300 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 1 800 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта: 180 грн.
Умови продажу: покупець сплачує продавцеві витрати, по"
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; покупець спла"
чує балансоутримувачу витрати, пов’язані зі зняттям транс"
портного засобу з обліку в МРЕВ; умови подальшого викори"
стання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта вносяться на р/р 37313006000023 РВ ФДМУ по Волинсь"
кій області, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО
803014, призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській
області грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни прода"
жу за об’єкт для участі в аукціоні.
Плата за реєстрацію заяви — 17 гривень вноситься на р/
р 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014, призна"
чення платежу: для РВ ФДМУ кошти за заяву.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійсню"
ються на р/р37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській обла"
сті, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014.
Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області
кошти від приватизації гр. А.
Аукціон відбудеться 20 вересня 2004 року о 10.00 за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан,9.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 16
вересня 2004 року.
Ознайомитись з об’єктом можна з 9.00 до 17.00 в робочі
дні за місцем його знаходження.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ"
не відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київсь"
кий майдан,9, тел.: (03322) 4"00"57, 4"34"92.
11. Назва об’єкта: причіп ГКБ"817 № 68"79 ВН.
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 48.
Балансоутримувач: ВАТ «Луцьке АТП"10754», Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Рівненська,48.
Код за ЄДРПОУ: 05482280.
Інформація про об’єкт: причіп технічно справний, на ходу,
неповнокомплектний, 1987 р. випуску.
Вартість без ПДВ: 800 грн.
Сума ПДВ: 160 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 960 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта: 96 грн.
Умови продажу: покупець сплачує продавцеві витрати, по"
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; покупець спла"
чує балансоутримувачу витрати, пов’язані зі зняттям транс"
портного засобу з обліку в МРЕВ; умови подальшого викори"
стання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта вносяться на р/р 37313006000023 РВ ФДМУ по Волинсь"
кій області, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО
803014, призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській
області грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни прода"
жу за об’єкт для участі в аукціоні.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294*33*13

12

11 серпня 2004 року

№ 31(319)

АУКЦІОНИ
Плата за реєстрацію заяви — 17 гривень вноситься на р/р
37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014, призна"
чення платежу: для РВ ФДМУ кошти за заяву.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійсню"
ються на р/р37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській обла"
сті, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014.
Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області
кошти від приватизації гр.А.
Аукціон відбудеться 20 вересня 2004 року о 10.00 за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан,9.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 16
вересня 2004 року.
Ознайомитись з об’єктом можна з 9.00 до 17.00 в робочі
дні за місцем його знаходження.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ"
не відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київсь"
кий майдан,9, тел.: (03322) 4"00"57, 4"34"92.
12. Назва об’єкта: автомобіль ПАРМ" МТО"АТ № 33"85
ВНБ.
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська,48.
Балансоутримувач: ВАТ «Луцьке АТП"10754», Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Рівненська,48.
Код за ЄДРПОУ: 05482280.
Інформація про об’єкт: автомобіль технічно справний, на
ходу, повнокомплектний, 1965 р. випуску.
Вартість без ПДВ: 6 000 грн.
Сума ПДВ: 1 200 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 7 200 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта: 720 грн.
Умови продажу: покупець сплачує продавцеві витрати, по"
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; покупець спла"
чує балансоутримувачу витрати, пов’язані зі зняттям транс"
портного засобу з обліку в МРЕВ; умови подальшого викори"
стання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта вносяться на р/р 37313006000023 РВ ФДМУ по Волинсь"
кій області, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО
803014, призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській
області грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни прода"
жу за об’єкт для участі в аукціоні.
Плата за реєстрацію заяви — 17 гривень вноситься на р/р
37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014, призна"
чення платежу: для РВ ФДМУ кошти за заяву.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійсню"
ються на р/р37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській обла"
сті, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014.
Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області
кошти від приватизації гр. А.
Аукціон відбудеться 20 вересня 2004 року о 10.00 за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан,9.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні —16
вересня 2004 року.
Ознайомитись з об’єктом можна з 9.00 до 17.00 в робочі
дні за місцем його знаходження.
Служба з організації та проведення аукціону – Регіональне
відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київський
майдан,9, тел.: (03322) 4"00"57, 4"34"92.
13. Назва об’єкта: автомобіль ПАРМ" МТО"АТ №33"86 ВНБ.
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська,48.
Балансоутримувач: ВАТ «Луцьке АТП"10754», Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Рівненська,48.
Код за ЄДРПОУ: 05482280.
Інформація про об’єкт: автомобіль технічно справний, на
ходу, повнокомплектний, 1965 р. випуску.
Вартість без ПДВ: 6 000 грн.
Сума ПДВ: 1 200 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 7 200 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта: 720 грн.
Умови продажу: покупець сплачує продавцеві витрати, по"
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; покупець спла"
чує балансоутримувачу витрати, пов’язані зі зняттям транс"
портного засобу з обліку в МРЕВ; умови подальшого викори"
стання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта вносяться на р/р 37313006000023 РВ ФДМУ по Волинсь"
кій області, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО
803014, призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській
області грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни прода"
жу за об’єкт для участі в аукціоні.
Плата за реєстрацію заяви — 17 гривень вноситься на р/р
37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014, призна"
чення платежу: для РВ ФДМУ кошти за заяву.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійсню"
ються на р/р37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській обла"
сті, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014.
Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області
кошти від приватизації гр. А.
Аукціон відбудеться 20 вересня 2004 року о 10.00 за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан,9.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 16
вересня 2004 року.
Ознайомитись з об’єктом можна з 9.00 до 17.00 в робочі
дні за місцем його знаходження.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ"
не відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київсь"
кий майдан,9, тел.: (03322) 4"00"57, 4"34"92.
14. Назва об’єкта: автомобіль ПАРМ" МТО"АТ №90"34 ВНГ.
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 48.
Балансоутримувач: ВАТ «Луцьке АТП"10754», Волинська
обл., м. Луцьк, вул.Рівненська,48.
Код за ЄДРПОУ: 05482280.
Інформація про об’єкт: автомобіль технічно справний, на
ходу, повнокомплектний, 1971 р. випуску.
Вартість без ПДВ: 6 000 грн.
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Сума ПДВ: 1 200 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 7 200 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта: 720 грн.
Умови продажу: покупець сплачує продавцеві витрати, по"
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; покупець спла"
чує балансоутримувачу витрати, пов’язані зі зняттям транс"
портного засобу з обліку в МРЕВ; умови подальшого викори"
стання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єктів вносяться на р/р 37313006000023 РВ ФДМУ по Волин"
ській області, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО
803014, призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській
області грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни прода"
жу за об’єкт для участі в аукціоні.
Плата за реєстрацію заяви – 17 гривень вноситься на р/р
37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014, призна"
чення платежу: для РВ ФДМУ кошти за заяву.
Розрахунки за придбані об’єкти приватизації здійсню"
ються на р/р37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській обла"
сті, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014.
Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області
кошти від приватизації гр. А.
Аукціон відбудеться 20 вересня 2004 року о 10.00 за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан,9.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 16
вересня 2004 року.
Ознайомитись з об’єктом можна з 9"00 до 17"00 в робочі
дні по місцю його знаходження.
Служба з організації та проведення аукціону – Регіональне
відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київський
майдан,9, тел. (03322) 4"00"57, 4"34"92.
15. Назва об’єкта: автомобіль ПАРМ" МТО"АТ № 98"60 ВНО.
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 48.
Балансоутримувач: ВАТ «Луцьке АТП"10754», Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Рівненська,48.
Код за ЄДРПОУ: 05482280.
Інформація про об’єкт: автомобіль технічно справний, на
ходу, повнокомплектний, 1967 р. випуску.
Вартість без ПДВ: 6 000 грн.
Сума ПДВ: 1 200 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 7 200 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта: 720 грн.
Умови продажу: покупець сплачує продавцеві витрати, по"
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; покупець спла"
чує балансоутримувачу витрати, пов’язані зі зняттям транс"
портного засобу з обліку в МРЕВ; умови подальшого викори"
стання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта вносяться на р/р 37313006000023 РВ ФДМУ по Волинсь"
кій області, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО
803014, призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській
області грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни прода"
жу за об’єкт для участі в аукціоні.
Плата за реєстрацію заяви — 17 гривень вноситься на р/
р 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014, призна"
чення платежу: для РВ ФДМУ кошти за заяву.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійсню"
ються на р/р37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській обла"
сті, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014.
Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області
кошти від приватизації гр. А.
Аукціон відбудеться 20 вересня 2004 року о 10.00 за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 16
вересня 2004 року.
Ознайомитись з об’єктом можна з 9.00 до 17.00 в робочі
дні за місцем його знаходження.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ"
не відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київсь"
кий майдан,9, тел.: (03322) 4"00"57, 4"34"92.
16. Назва об’єкта: автомобіль МТО"АТ" М1 ЗІЛ"131
№02"24ВНН
Адреса: Волинська обл., м.Нововолинськ, вул.Шахтарсь"
ка,26
Балансоутримувач: ВАТ «Нововолинське АТП"10763», Во"
линська обл., м.Нововолинськ вул.Шахтарська,26
Код за ЄДРПОУ: 05461038
Інформація про об’єкт: автомобіль технічно справний, на
ходу, повнокомплектний, 1988 р. випуску.
Вартість без ПДВ: 19 300 грн.
Сума ПДВ: 3 860 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 23 160
грн.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта: 2 316 грн.
Умови продажу: покупець сплачує продавцеві витрати, по"
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; покупець спла"
чує балансоутримувачу витрати, пов’язані зі зняттям транс"
портного засобу з обліку в МРЕВ; умови подальшого викори"
стання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта вносяться на р/р 37313006000023 РВ ФДМУ по Волинсь"
кій області, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО
803014.
Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській обла"
сті грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу за
об’єкт для участі в аукціоні, плата за реєстрацію заяви — 17
гривень вноситься на р/р 37180500900001 РВ ФДМУ по Во"
линській області, код 13347870 в УДК по Волинській області,
МФО 803014, призначення платежу: для РВ ФДМУ кошти за
заяву.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійсню"
ються на р/р37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській обла"
сті, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014,

призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області
кошти від приватизації гр. А.
Аукціон відбудеться 20 вересня 2004 року о 10.00 за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан,9.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 16
вересня 2004 року.
Ознайомитись з об’єктом можна з 9.00 до 17.00 в робочі
дні за місцем його знаходження.
17. Назва об’єкта: будівля філії АКАБ «Україна» загальною
площею 228 м2.
Адреса: Волинська обл., Маневицький р"н, смт Колки, вул.
Грушевського, 67.
Балансоутримувач: Маневицька райдержадміністрація, Во"
линська обл., смт Маневичі, вул. Незалежності, 30.
Код за ЄДРПОУ: 04051454.
Інформація про об’єкт: будівля площею 227,5 м2.
Вартість без ПДВ: 36 500 грн.
Сума ПДВ: 7 300 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 43 800
грн.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта: 4 380 грн.
Умови продажу: покупець сплачує продавцеві витрати, по"
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; умови пода"
льшого використання об’єкта покупець вирішує самостійно;
питання землекористування вирішуватиметься покупцем пі"
сля укладання договору купівлі"продажу об’єкта згідно з чин"
ним законодавством.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’"
єкта вносяться на р/р 37313006000023 РВ ФДМУ по Волинсь"
кій області, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО
803014, призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській
області грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни прода"
жу за об’єкт для участі в аукціоні.
Плата за реєстрацію заяви — 17 гривень вноситься на р/р
37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014, призна"
чення платежу: для РВ ФДМУ кошти за заяву.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійсню"
ються на р/р37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській обла"
сті, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014.
Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області
кошти від приватизації гр. А.
Аукціон відбудеться 20 вересня 2004 року о 10.00 за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 16
вересня 2004 року.
Ознайомитись з об’єктом можна з 9.00 до 17.00 в робочі
дні за місцем його знаходження.
Служба з організації та проведення аукціону – Регіональне
відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київський
майдан,9, тел.: (03322) 4"00"57, 4"34"92.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлової
будівлі (кафе «Схід»)
Код за ЄДРПОУ: 01074153.
Назва об’єкта : нежитлова будівля (кафе «Схід»).
Адреса: Дніпропетровська обл., Синельниківський р"н, м.
Синельникове, вул. Гоголя,19в.
Відомості про об’єкт: нежитлова одноповерхова будівля з
навісом (кафе «Схід»), що знаходиться на балансі відособле"
ного структурного підрозділу – локомотивного депо ст. Сине"
льникове державного підприємства Придніпровська заліз"
ниця, загальною площею 58,4 м2. Окремо земельна ділянка
під об’єкт приватизації не виділялася.
Вартість продажу: без ПДВ — 10 637,90 грн., ПДВ —
2 127,58 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
12 765,48 грн.
Умови продажу зазначеного об’єкта: утримання об’єкта у
відповідному до вимог санітарно"технічному стані; розраху"
нок за об’єкт приватизації здійснюється грошовими кошта"
ми; питання приватизації чи оренди земельної ділянки поку"
пець вирішує самостійно з місцевою Радою в порядку вста"
новленому чинним законодавством.
Грошові кошти на участь в аукціоні — 1 277,0 грн., що скла"
дає 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, поку"
пець перераховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ у Дніпро"
петровській області, МФО 805012, Регіональному відділен"
ню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області, код за ЄДРПОУ 13467337.
Плата за реєстрацію заяв у розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37188500900001 в УДКУ в Дніпропетровській обла"
сті, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіональному
відділенню Фонду державного майна України по Дніпропет"
ровській області.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про"
токолу аукціону або укладання договору купівлі"продажу об’"
єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартос"
ті продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні,
не повертаються.
Аукціон відбудеться о 10.00 13 вересня 2004 року в
філії «Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «На*
ціональна мережа аукціонних центрів» за адресою:
49061, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68,
корп.12, 4*й поверх, тел. 779*30*74.
Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об"
ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,
58, кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв — 9 вересня
2004 року до 17.00. Ознайомитися з об’єктом можливо в ро"
бочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію про продаж об’єкта можна отри"
мати за тел. (0562) 42"89"65.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294*33*13
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АУКЦІОНИ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлової
будівлі (складу їдальні)
Код за ЄДРПОУ: 01074153.
Назва об’єкта: нежитлова будівля (склад їдальні).
Адреса : Дніпропетровська обл., Синельниківський р"н, м.
Синельникове, вул. Гоголя,19.
Відомості про об’єкт: нежитлова одноповерхова цегляна
будівля з добудовою та підвалом (склад їдальні), що знахо"
диться на балансі відособленого структурного підрозділу, –
локомотивного депо ст. Синельникове державного підпри"
ємства Придніпровська залізниця, загальною площею 239,9
м2. Окремо земельна ділянка під об’єкт приватизації не виді"
лялася.
Вартість продажу: без ПДВ — 40 303,20 грн., ПДВ —
8 060,64 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
48 363,84грн.
Умови продажу зазначеного об’єкта: утримання об’єкта у
відповідному до вимог санітарно"технічному стані; розраху"
нок за об’єкт приватизації здійснюється грошовими кошта"
ми; питання приватизації чи оренди земельної ділянки поку"
пець вирішує самостійно з місцевою Радою в порядку, вста"
новленому чинним законодавством.
Грошові кошти на участь в аукціоні — 4 837,0 грн., що
становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації,
покупець перераховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ у
Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіональному від"
діленню Фонду державного майна України по Дніпропетров"
ській області, код за ЄДРПОУ 13467337.
Плата за реєстрацію заяв у розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37188500900001 в УДКУ в Дніпропетровській обла"
сті, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіональному
відділенню Фонду державного майна України по Дніпропет"
ровській області.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про"
токолу аукціону або укладання договору купівлі"продажу об’"
єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартос"
ті продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні,
не повертаються.
Аукціон відбудеться о 10.00 13 вересня 2004 року в
філії «Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «На*
ціональна мережа аукціонних центрів» за адресою:
49061, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68,
корп.12, 4*й поверх, тел. 779*30*74.
Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об"
ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,
58, кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв — 9 вересня
2004 року до 17.00. Ознайомитися з об’єктом можливо в ро"
бочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію про продаж об’єкта можна отри"
мати за тел. (0562)42"89"65.
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КОНКУРСИ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлової будівлі
(пекарні)
Код за ЄДРПОУ: 01074153.
Назва об’єкта: нежитлова будівля (пекарня).
Адреса: Дніпропетровська обл., Синельниківський р"н, м.
Синельникове, вул. Гоголя,19а.
Відомості про об’єкт: нежитлова одноповерхова будівля
(пекарня), що знаходиться на балансі відособленого структу"
рного підрозділу, — локомотивного депо ст. Синельникове
державного підприємства Придніпровська залізниця, зага"
льною площею 295,3 м2. Окремо земельна ділянка під об’єкт
приватизації не виділялася.
Вартість продажу: без ПДВ — 10 321,50 грн., ПДВ — 2 064,30
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
12 385,80 грн.
Умови продажу зазначеного об’єкта: утримання об’єкта у
відповідному до вимог санітарно"технічному стані; розраху"
нок за об’єкт приватизації здійснюється грошовими кошта"
ми; питання приватизації чи оренди земельної ділянки поку"
пець вирішує самостійно з місцевою Радою в порядку, вста"
новленому чинним законодавством.
Грошові кошти на участь в аукціоні – 1 239,00 грн., що
становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації,
покупець перераховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ у
Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіональному від"
діленню Фонду державного майна України по Дніпропетров"
ській області, код ЄДРПОУ 13467337.
Плата за реєстрацію заяв у розмірі 17 грн. та кошти при
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37188500900001 в УДКУ в Дніпропетровській області,
МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіональному відді"
ленню Фонду державного майна України по Дніпропетровсь"
кій області.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про"
токолу аукціону або укладання Договору купівлі"продажу об’"
єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартос"
ті продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні,
не повертаються.
Аукціон відбудеться о 10.00 13 вересня 2004 року в
філії «Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «На*
ціональна мережа аукціонних центрів» за адресою:
49061, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68,
корп.12, 4*й поверх, тел. 779*30*74.
Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об"
ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,
58, кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв — 9 вересня
2004 року до 17.00. Ознайомитися з об’єктом можливо в ро"
бочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію про продаж об’єкта можна отри"
мати за тел. (0562) 42"89"65.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлового приміщення
магазину № 2
Код за ЄДРПОУ: 25927436.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення магазину № 2, що
знаходиться на балансі Криворізької дирекції залізничних
перевезень.
Адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий ріг, вул. Се"
рафімовича, буд. 76.
Відомості про об’єкт — нежитлове вбудоване приміщення
магазину № 2 загальною площею 119,10 м2, що становить
63/100 частини нежитлової одноповерхової будівлі; земель"
на ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 23 884 грн., ПДВ —
4 776,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
28 660,80 грн.
Умови продажу зазначеного об’єкта: утримання об’єкта у
відповідному до вимог санітарно"технічному стані та додер"
жання правил пожежної безпеки згідно з чинним законодав"
ством; розрахунок за об’єкт приватизації здійснюється гро"
шовими коштами; питання приватизації чи оренди земель"
ної ділянки покупець вирішує самостійно з місцевою радою
в порядку, встановленим чинним законодавством України.
Грошові кошти на участь в аукціоні — 2 866,10 грн., що
становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації
покупець перераховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ в
Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіональному від"
діленню Фонду державного майна України по Дніпропетров"
ській області, код за ЄДРПОУ 13467337.
Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37188500900001 в УДКУ в Дніпропетровській обла"
сті, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіональному
відділенню Фонду державного майна України по Дніпропет"
ровській області.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про"
токолу аукціону або укладання договору купівлі"продажу об’"
єкта, грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості про"
дажу об’єкта, внесені учасникам для участі в аукціоні, не по"
вертаються.
Аукціон відбудеться о 10.00 13 вересня 2004 року в
філії «Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «Націо*
нальна мережа аукціонних центрів» за адресою: 49061,
м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп. 12,
4*й поверх, тел. 779*30*74.
Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об"
ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,
58, кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв — 09.09.04 до
17.00. Додаткова інформація про продаж об’єкта за тел. (0562)
42"89"65. Ознайомитися з об’ємом можливо в робочі дні за
місцем його розташування.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні
нежитлової будівлі (крамниці)
Код за ЄДРПОУ: 01074153.
Назва об’єкта : нежитлова будівля (крамниця).
Адреса: Дніпропетровська обл., Синельниківський р"н, м.
Синельникове, вул. Гоголя,19б.
Відомості про об’єкт: нежитлова двоповерхова цегляна бу"
дівля (крамниця), що знаходиться на балансі відособленого
структурного підрозділу, — локомотивного депо ст. Синель"
никове державного підприємства Придніпровська залізни"
ця, загальною площею 363,6 м2. Окремо земельна ділянка під
об’єкт приватизації не виділялася.
Вартість продажу: без ПДВ — 71 265,60грн., ПДВ — 1 4 25312
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
85 518,72 грн.
Умови продажу зазначеного об’єкта — утримання об’єкта
у відповідному до вимог санітарно"технічному стані; розра"
хунок за об’єкт приватизації здійснюється грошовими кош"
тами; питання приватизації чи оренди земельної ділянки по"
купець вирішує самостійно з місцевою Радою в порядку вста"
новленому чинним законодавством.
Грошові кошти на участь в аукціоні — 8 552,00 грн., що
становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації,
покупець перераховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ у
Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіональному від"
діленню Фонду державного майна України по Дніпропетров"
ській області, код за ЄДРПОУ 13467337.
Плата за реєстрацію заяв у розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37188500900001 в УДКУ в Дніпропетровській обла"
сті, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіональному
відділенню Фонду державного майна України по Дніпропет"
ровській області.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про"
токолу аукціону або укладання договору купівлі"продажу об’"
єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартос"
ті продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні,
не повертаються.
Аукціон відбудеться о 10.00 13 вересня 2004 року в
філії «Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «На*
ціональна мережа аукціонних центрів» за адресою:
49061, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68,
корп.12, 4*й поверх, тел. 779*30*74.
Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об"
ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,
58, кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв – 9 вересня
2004 року до 17.00. Ознайомитися з об’єктом можливо в ро"
бочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію про продаж об’єкта можна отри"
мати за тел. (0562)42"89"65.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлового приміщення
магазину «Залізничник»
Код за ЄДРПОУ: 25927436.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення магазину «Залізни"
чник», що знаходиться на балансі Криворізької дирекції за"
лізничних перевезень.
Адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий ріг, вул. Се"
рафімовича, буд. 76.
Відомості про об’єкт — нежитлове вбудоване приміщення
магазину «Залізничник» загальною площею 118,60 м2, що
становить 37/100 частини нежитлової одноповерхової будів"
лі; земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 14 166 грн., ПДВ
— 2 833,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
16 999,20 грн.
Умови продажу зазначеного об’єкта: утримання об’єкта у
відповідному до вимог санітарно"технічному стані та додер"
жання правил пожежної безпеки згідно чинного законодав"
ства; розрахунок за об’єкт приватизації здійснюється гро"
шовими коштами; питання приватизації чи оренди земель"
ної ділянки покупець вирішує самостійно з місцевою радою
в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Грошові кошти на участь в аукціоні — 1 700,00 грн., що
становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації
покупець перераховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ в
Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіональному від"
діленню Фонду державного майна України по Дніпропетров"
ській області, код за ЄДРПОУ 13467337.
Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37188500900001 в УДКУ в Дніпропетровській обла"
сті, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіональному
відділенню Фонду державного майна України по Дніпропет"
ровській області.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про"
токолу аукціону або укладання договору купівлі"продажу об’"
єкта, грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості про"
дажу об’єкта, внесені учасникам для участі в аукціоні, не по"
вертаються.
Аукціон відбудеться о 10.00 13 вересня 2004 року в
філії «Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «Націо*
нальна мережа аукціонних центрів», за адресою: 49061,
м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп. 12,
4*й поверх, тел. 779*30*74.
Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об"
ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,
58, кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв — 09.09.2004
до 17.00. Додаткова інформація про продаж об’єкта за тел.
(0562) 42"89"65. Ознайомитися з об’ємом можливо в робочі
дні за місцем його розташування.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні цілісного майнового
комплексу — державного інжинірингового
підприємства «КРОК»
Код за ЄДРПОУ: 20194986.
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — державне
інжинірингове підприємство «КРОК».
Адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий ріг, вул. Окру"
жна, 127.
Відомості про об’єкт: заборгованість станом на 31.05.04:
дебіторська — 298,5 тис. грн., кредиторська — 299,5 тис.
грн. Кількість працівників — 19 чол. Рентабельність: 2001 р.
— 0%, 2002 р. — 0%; 2003 р. — 29,2%.
До складу ЦМК входять: автомобіль, обладнання, устатку"
вання та інші активи; об’єкти нерухомого майна на балансі
підприємства відсутні, приміщення орендується.
Вид діяльності — розробка конструкторської документації
агрегатів та обладнання для хімічної, металургійної та інших
галузей промисловості.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
180 042,0 грн.
Умови продажу зазначеного об’єкта: утримання об’єкта у
відповідному до вимог санітарно"технічному стані та додер"
жання правил пожежної безпеки згідно чинного законодав"
ства; розрахунок за об’єкт приватизації здійснюється гро"
шовими коштами; не проводити звільнення працівників з іні"
ціативи нового власника протягом 6 місяців згідно чинного
законодавства України.
Грошові кошти на участь в аукціоні — 18 004,20 грн., що
складає 10% від початкової вартості об’єкта приватизації по"
купець перераховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ в Дніп"
ропетровській області, МФО 805012, Регіональному відділен"
ню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області, код за ЄДРПОУ 13467337.
Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37188500900001 в УДК в Дніпропетровській області,
МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіональному відді"
ленню Фонду державного майна України по Дніпропетровсь"
кій області.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про"
токолу аукціону або укладання договору купівлі"продажу об’"
єкта, грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості про"
дажу об’єкта, внесені учасникам для участі в аукціоні, не по"
вертаються.
Аукціон відбудеться о 10.00 13 вересня 2004 року в
філії «Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «Націо*
нальна мережа аукціонних центрів» за адресою: 49061,
м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп. 12,
4*й поверх, тел. 779*30*74.
Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об"
ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,
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58, кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв — 9 вересня
2004 до 17.00. Додаткова інформація про продаж об’єкта за
тел. (0562) 42"89"65. Ознайомитися з об’єктом можливо в
робочі дні за місцем його розташування.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної
власності — вбудовано*прибудованого приміщення
Найменування об’єкта: вбудовано"прибудоване приміщен"
ня, загальною площею 119,4 м2, що знаходиться на балансі
КП «Комсомольський».
Код за ЗКПО балансоутримувача — 31685368.
Адреса: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Болотнікова, 1.
Відомості про об’єкт: вбудовано"прибудоване приміщен"
ня загальною площею 119,4 м2, що знаходиться в дев’ятипо"
верховому будинку. Рік будівництва — 1984.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 8 433,0 грн.; ПДВ —
1 686,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
10 119,60 грн.
Умови продажу: утримання об’єкта та прилеглої території в
належному санітарному стані; об’єкт не підлягає відчуженню
та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним особам
без збереження зобов’язань, на яких цей об’єкт був придба"
ний; покупець оплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єк"
та до приватизації; переможець аукціону, який відмовився від
підписання протоколу аукціону або укладення договору купів"
лі"продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку у розмірі 20
відсотків від кінцевої ціни продажу об’єкта на аукціоні.
Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн., грошові кошти в розмірі
1 012,0 грн., що становить 10% від початкової вартості об’єкта
приватизації і розрахунки за придбаний об’єкт, вносяться на р/р
№ 256297062 в Горлівському відділенні Укрсоцбанку, МФО 334088,
код за ЗКПО 21993904, Горлівське представництво ФДМУ.
Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення ау"
кціону.
Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за ад*
ресою: Донецька область, м. Горлівка, пр. Перемоги,
67, Горлівська міська рада.
Адреса служби з організації аукціону: 84617, Донецька обл.,
м. Горлівка, пр. Перемоги, 31а, Горлівське представництво
Фонду держмайна України, тел.: (06242) 4"41"57, 9"34"20.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі, споруди,
замощення та огорожі колишнього дитячого садка
(ціна знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00165669.
Назва об’єкта: будівля, споруди, замощення та огорожа
колишнього дитячого садка, що знаходяться на балансі ВАТ
«Дружківський машинобудівний завод».
Адреса: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, с. Гаврилівка,
вул. Енгельса, 114.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля коли"
шнього дитячого садка загальною площею приміщень 2 114,4
м2, висота стелі приміщень — 3,0 м, рік збудування — 1992;
вісім цегляних альтанок, рік збудування — 1992; асфальтобе"
тонне замощення; територія огороджена суцільним парка"
ном (сітка — рабіца) з двома металевими воротами; площа
земельної ділянки — 10 005 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 136 099 грн. 82 коп.,
ПДВ — 27 219 грн. 97 коп.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 160 319 грн. 79 коп.
Умови аукціону: утримувати об’єкт у належному технічному та
санітарному стані; забезпечувати благоустрій прилеглої до об’"
єкта території; об’єкт приватизації відчужується або здається в
оренду з додержанням умов, на яких він був придбаний.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. та кошти під час розра"
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться в банк УДК
у Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, р/р №
37187561900001, одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України в Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 16 032 грн., що складає 10% від
початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37313008000034, одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Донецькій області, банк: УДК в
Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245.
Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення ау"
кціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з
8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м.
Донецьк, вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду дер"
жавного майна України по Донецькій області, каб. 439а.
Аукціон буде проведено на 34*й день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5,
к. 304, ТОВ Науково*консультативна упроваджувальна
фірма «Універсал*Консалтинг».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062)
335"92"73.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні групи інвентарних
об’єктів нафтобази у складі будівель, резервуарів,
огородження, асфальтового покриття та обладнання
(ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів нафтобази у складі
будівель, резервуарів, огородження, асфальтового покриття
та обладнання, що знаходиться на балансі ВАТ «Укрвуглепос"
тач».
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КОНКУРСИ

Адреса об’єкта: 86024, Донецька обл., м. Макіївка, с. Чехо"
ве, вул. Сахалінська, 1а.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 13496250.
Відомості про об’єкт: склад мастильних матеріалів пло"
щею 55,1 м2; будівля розливочної площею 87,9 м2; будівля
прохідної площею 9,4 м2; майстерня площею 178,1 м2; котель"
ня площею 61,4 м2; склад тари площею 502,6 м2; резервуари у
кількості 28 одиниць (загальний об’єм — 1611 м3); огорожа,
замощення. До складу об’єкта також входить обладнання у
кількості 22 одиниці, а саме друкарська машинка, електрич.
двигун ВРА"160, електрич. двигун ВРП"160/4, електрич. дви"
гун АИУ"132, елеткрич. двигун ВРП"160, насос К"60, насос К"
45/55, насос 1 В"20/10 — 4 одиниці, бензоколонка КЭР"40,
котел Ревокатова — 2 одиниці, лебідка ЛЛД"211, зварюваль"
ний трансформатор ТС"4, насос К"45"55 — 3 одиниці, верс"
тат 36"633, верстат по дереву, бак металевий.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 38 684,8 грн., ПДВ —
7 736,96 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
46 421,76 грн.
Умови аукціону: утримання об’єкта у належному технічному
та санітарному стані; забезпечення благоустрою прилеглої
до об’єкта території; об’єкт приватизації відчужується або
здається в оренду з додержанням умов, на яких він був при"
дбаний.
Грошові кошти в розмірі 4 643 грн., що складає 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37313008000034, одержувач: Регіональне відділення Фон"
ду державного майна України по Донецькій області, банк:
УДК в Донецькій області, МФО: 834016, код за ЄДРПОУ
13511245.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. та кошти під час розра"
хунку за придбаний об’єкт приватизації, вноситься в банк
УДК у Донецькій області, МФО 834015, код за ЄДРПОУ
13511245, р/р № 37187561900001, Регіональне відділення Фо"
нду держмайна України в Донецькій області.
Аукціон буде проведено на 34 день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5,
ТОВ Науково*консультативна упроваджувальна фірма
«Універсал*Консалтинг».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення ау"
кціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з
8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м.
Донецьк, вул. Артема, 97, каб. 439а.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062)
335"92"73.
В інформаційному повідомленні про продаж на аукці"
оні об’єкта власності групи А — нежитлового вбудова*
ного приміщення площею 81,0 м2, Донецька обл., м.
Слов’янськ, вул. Силікатна, 10, опублікованому в газеті
«Відомості приватизації» від 14.07.2004 № 27 (315), слід
читати:
«Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 5 586,00 грн., ПДВ
— 1 117,20 грн. Початкова вартість продажу об’єкта з
урахуванням ПДВ: 6 703,20 грн.».
Далі за текстом.
В інформаційному повідомленні про продаж на аукці"
оні об’єкта державної власності групи А — нежитлового
вбудованого приміщення площею 59,1 м2, Донецька
обл., м. Миколаївка, вул. Миру, 12, опублікованому в га"
зеті «Відомості приватизації» від 14.07.2004 р. № 27 (315),
слід читати:
«Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 5 223,00 грн., ПДВ
— 1 044,60 грн. Початкова вартість продажу об’єкта з
урахуванням ПДВ: 6 267,60 грн.»
Далі за текстом.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта малої
приватизації — бульдозера КАТ*130,
(початкова вартість знижена на 30%)
Hазва об’єкта: бульдозер КАТ"130 (інв. № 09222), що пере"
буває на балансі виробничого кооперативу «Кремінь».
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства"балансоутримувача:
06961380, виробничий кооператив «Кремінь», 111500, Жито"
мирська обл., Коростенський р"н, с. Іскорость.
Інформація про об’єкт: бульдозер КАТ"130 (інв. № 09222)
не експлуатується; двигун зношений, кабіна деформована,
прилади та скло відсутні, ходова частина має граничний знос
катків, гусениць зірочок; рік випуску 1985.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 3 963 грн.,
ПДВ — 20%: 793 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 4 756 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визна"
чає покупець; витрати, пов’язані з приватизацією, покласти
на покупця.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17
грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт прива"
тизації перераховуються на рахунок одержувача коштів: Ре"
гіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК в
Житомирській області, р/р. 37183502900001, МФО 811039.
Грошові кошти в розмірі 476 грн., що складають 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок оде"
ржувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код
13578893, банк: УДК в Житомирській області, р/р
37314013000010, МФО 811039.

Аукціон буде проведено 10 вересня 2004 року об
11.00 за адресою: м. Житомир, вул.1 Травня, 20, акто*
вий зал.
Кінцевий термiн прийняття заяв 6 вересня 2004 року
до18.00.
Ознайомитися з об,єктом можна в робочі дні за адресою:
Житомирська обл., Коростенський р"н, с. Іскорость.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Житомирській області, м. Житомир, вул.
1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22"76"68, в робочі дні з 9.00 до
18.00.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта малої
приватизації — екскаватора Е*2505,
(початкова
вартість знижена на 30%)
,
Hазва об єкта: екскаватор Е"2505, що перебуває на балан"
сі виробничого кооперативу «Кремінь».
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства"балансоутримувача:
06961380, виробничий кооператтив «Кремінь», 11500, Жито"
мирська обл., Коростенський
р"н, с. Іскорость.
,
Інформація про об єкт: екскаватор Е"2505 не експлуатуєть"
ся, генераторна група несправна та демонтована, електричні
схеми та двигун пошкоджені, ходова частина має граничний
знос, стріла, поворотна платформа, кабіна — демонтовані,
ковш має значний знос, рік випуску 1986.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 16 317 грн.,
ПДВ — 20% :3 264 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
19 581 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визна"
чає покупець; витрати, пов’язані з приватизацією, покласти
на покупця.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17
грн. та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт привати"
зації перераховуються на рахунок одержувача коштів: Регіо"
нальне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК в
Житомирській області, р/р 37183502900001, МФО 811039.
Грошові кошти в розмірі 1 959 грн., що складають 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок оде"
ржувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код
13578893, банк: УДК в Житомирській області, р/р.
37314013000010, МФО 811039.
Аукціон буде проведено: 10 вересня 2004 року об
11.00 за адресою: м. Житомир, вул.1 Травня, 20, акто*
вий зал.
Кінцевий термiн прийняття заяв: 6 вересня 2004 року до
18.00.
Ознайомитися з об,єктом можна в робочі дні за адресою:
Житомирська обл., Коростенський р"н, с. Іскорость.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Житомирській обл., м. Житомир, вул. 1
Травня, 20, кімн. 411, тел. 22"76"68, в робочі дні з 9.00 до 18.00.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта малої
приватизації — екскаватора Е*2503 з прямою
лопатою (початкова вартість знижена на 30%)
Hазва об,єкта: екскаватор Е"2503 з прямою лопатою, що
перебуває на балансі виробничого кооперативу «Кремінь».
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства"балансоутримувача:
06961380, виробничий кооператив «Кремінь», 11500, Жито"
мирська обл., Коростенський р"н, с. Іскорость.
Інформація про об’єкт: екскаватор Е"2503 з прямою лопа"
тою не експлуатується. Ходова частина, кабіна, поворотна
платформа відсутні. Стріла, рукоятка в задовільному стані.
Рік випуску 1986.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 4 662 грн.,
ПДВ — 20%: 933 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 5 595
грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; витрати, пов’язані з приватизацією, покласти на
покупця.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17
грн. та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт привати"
зації перераховуються на рахунок одержувача коштів: Регіо"
нальне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК в
Житомирській області, р/р. 37183502900001, МФО 811039.
Грошові кошти в розмірі 560 грн., що складають 10% від поча"
ткової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача
коштів: Регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк:
УДК в Житомирській області, р/р 37314013000010, МФО 811039.
Аукціон буде проведено: 10 вересня 2004 року об 11.00
за адресою: м. Житомир, вул.1 Травня, 20, актовий зал.
Кінцевий термiн прийняття заяв: 6 вересня 2004 року до
18.00.
Ознайомитися з об,єктом можна: в робочі дні за адресою:
Житомирська обл., Коростенський р"н, с. Іскорость.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Житомирській обл., м. Житомир, вул. 1
Травня, 20, кімн.411, тел. 22"76"68, в робочі дні з 9.00 до 18.00.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта малої
приватизації — верстату довбального 7*А*420,
(початкова
вартість знижена на 30%)
,
Hазва об єкта: верстат довбальний 7"А"420, що перебу"
ває на балансі виробничого кооперативу «Кремінь».
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства"балансоутримувача:
06961380, виробничий кооператив «Кремінь», 11500, Жито"
мирська обл., Коростенський р"н, с. Іскорость.
Інформація про об’єкт: верстат довбальний 7"А"420 техні"
чно"несправний, рік випуску — 1962.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 350 грн.
ПДВ — 20%: 70 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 420 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
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АУКЦІОНИ
покупець; витрати, пов’язані з приватизацією, покласти на
покупця.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17
грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт прива"
тизації перераховуються на рахунок одержувача коштів: Ре"
гіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК в
Житомирській області, р/р.37183502900001, МФО 811039.
Грошові кошти в розмірі 42 грн., що складають 10% від поча"
ткової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок одержува"
ча коштів: Регіональне відділення р/р. 37314013000010, МФО
811039.
Аукціон буде проведено:10 вересня 2004 року об 11.00
за адресою: м. Житомир, вул.1 Травня, 20, актовий зал.
Кінцевий термiн прийняття заяв: 6 вересня 2004 року до
18.00.
Ознайомитися з об“єктом можна в робочі дні за адресою:
Житомирська обл., Коростенський р"н, с. Іскорость.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Житомирській обл., м. Житомир, вул.1
Травня, 20, кімн. 411, тел. 22"76"68, в робочі дні з 9.00 до
18.00.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта малої
приватизації — будівлі магазину № 37
(початкова
вартість знижена на 30%)
,
Hазва об єкта: будівля магазину № 37, що перебуває на
балансі Шепетівського ДТВП РП «Залізничник»
Адреса: 12736, Житомирська обл., Баранівський р"н, с.
Дубрівка (ст. Радуліне), вул. Вокзальна, 71.
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства"балансоутримувача:
01101358, Шепетівське ДТВП РП «Залізничник», Хмельниць"
ка обл., м. Шепетівка, вул. Залізнична, 65.
Призначення об’єкта: роздрібна торгівля.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: одноповерхо"
ва будівля площею 71,4 м2 побудована в 1958 році. Земельна
ділянка окремо не виділена.
Питання землекористування покупець вирішує з органами
місцевого самоврядування після укладання договору купів"
лі"продажу об’єкта приватизації.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 3 120 грн.,
ПДВ — 20% : 520 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 3 120 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; витрати, пов’язані з приватизацією, покласти на
покупця.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17
грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт прива"
тизації перераховуються на рахунок одержувача коштів: Ре"
гіональне відділення ФДМУ, ідент.код 13578893, банк: УДК в
Житомирській області, р/р 37183502900001, МФО 811039.
Грошові кошти в розмірі 312 грн., що складають 10% від поча"
ткової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача
коштів: Регіональне відділення ФДМУ, ідент.код 13578893, банк:
УДК в Житомирській області, р/р 37314013000010, МФО 811039.
Аукціон буде проведено: 10 вересня 2004 року об
11.00 за адресою: м. Житомир, вул.1 Травня, 20, акто*
вий зал.
Кінцевий термiн прийняття заяв: 6 вересня 2004 року до
18.00.
,
Ознайомитися з об єктом можна в робочі дні за адресою:
Житомирська обл., Баранівський р"н, с. Дубрівка (ст. Раду"
лине), вул. Вокзальна,71.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональ"
не відділення ФДМУ по Житомирській обл., м. Житомир,
вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22"76"68, в робочі дні з 9.00
до 18.00.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта малої
приватизації спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області – будинків щитових в
кількості 5 штук (початкова вартість знижена на 30%)
Hазва об’єкта: будинки щитові в кількості 5 штук, що пере"
бувають на балансі ВАТ «Житомирагротехніка».
Адреса: Херсонська обл., Скадовський р"н, смт Лазурне,
база відпочинку «Волна».
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства"балансоутримувача:
03563206, ВАТ «Житомирагротехніка», 10001, м. Житомир,
вул. Київське шосе,19.
Призначення об’єкта : організація відпочинку населення.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: дерев’яні, од"
ноповерхові будинки щитової конструкції на металевих опо"
рах, покрівля — азбестоцементні хвильові листи, площа кож"
ного будинку відповідно 19,93 м2. Близько 6"7 років будинки
не експлуатуються за цільовим призначенням, потребують ре"
монту. Роки введення в експлуатацію 1968—1970. Земельна
ділянка, на якій розташовані щитові будинки, приватизована.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 2 537,5 грн.,
ПДВ – 20%: 507,5 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 3 045
грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; витрати, пов’язані з приватизацією, покласти на
покупця.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17
грн. та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт прива"
тизації, перераховуються на рахунок одержувача коштів: ре"
гіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК в
Житомирській області, р/р 37183502900001, МФО 811039.
Грошові кошти в розмірі 305 грн., що складають 10% від поча"
ткової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача
коштів: Регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк:
УДК в Житомирській області, р/р 37314013000010, МФО 811039.
Аукціон буде проведено 10 вересня 2004 року об
11.00 за адресою: м. Житомир, вул.1 Травня, 20, акто*
вий зал.

КОНКУРСИ

Кінцевий термiн прийняття заяв: 6 вересня 2004 року до
18.00.
Ознайомитися з об,єктом можна: в робочі дні за адресою:
Херсонська обл., Скадовський р"н, смт Лазурне, база відпо"
чинку «Волна».
Служба з органiзацiї та проведення аукціону Регіональне
відділення ФДМУ по Житомирській обл., м. Житомир, вул. 1
Травня, 20, кімн. 411, тел. 22"76"68, в робочі дні з 9.00 до
18.00.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта малої приватизації —
котла Е*1,9
Hазва об,єкта: котел Е"1,9, що перебуває на балансі ВАТ
«Житомирводбуд» ДП ПМК 67.
Адреса: 10025, м. Житомир, вул. Заводська, 13.
Код за ЗКПО підприємства"балансоутримувача: 1036773,
ВАТ «Жимтомирводбуд» ДП ПМК 67.
Призначення об’єкта: теплопостачання.
Вiдомостi про об’єкт: котел Е"1,9, рік випуску 1989.
Початкова цiна продажу без ПДВ — 4 453 гривні, ПДВ —
890 гривень 60 копійок
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 5 343 гривні 60
копійок.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; витрати, пов’язані з приватизацією, покласти на
покупця.
Платiжнi засоби — грошові кошти
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17
грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт прива"
тизації перераховуються на рахунок одержувача коштів: Ре"
гіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК в
Житомирській області, р/р 37183502900001, МФО 811039.
Грошові кошти в розмірі 535 грн., що складають 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок оде"
ржувача коштів: Регіональне відділення ФДМУ, ідент. код
13578893, банк: УДК в Житомирській області, р/р
37314013000010, МФО 811039.
Аукціон буде проведено 10 вересня 2004 року об 11.00
за адресою: м. Житомир, вул.1 Травня, 20, актовий зал.
Кінцевий термін прийняття заяв — 6 вересня 2004 року до
18.00.
Ознайомитися з об,єктом можна в робочі дні за адре"
сою: м. Житомир, вул. Заводська, 13.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Житомирській області м. Житомир, вул.1
Травня, 20, 4"й поверх, кімн. 411, тел. 22"76"68, в робочі дні з
9.00 до 18.00 .

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — автомобіля ЗІЛ*131 модель МТО*АТ*М1,
державний номер 04*96 ЗАН,
(початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ"131 МТО"АТ"М1, держав"
ний номер 04"96 ЗАН.
Адреса: м. Хуст, вул. Львівська, 190.
Балансоутримувач: Хустське АТП"12142 , код за ЗКПО
3114052.
Відомості про об’єкт: рік випуску — 1990, автомобіль уком"
плектований додатковим обладнанням — установка генера"
торна (230 В), стенд для перевірки форсунок, перетворювач
частоти ИЭ 9405"І, прилад для очистки свічок, штатив для
свердлильного верстату, комплект абразивів, комплект во"
роток, вантажопідйомне обладнання та прилади, інструмент
акумуляторщика 3"412, інструмент маляра, інструмент мід"
ника"жестянщика, інструмент вимірювальний, інструмент та
прилади для перевірки та ремонту приладів системи жив"
лення, інструмент столяра, інструмент слюсара"монтажника,
інструмент слюсарний, інструмент шорника, інструмент еле"
ктрика, комплект інструмента МАЗ, КрАЗ, комплект інструме"
нта ЗІЛ, комплект інструмента КамАЗ, комплект інструмента
ГАЗ, комплект інструмента УРАЛ, обладнання та інструмент
зварника, обладнання та інструмент для ремонту автошин,
обладнання і пристрої для змазки та заправки, знімачі, зйо"
мне приладдя, мийне обладнання (мотопомпа МП"800Б"ОІ),
трафарети номерних та пізнавальних знаків, електофіциро"
ванний інструмент, кабелі, проводи, шнури, матеріали (кар"
тон азбестовий, тканина азбестова, провід азбезтовий), сві"
тильники (3 шт,), гамаки підвісні (2 шт.), коврик, комплект
технічної літератури 35 книг.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 23 380,00 грн., ПДВ
— 4 676,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
28 056,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; покупець оплачує витрати з переоформлення об’"
єкта по обліках ДАІ, а також витрати, пов’язані з підготовкою
до приватизації об’єкта. Засоби платежу: грошові кошти для
фізичних та юридичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37182500900001 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.
Грошові кошти в розмірі 2 805,60 грн., що складає 10%
початкової вартості об’єкта перераховується на р/р №
37314009000173 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.
Приймання заяв проводиться у робочі дні з 8.00 по 16.00 та
закінчується за 3 дні до проведення аукціону.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опубліку*
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11.00 за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60.
Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Закарпатсь"
ка область, м. Хуст, вул. Львівська, 190.

Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по
Закарпатській області: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 кімн.
316; телефони для довідок в Ужгороді: (03122) 3"53"21, 3"71"93.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів малої приватизації
державної власності
Назва об’єкта: автомобіль ЗИЛ 157К, державний номер
56"09 ЗПТ.
Адреса: 72300, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Ломо"
носова, 331.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Тра"
са», код за ЄДРПОУ 03114193, адреса: 72300, Запорізька
обл., м. Мелітополь, вул. Ломоносова, 331.
Відомості про об’єкт: автомобіль ЗИЛ 157К — бортовий,
обладнаний тросом та лебідкою; кузов обладнаний лавами
для перевезення людей. Технічний стан — задовільний. Рік
випуску 1965.
Автомобіль знаходиться на збереженні в складському при"
міщенні підприємства «Агроторгсервіс» за адресою: м. Ме"
літополь, вул. Ломоносова, 331.
Вартість об’єкта без урахування ПДВ — 1 888,80 грн., ПДВ
— 377,76 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
2 266,56 грн..
Умови продажу об’єкта: відшкодувати витрати органу при"
ватизації на підготовку об’єкта до приватизації; у разі від"
мови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону
або договору купівлі"продажу грошові кошти в розмірі 10%
від початкової вартості об’єкта йому не повертаються.
Грошові кошти в розмірі 226,66 грн., що складає 10% від
початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р 37338661100021
в Управління Державного казначейства у Запорізькій облас"
ті, МФО 813015, одержувач — РВ ФДМУ по Запорізькій обла"
сті, код за ЄДРПОУ 20495280.
Назва об’єкта : автомобіль ПАРМ"1М1"01 на шасі ЗИЛ 131,
державний номер № 21"69 ЗПС.
Адреса: 72300, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Ломо"
носова, 331.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Тра"
са», код за ЄДРПОУ 03114193, адреса: 72300, Запорізька
обл., м. Мелітополь, вул. Ломоносова, 331.
Відомості про об’єкт: автомобіль ПАРМ"1М1"01 на шасі
ЗИЛ 131 представляє собою пересувну зварювальну лабо"
раторію. Рік випуску 1991. Автомобіль знаходиться на збере"
женні в складському приміщенні підприємства «Агроторгсе"
рвіс» за адресою: м. Мелітополь, вул. Ломоносова, 331.
Вартість об’єкта без урахування ПДВ — 18 475,10 грн., ПДВ
— 3 695,02 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
22 170,12 грн.
Умови продажу об’єкта: відшкодувати витрати органу при"
ватизації на підготовку об’єкта до приватизації; у разі відмо"
ви переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або
договору купівлі"продажу грошові кошти в розмірі 10% від
початкової вартості об’єкта йому не повертаються.
Грошові кошти в розмірі 2 217,01 грн., що складає 10% від
початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р 37338661100021
в Управління Державного казначейства у Запорізькій облас"
ті, МФО 813015, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій обла"
сті, код за ЄДРПОУ 20495280.
Назва об’єкта: автомобіль ПАРМ 2 на шасі ЗИЛ 131, дер"
жавний номер № 46"60 ЗПР .
Адреса: 72300, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Ломо"
носова, 331.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Тра"
са», код за ЄДРПОУ 03114193, адреса: 72300, Запорізька
обл., м. Мелітополь, вул. Ломоносова, 331.
Відомість про об’єкт: автомобіль ПАРМ 2 на шасі ЗИЛ 131
представляє собою пересувну ремонтно"механічну майсте"
рню. Рік випуску 1991. Автомобіль знаходиться на збере"
женні в складському приміщенні підприємства «Агроторгсе"
рвіс» за адресою: м. Мелітополь, вул. Ломоносова, 331.
Вартість об’єкта без урахування ПДВ — 12 618,40 грн., ПДВ
— 2 523,68 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ –
15 142,08 грн.
Умови продажу об’єкта: відшкодувати витрати органу при"
ватизації на підготовку об’єкта до приватизації; у разі від"
мови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону
або договору купівлі"продажу грошові кошти в розмірі 10%
від початкової вартості об’єкта йому не повертаються.
Грошові кошти в розмірі 1 514,21 грн., що складає 10% від
початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р 37338661100021
Управління Державного казначейства у Запорізькій області,
МФО 813015, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області,
код за ЄДРПОУ 20495280.
Назва об’єкта: одноповерхова нежитлова будівля.
Адреса: 71400, Запорізька обл., Великобілозерський р"н,
с. Велика Білозерка, вул. Мелітопольська, 45.
Балансоутримувач: сільськогосподарський виробничий ко"
оператив «Росія», код за ЄДРПОУ 00849286, адреса: 71400,
Запорізька обл., Великобілозерський р"н, с. Велика Білозе"
рка, вул. Центральна, 359.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля,
внутрішньою площею 616,4 м2. Рік забудови – 1979 р. Площа
земельної ділянки під будівлею та спорудами згідно техніч"
ного паспорта — 345,8 м2. Питання землекористування поку"
пець вирішує самостійно згідно чинного законодавства.
Вартість об’єкта без урахування ПДВ — 7 668,00 грн.
ПДВ — 1 533,60 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
9 201,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
відшкодувати витрати органу приватизації на підготовку
об’єкта до приватизації; у разі відмови переможця аукціону
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АУКЦІОНИ
від підписання протоколу аукціону або договору купівлі"
продажу грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартос"
ті об’єкта йому не повертаються.
Грошові кошти в розмірі 920,16 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта вносяться на р/р 37338661100021
в Управління Державного казначейства у Запорізькій облас"
ті, МФО 813015, одержувач — РВ ФДМУ по Запорізькій обла"
сті, код ЄДРПОУ 20495280.
Назва об’єкта: двоповерхова нежитлова будівля.
Адреса: 71400, Запорізька обл., Великобілозерський р"н,
с. Велика Білозерка, вул. Мелітопольська, 47.
Балансоутримувач: сільськогосподарський виробничий ко"
оператив «Росія», код за ЄДРПОУ 00849286, адреса: 71400,
Запорізька обл., Великобілозерський р"н, с.Велика Біло"
зерка, вул. Центральна, 359.
Відомості про об’єкт: двоповерхова нежитлова будівля з
підвалом, внутрішньою площею 1 466,1 м2. Рік забудови —
1980 р.
Розмір земельної ділянки за даними технічного паспорта
— 1 900,0 м2.
Питання землекористування покупець вирішує самостійно
згідно чинного законодавства.
Вартість об’єкта без урахування ПДВ — 18 239,00 грн.
ПДВ — 3 647,80 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
21 886,80 грн.
Умови продажу об’єкта: відшкодувати витрати органу при"
ватизації на підготовку об’єкта до приватизації; у разі відмо"
ви переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або
договору купівлі"продажу грошові кошти в розмірі 10% від
початкової вартості об’єкта йому не повертаються.
Грошові кошти в розмірі 2 188,68 грн., що складає 10% від
початкової вартості об’єкта вносяться на р/р 37338661100021
в Управління Державного казначейства у Запорізькій облас"
ті, МФО 813015, одержувач — РВ ФДМУ по Запорізькій обла"
сті, код за ЄДРПОУ 20495280.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 гривень та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації, вно"
сяться на р/р № 37183501900008 в Управління Державного
казначейства у Запорізькій області, МФО 813015, код за
ЄДРПОУ 20495280, одержувач — РВ ФДМУ по Запорізькій
області.
Аукціон буде проведено 13 вересня 2004 року за
адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 105 (інститут «За*
поріждіпроводгосп», актовий зал, п’ятий поверх) об
11.00 з підписанням угоди з філією «Запорізький аукці*
онний центр» .
Реєстрація заявників здійснюється в день проведення
аукціону з 9.00 до 10.45.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні 9 ве"
ресня 2004 року. Заяви приймаються за адресою: м. Запорі"
жжя, пр.Леніна, 164, кімн.776 (в робочі дні з 8.00 до 16.00 ).
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за тел.
(0612) 39"01"24.

ІВАНО*ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної форми
власності
Назва об’єкта: будівля їдальні ПТО, що знаходиться на ба"
лансі вагонного депо Коломия.
Місцезнаходження об’єкта: 76000, м. Івано"Франківськ, с.
Хриплин, вул. Марковецька, 5.
Балансоутримувач: вагонне депо Коломия Львівської дер"
жавної залізниці.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01071019.
Місцезнаходження балансоутримувача: 78200, м .Коломия,
вул. М. Кривоноса, 5.
Відомості про об’єкт: цегляна одноповерхова будівля пло"
щею 689,7 м2. Земельна ділянка не виділена.
Вартість продажу без ПДВ — 38 4030 грн., ПДВ — 76 806
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
460 836 грн.
Умови продажу: без збереження спеціалізації, покупець
відшкодовує витрати, пов’язані з виготовленням техдокуме"
нтації; питання землекористування покупець вирішує само"
стійно після укладання договору купівлі"продажу.
Аукціон буде проведено об 11.00 в регіональному від*
діленні через 30 днів після публікації цієї інформації.
Кінцевий термін прийняття заяв — за три дні до дати про"
ведення аукціону.
Учасники аукціону перераховують Регіональному відділен"
ню ФДМУ по Івано"Франківській області (код установи за
ЄДРПОУ 13660726) в банк УДК в Івано"Франківській області,
МФО 836014: за реєстрацію заяви 17 грн. та кошти при роз"
рахунку за придбаний об’єкт приватизації на рахунок
37180500900001, 46 084 грн. – грошові кошти в розмірі 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, на рахунок
37314913660726.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування. Додаткову інформацію можна отримати
в Регіональному відділенні ФДМУ по Івано"Франківській об"
ласті за адресою: м. Івано"Франківськ, вул. Січових Стріль"
ців, 15, каб.307, тел.2"57"44.
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Адреса об’єкта: 08635, Київська обл., Васильківський р"н,
с. Зелений Бір, пл. Декабристів, 2.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 05513193.
Адреса: 08635, Київська обл., Васильківський р"н, с. Зеле"
ний Бір.
Відомості про об’єкт: площа приміщення — 225,7 м2 (літ. А),
розташоване в одноповерховій частині цегляної будівлі ко"
лишнього побутового комплексу, не експлуатується, введена
в експлуатацію в 1970 році, питання виділення, оренди або
приватизації земельної ділянки вирішується новим власни"
ком самостійно в порядку, встановленому чинним законодав"
ством.
Вартість об’єкта, що підлягає приватизації шляхом прода"
жу на аукціоні без урахування ПДВ: 20 130,82 грн., ПДВ: 4 026,16
грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ:
24 156,98 грн.
Сума грошових коштів, що становить 10% від початкової
вартості об’єкта, яку вносять покупці при подачі заяви на при"
ватизацію: 2 415,7 грн.
Умови продажу: без збереження спеціалізації; викорис"
тання та реконструкція приміщення погоджується з місцеви"
ми органами влади; утримання об’єкта в належному техніч"
ному та санітарному стані.
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів, що знаходиться
на балансі дочірнього підприємства БУ"146 ВАТ «Трест «Пів"
дензахідтрансбуд», у складі: склади РМХ"20 (літ. В, Г, Д, Е),
склад будівельних матеріалів (літ. Б), добудова (літ. б), га"
раж"ІІРП"60с (літ. А), бокси (літ. А1, А2), дім"контора (літ. Ж),
пожежні водогони (літ. Й1, Й2), огорожа 1.
Адреса об’єкта: 08500, Київська обл., м. Ірпінь, смт Буча,
вул. Кірова, 2.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01380708.
Адреса: 08292, Київська обл., смт Буча, вул. Водопровідна,
34.
Відомості про об’єкт: на даний час об’єкт не діючий, усі
будівлі 1960 року забудови, виділено земельну ділянку під
об’єкт 1,01145 га.
Вартість об’єкта, що підлягає приватизації шляхом прода"
жу на аукціоні без урахування ПДВ: 108 007 грн., ПДВ:
21 601,4 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ:
129 608,4 грн.
Сума грошових коштів, що становить10% від початкової
вартості об’єкта, яку вносять покупці при подачі заяви на при"
ватизацію: 12 960,84 грн.
Умови продажу: без збереження спеціалізації; утримання
об’єкта в належному технічному та санітарному стані; при"
ймати участь в благоустрої прилеглої території.
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів ОПРС «Лютіж»
(технічна будівля та споруди), що знаходиться на балансі дер"
жавного підприємства обслуговування повітряного руху Укра"
їни «Украерорух».
Адреса об’єкта: 07352, Київська обл., Вишгородський р"н,
с. Лютіж, вул. Лісовий масив, 31.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 13738233.
Адреса: 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 76а.
Відомості про об’єкт: до групи інвентарних об’єктів вхо"
дить технічна будівля ОПРС «Лютіж», сарай, вбиральня, ого"
рожа, дороги і площадки, лінія зв’язку, лінія електрозабезпе"
чення; об’єкти не експлуатуютьс; площа відведеної земельної
ділянки — 0,6 га.
Вартість об’єкта, що підлягає приватизації шляхом прода"
жу на аукціоні без урахування ПДВ: 98 780 грн., ПДВ: 19 756
грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ:
118 536 грн.
Сума грошових коштів, що становить 10% від початкової
вартості об’єкта, яку вносять покупці при подачі заяви на при"
ватизацію: 11 853,6 грн.
Умови продажу: без збереження первісного призначення;
утримання об’єктів в належному технічному та санітарному
стані; питання переоформлення земельної ділянки вирішує
покупець самостійно в порядку, встановленому чинним зако"
нодавством.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Повторний продаж
Назва об’єкта: будівля магазину «Універсам», що знахо"
диться на балансі Фастівського державного торгово"
виробничого підприємства робітничого постачання.
Адреса: 09000, Київська обл., м. Фастів, вул. Галафеєва, 18.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 19409849, адреса: Ки"
ївська обл., м. Фастів, вул. Галафеєва, 18.
Відомості про об’єкт6 двоповерхова, окремо розташована
будівля, площею 1 318,1 м2 (літ. А), введена в експлуатацію в
1991 році. Земельна ділянка не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 542 171 грн., ПДВ:
108 434 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
650 605 грн.
Сума грошових коштів, що становить 10% від початкової
вартості об’єкта, яку вносять покупці під час подачі заяви на
приватизацію: 65 060,5 грн.
Умови продажу: збереження спеціалізації; утримання об’"
єкта в належному технічному та санітарному стані; приймати
участь в благоустрої прилеглої території.
Питання виділення, оренди або приватизації земельної ді"
лянки вирішується покупцем самостійно в порядку, встанов"
леному чинним законодавством.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж, повторний продаж та повторний продаж
зі зменшенням ціни на 30 відсотків на аукціоні
об’єктів державної власності (група А)
Продаж
Назва об’єкта: приміщення їдальні з майном, що знахо"
диться на балансі ВАТ «Птахофабрика «Васильківська».

Повторний продаж зі зменшенням ціни на 30%.
Назва об’єкта: будівля магазину № 2, що знаходиться на
балансі Фастівського державного торгово"виробничого під"
приємства робітничого постачання.
Адреса: 09000, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леванев"
ського, 144 (ст. Роток).
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 19409849; адреса: Ки"
ївська обл., м. Фастів, вул. Галафеєва, 18.

Відомості про об’єкт: одноповерховий металевий павіль"
йон площею 211,9 м2(літ. А), введена в експлуатацію в 1983
році. Земельна ділянка не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 15 386,7 грн., ПДВ:
3 077,34 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
18 464,04 грн.
Сума грошових коштів, що становить 10% від початкової
вартості об’єкта, яку вносять покупці при подачі заяви на при"
ватизацію: 1 846,4 грн.
Умови продажу: без збереження спеціалізації; утримання
об’єкта в належному технічному та санітарному стані; при"
ймати участь в благоустрої прилеглої території. Питання ви"
ділення, оренди або приватизації земельної ділянки вирішу"
ється покупцем самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством.
Назва об’єкта: будівля філії АКАБ «Україна» загальною пло"
щею 232 м2, що знаходиться в управлінні Кабінету Міністрів
України.
Адреса: Київська обл., Васильківський район, стм Гребін"
ки, вул. Київська, 186.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 0003905; адреса:
010025, м. Київ, пров. Рильського, 10.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля, цегляна, зага"
льною площею 232 м2 (літ. А), введена в експлуатацію в 1978
році. Земельна ділянка не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 83 015,8 грн., ПДВ:
16 603,16 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
99 618,96 грн.
Сума грошових коштів, що становить 10% від початкової
вартості об’єкта, яку вносять покупці при подачі заяви на при"
ватизацію: 9 961,9 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; утримання об’єкта в належному технічному та сані"
тарному стані; приймати участь в благоустрої прилеглої те"
риторії. Питання виділення, оренди або приватизації земе"
льної ділянки вирішується новим власником самостійно в по"
рядку, встановленому чинним законодавством.
Назва об’єкта: будівля майстерні по ремонту взуття, що
знаходиться на балансі ВАТ «Гостомельський склозавод».
Адреса: 08290, Київська обл., смт Гостомель, вул. Бучансь"
ке шосе, 1а.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00333888; смт Госто"
мель, вул. Леніна, 86.
Відомості про будівлю: окремо розташований двоповер"
ховий цегляний будинок майстерні (літ. А), загальною пло"
щею 13,7 м2, питання виділення земельної ділянки вирішу"
ється покупцем згідно чинного законодавства.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 4 363,8 грн., ПДВ: 872,76
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
5 236,56 грн.
Сума грошових коштів: що становить 10% від початкової
вартості об’єкта, яку вносять покупці при подачі заяви на при"
ватизацію: 523,66 грн.
Умови продажу: без збереження спеціалізації; утримання
об’єкта в належному технічному та санітарному стані; при"
ймати участь в благоустрої прилеглої території.
Питання виділення, оренди або приватизації земельної ді"
лянки вирішується новим власником самостійно в порядку,
встановленому чинним законодавством.
Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ"131 МТО АТ держ. № 36"71
АТ, що знаходиться на балансі ВАТ «Васильківське вантажне
автотранспортне підприємство».
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 05538626.
Об’єкт розташований за адресою балансоутримувача:
08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Тракторна, 13.
Відомості про об’єкт: рік випуску — 1981 р.; призначення —
майстерня технічного обслуговування автомобільного транс"
порту; автомобіль знаходиться в технічно"справному стані.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 7 055,3 грн., ПДВ:
1 411,06 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
8 466,36 грн.
Сума грошових коштів, що становить 10% від початкової
вартості об’єкта, яку вносять покупці під час подачі заяви на
приватизацію: 846,64 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; зняття з обліку в органах ДАІ проводиться за раху"
нок покупця.
Назва об’єкта: будівля будинку побуту, що знаходиться на
балансі Фастівського державного торгово"виробничого під"
приємства робітничого постачання.
Адреса: 09000, Київська обл., м. Фастів, вул. Південна, 2.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 19409849; адреса: Ки"
ївська обл., м. Фастів, вул. Галафеєва, 18.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля, за"
гальною площею 221,9 м2 (літ. А), введена в експлуатацію в
1968 році. Земельна ділянка не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 46 088 грн., ПДВ:
9 217,6 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
55 305,6 грн.
Сума грошових коштів, що складає 10% від початкової вар"
тості об’єкта, яку вносять покупці при подачі заяви на прива"
тизацію: 5 530,56 грн.
Умови продажу: без збереження спеціалізації; утримання
об’єкта в належному технічному та санітарному стані; при"
ймати участь в благоустрої прилеглої території.
Питання виділення, оренди або приватизації земельної ді"
лянки вирішується новим власником самостійно в порядку,
встановленому чинним законодавством.
Аукціон буде проведено через 30 календарних днів пі*
сля публікації за адресою: м. Київ, вул. Залізничне Шос*
се, 57 (5*й поверх), ВАТ «Київська Універсальна біржа».
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — за
три дні до проведення аукціону.
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АУКЦІОНИ
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р № 37184500900001 Регіонального відділення ФДМУ по
Київській області, код за ЄДРПОУ 19028107, в УДК у Київсь"
кій області, МФО 812018.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта вносяться на р/р № 37317100066101 Регіонального
відділення ФДМУ по Київській області, код за ЄДРПОУ
19028107 в УДК у Київській області, МФО 821018.
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні з дозволу
регіонального відділення. Служба з організації та проведен"
ня аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Київській обла"
сті, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кімн. 815а, тел.: 296"82"51,
296"80"91.

ЛУГАHСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта малої приватизації –
цілісного майнового комплексу Луганського
комунального обласного підприємства
«Луганськоптбакалея»
Назва об’єкта: Луганське обласне комунальне підприємст"
во «Луганськоптбакалея».
Адреса: м. Луганськ, пров. Переїзний, 1а.
Призначення об’єкта: гуртова торгівля.
Відомості про об’єкт: складські приміщення площею 7493,3
м2; гараж площею 101,2 м2; адміністративно"побутовий ком"
бінат площею 1696 м2; підсобні приміщення та споруди пло"
щею 205 м2; мережі електро", водо–, теплопостачання, транс"
форматорна, огорожа, ворота, холодильне, вантажне, склад"
ське, допоміжне обладнання — 52 од.; обладнання, що підля"
гає ліквідації –15 од.; малоцінні необоротні активи, автомо"
білі ГАЗ"3307, УАЗ"3909, товарні запаси вартістю 6 758 грн.
Заборгованість: кредиторська — 56 300 грн., дебіторська
— немає.
Кількість працівників —14 осіб.
Протягом останніх 5 років об’єкт за призначенням не вико"
ристовується, складські приміщення передані у оренду: 1 190
2
м – до 2010 року, 2 980 м2 — до 2005 року.
Площа земельної ділянки —1,79 га. Питання землекорис"
тування вирішується покупцем після укладання договору ку"
півлі – продажу згідно з чинним законодавством.
Початкова вартість продажу об’єкта — 703 752 грн.
Умови продажу: новий власник стає правонаступником усіх
прав і обов’язків ЦМК; збереження призначення об’єкта; не
допускається звільнення працівників з ініціативи нового вла"
сника протягом шести місяців; працевлаштування вивільне"
них працівників здійснюється відповідно до законодавства;
утримання об’єкта та прилеглої території у належному сані"
тарно"технічному стані; об“єкт не підлягає відчуженню та пе"
редачі в оренду іншим юридичним та фізичним особам без
збереження зобов’язань, на яких його було придбано; поку"
пець відшкодовує витрати, пов’язані з підготовкою об”єкта
до приватизації; переможець аукціону, який відмовився від
підписання протоколу аукціону або укладання договору купів"
лі"продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку в розмірі
20 відсотків від кінцевої ціни продажу об’єкта на аукціоні.
Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р №37183506900001 в УДК у Луганській області, МФО
804013, код 13398493. Одержувач — Регіональне відділення
ФДМУ по Луганській області.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта (70 376 грн.) вносяться на р/р №37316006000535 в УДК
у Луганській області, МФО 804013, код 13398493. Одержувач
— Регіональне відділення ФДМУ по Луганській області.
Термін прийняття заяв — протягом 27 днів із дня опубліку"
вання цієї інформації.
Аукціон буде проведено через 30 днів після дня опуб*
лікування цієї інформації о 10*й годині за адресою: м.
Луганськ, вул. Октябрська, 43.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем знаходження
об’єкта.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ"
не відділення ФДМУ по Луганській області. Адреса: м. Лу"
ганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, каб.201, т.58"53"39.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі магазину та будівлі
павільйону побутових послуг
Hазва об’єкта: нежитлова будівля магазину.
Місцерозташування: Полтавська область, м. Хорол, вул.
Юрченка, 31.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільський цукровий
завод».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: окремо"
розташована одноповерхова цегляна будівля загальною п"
лощею 91,3 м2, яка в даний час не експлуатується. Знаходиться
в незадовільному стані, що обумовлює необхідність прове"
дення капітального ремонту окремих елементів та інженерних
комунікацій. Розташована на земельній ділянці площею 204
м2, яка входить до складу земель наданих у постійне корис"
тування ВАТ «Веселоподільский цукровий завод».
Умови продажу: шляхи подальшого використання будівлі
покупець вирішує самостійно у відповідності до чинного за"
конодавства; питання користування земельною ділянкою, на
якій розташовано об’єкт, покупцем вирішується самостійно
в межах чинного законодавства; забезпечення відповідності
об’єкту архітектурно"будівельним, санітарним та проти"
пожежним вимогам, а також вимогам екологічної безпеки; в
разі зміни власника об’єкта приватизації обов’язки покла"
дені на покупця зберігають силу для нового власника; покупець
зобов’язаний погоджувати у відповідності до Порядку надання
державними органами приватизації згоди на подальше від"
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чуження об’єктів, придбаних покупцями державного майна
за договорами купівлі"продажу, затвердженого наказом
ФДМУ від 30.03.2001 року № 500, подальше відчуження об’є"
кта протягом дії вказаних у договорі купівлі"продажу
зобов’язань; забезпечити створення безпечних і нешкід"
ливих умов праці при подальшій експлуатації об’єкта; за"
безпечувати влаштування прилеглої території; при веденні
виробничої діяльності виконувати норми, встановлені чин"
ним законодавством України та Правилами, що затверджені
міськвиконкомом для виробничих приміщень; надавати
продавцю необхідні матеріали, відомості , документи щодо
виконання умов цього договору.
Вартість продажу об’єкту (без ПДВ): 3 600,00 грн.; ПДВ
720,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
4 320,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 432,00 грн., що становить 10 %
початкової вартості об’єкта приватизації вносяться
одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37310005000259.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних
осіб.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації, вносяться
одержувачу :РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО
831019, р/р 37185500900001.
Hазва об’єкта: будівля павільйону побутових послуг.
Місце розташування: Полтавська область, м. Хорол, вул.
Юрченка, 31а.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільський цукровий
завод».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: окреморо"
зташований павільйон загальною площею 162,7 м 2. Стіни
металевий каркас, стіни цегляні, покрівля азбестоцементні
листі. Опалення, водопостачання, каналізація та елект"
ропостачання відсутнє. Об’єкт не експлуатується і знахо"
диться в незадовільному стані, що обумовлює проведення
капітального ремонту конструктивних елементів. Будівля па"
вільйону розташована на земельній ділянці площею 440 м2,яка
входить до складу земель наданих у постійне користування
ВАТ «Веселоподільский цукровий завод».
Умови продажу: будівлю павільйону використовувати за
призначенням; питання користування земельною ділянкою,
на якій розташовано об’єкт, покупцем вирішується самостійно
в межах чинного законодавства; забезпечення відповідності
об’єкту
архітектурно"будівельним,
санітарним
та
протипожежним вимогам., а також вимогам екологічної без"
пеки; в разі зміни власника об’єкта приватизації обов’язки
покладені на покупця зберігають силу для нового власника;
покупець зобов’язаний погоджувати у відповідності до Пор"
ядку надання державними органами приватизації згоди на
подальше відчуження об’єктів, придбаних покупцями
державного майна за договорами купівлі"продажу,
затвердженого наказом ФДМУ від 30.03.2001 року № 500,
подальше відчуження об’єкту протягом дії вказаних у договорі
купівлі"продажу зобов’язань; забезпечити створення
безпечних і нешкідливих умов праці при подальшій
експлуатації об’єкту; забезпечувати улаштування прилеглої
території; при веденні виробничої діяльності виконувати
норми, встановлені чинним законодавством України, та
Правилами, що затверджені міськвиконкомом для виробн"
ичих приміщень; надавати продавцю необхідні матеріали,
відомості, документи, щодо виконання умов цього договору.
Вартість продажу об’єкту (без ПДВ): 2 900,00 грн.; ПДВ
580,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
3 480,00 грн.
Засоби платежу : грошові кошти від фізичних та юридич"
них осіб.
Грошові кошти у розмірі 348,00 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться
одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за
ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській
області, МФО 831019, р/р № 37310005000259.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних
осіб.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації, внося"
ться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за
ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській
області, МФО 831019, р/р № 37185500900001.
Термін прийняття заяв: до 6 вересня 2004 року включно за
адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн.409.
Аукціон буде проведено 10 вересня 2004 року за
адресою: м. Полтава, вул.Жовтнева,43, об 11.00.
Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх
розташування.
Служба з організації та проведення аукціону за адресою:
36020, м. Полтава, вул. Леніна 1/23, кім.409, тел 56"35"55,
регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної
власності (група А) — будівлі ортопедичного
відділення міської стоматологічної поліклініки
Назва об’єкта: будівля ортопедичного відділення міської
стоматологічної поліклініки загальною площею приміщень
187,6 м2 .
Місцезнаходження об’єкта: 35600, Рівненська обл., м. Дуб"
но, вул. Забрама,14.
Балансоутримувач: Дубенська міська стоматполіклініка, 35000,
Рівненська обл., м. Дубно, вул.Скарбова,4, код за ЄДРПОУ —
03075352.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля лікувального

відділення міської стоматологічної поліклініки. Рік будівниц"
тва 1966 р. Земельна ділянка окремо не відведена .
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 66 265 грн.
ПДВ —13 253 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
79 518 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотри"
мання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; утри"
мання об’єкта та прилеглої території в належному санітарно"
екологічному стані; об’єкт не підлягає відчуженню та переда"
чі в оренду тощо іншим юридичним та фізичним особам без
збереження умов, на яких він був придбаний; подальше від"
чуження об’єкта за договором купівлі–продажу, до моменту
підписання сторонами підсумкового акту перевірки виконан"
ня умов даного договору можливе лише за згодою органу
приватизації. У разі зміни власника об’єкта приватизації,
покупець повинен покласти всі зобов’язання за цим догово"
ром на нового власника. Новий власник у двотижневий тер"
мін з дня переходу до нього права власності на об’єкт подає
до державного органу приватизації копії документів, що під"
тверджують перехід до нього права власності; питання зем"
лекористування покупець вирішує самостійно з органами мі"
сцевого самоврядування згідно з чинним законодавством
України; покупець зобов’язаний сплатити продавцю витра"
ти, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації та прове"
денням аукціону; учасник аукціону, який відмовився від під"
писання протоколу, якщо це підтверджується актом, підписа"
ним трьома незацікавленими особами, позбавляється пра"
ва на подальшу участь в аукціоні. Учасник аукціону, який ви"
знаний переможцем, але відмовився від підписання догово"
ру купівлі"продажу, відшкодовує органу приватизації вартість
робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та прове"
денням аукціону;
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у
розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’"
єкт, вносяться на рахунок №37183007000095, банк УДК в Рівнен"
ській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержу"
вач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 7 951,8 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху"
нок № 37313004000095, банк УДК в Рівненській області, МФО
833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач: Регіональне
відділення ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 20 вересня 2004 року вклю"
чно до 17.15 год.
Аукціон буде проведено 24 вересня 2004 року об 11.00
в приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по Рівнен*
ській області за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з дозволу Регіонального відділення.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву за вста"
новленою органом приватизації формою можна за адресою:
м. Рівне, 16 Липня, 77, тел. (0362) 63"58"19, 26"25"56.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної
власності (група А) — будівлі лікувального відділення
міської стоматологічної поліклініки
Назва об’єкта: будівля лікувального відділення міської сто"
матологічної поліклініки загальною площею приміщень 277м2.
Місцезнаходження об’єкта: 35600, Рівненська обл., м. Дубно,
вул.Забрама,14.
Балансоутримувач: Дубенська міська стоматполіклініка,
35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Скарбова, 4, код за
ЄДРПОУ 03075352.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля лікувального
відділення міської стоматологічної поліклініки. Рік будівниц"
тва 1966 р. Земельна ділянка окремо не відведена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 97 846 грн.
ПДВ — 19 569,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 117 415,20 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотри$
мання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; утри"
мання об’єкта та прилеглої території в належному санітарно"
екологічному стані; об’єкт не підлягає відчуженню та переда"
чі в оренду тощо іншим юридичним та фізичним особам без
збереження умов, на яких він був придбаний; подальше від"
чуження об’єкта за договором купівлі"продажу, до моменту
підписання сторонами підсумкового акту перевірки виконан"
ня умов даного договору можливе лише за згодою органу
приватизації. У разі зміни власника об’єкта приватизації,
покупець повинен покласти всі зобов’язання за цим догово"
ром на нового власника. Новий власник у двотижневий тер"
мін з дня переходу до нього права власності на об’єкт подає
до державного органу приватизації копії документів, що під"
тверджують перехід до нього права власності; питання зем"
лекористування покупець вирішує самостійно з органами мі"
сцевого самоврядування згідно з чинним законодавством
України; покупець зобов’язаний сплатити продавцю витра"
ти, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації та прове"
денням аукціону; учасник аукціону, який відмовився від під"
писання протоколу, якщо це підтверджується актом, підписа"
ним трьома незацікавленими особами, позбавляється пра"
ва на подальшу участь в аукціоні. Учасник аукціону, який ви"
знаний переможцем, але відмовився від підписання Догово"
ру купівлі"продажу, відшкодовує органу приватизації вартість
робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та прове"
денням аукціону;
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у
розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт, вносяться на рахунок №37183007000095, банк УДК в
Рівненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач: Регіональне віддділення ФДМУ по Рівненській
області.
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Кінцевий термін прийняття заяв: 20 вересня 2004 року
включно до 17.15 год.
Аукціон буде проведено 24 вересня 2004 року об 11.00
в приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по Рівнен*
ській області за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з дозволу регіонального відділення.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву за вста"
новленою органом приватизації формою можна за адресою:
м. Рівне, 16 Липня, 77, тел.(0362) 63"58"19, 26"25"56.
Про внесення змін в інформаційні повідомлення, на"
друковані в газеті «Відомості приватизації» № 27 (315)
від 14 липня 2004 р. про продаж на аукціоні об’єктів гру"
пи А в частині початкової вартості продажу об’єктів та в
частині внесення грошових коштів в розмірі, що стано$
вить 10% від початкової вартості продажу об’єктів:
В інформації про повторний продаж на аукціоні об’єк"
та державної власності групи А — будівлі прохідної (по"
чаткова вартість продажу знижена на 30%) слід читати:
Назва об’єкта: будівля прохідної.
Місцезнаходження об’єкта: 34500 Рівненська область,
м. Сарни, вул. Белгородська, 31а.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 4 908,40 грн.
Податок на додану вартість: 981,68 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуван*
ням ПДВ: 5 890,08 грн.
Грошові кошти в розмірі 589,01 грн., що становить 10%
від початкової вартості продажу об’єкта, вносяться на
рахунок № 37313004000095, банк УДК в Рівненській об"
ласті, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач
— Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
В інформації про повторний продаж на аукціоні
об’єкта державної власності групи А — підсобних
приміщень (початкова вартість продажу знижена на
30%) слід читати:
Назва об’єкта: підсобні приміщення.
Місцезнаходження об’єкта: 34500, Рівненська область,
м. Сарни, вул. Белгородська, 31а.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 16 878,40 грн.
Податок на додану вартість: 3 375,68 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуван*
ням ПДВ: 20 254,08 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 025,41 грн., що становить
10% від початкової вартості продажу об’єкта, вносяться
на рахунок № 37313004000095, банк УДК в Рівненській
області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ — 13989432, одер"
жувач — Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській
області.
В інформації про повторний продаж на аукціоні об’єк"
та державної власності групи А — двоповерхової будівлі
відділення АКАБ «Україна» загальною площею 469,4 м2
(початкова вартість продажу знижена на 30%) слід читати:
Назва об’єкта: двоповерхова будівля відділення АКАБ
«Україна» загальною площею 469,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська область, Рів"
ненський район, смт Клевань, вул. І. Франка, 20.
Вартість продажу об’єкта: 192 185,00 грн.
Податок на додану вартість: 38 437,00 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуван*
ням ПДВ: 230 622,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 23 062,20 грн., що становить
10% від початкової вартості продажу об’єкта, вносяться
на рахунок № 37313004000095, банк УДК в Рівненській
області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ — 13989432, одер"
жувач — Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській
області.
В інформації про повторний продаж на аукціоні об’єк"
та державної власності групи А — гаражів загальною
площею 39,8 м2 (початкова вартість продажу знижена на
30%) слід читати:
Назва об’єкта: гаражі загальною площею 39,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська область, Рів"
ненський район. смт Клевань, вул. І. Франка, 20.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 5 705,00 грн.
Податок на додану вартість: 1 141,00 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуван*
ням ПДВ: 6 846,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 684,60 грн., що становить 10%
від початкової вартості продажу об’єкта, вносяться на ра"
хунок № 37313004000095, банк УДК в Рівненській області,
МФО 833017, код за ЄДРПОУ — 13989432, одержувач —
Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
В інформації про повторний продаж на аукціоні об’єк"
та державної власності групи Д незавершеного будівни"
цтва — учбово*виробничих майстерень СПТУ*25 (по"
чаткова вартість продажу знижена на 30%) слід читати:
Назва об’єкта: учбово"виробничі майстерні СПТУ"25.
Місцезнаходження об’єкта: 35200, Рівненська область,
смт Демидівка, вул. Миру, 144.
Балансоутримувач: УКБ Рівненської обласної держав"
ної адміністрації, м. Рівне, вул. Кавказська, 9"а.
код за ЄДРПОУ — 04014022.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 222 268,66 грн.
Податок на додану вартість: 44 453,73 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуван*
ням ПДВ: 266 722,39 грн.
Грошові кошти в розмірі 26 672,24 грн., що становить
10% від початкової вартості продажу об’єкта приватиза"
ції, вносяться на рахунок № 37313004000095, банк УДК в
Рівненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ —
13989432, одержувач — Регіональне відділення ФДМУ
по Рівненській області.
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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта малої приватизації
(група А) — нежитлової будівлі літ. А’*1
Назва об’єкта: нежитлова будівля літ. А’"1 загальною пло"
щею 630,4 м2.
Адреса об’єкта: 61157, м. Харків, вул. Селянська, 24.
Балансоутримувач: 14315500, Харківський державний при"
ладобудівний завод ім. Т. Г. Шевченка, 61001, м. Харків, вул.
Жовтневої революції, 99.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля літ. А’"1 загаль"
ною площею 630,4 м2, 1984 року побудови.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не виділена. Питання оренди або постійного користування
земельною ділянкою покупець вирішує самостійно після укла"
дання договору купівлі"продажу.
Вартість продажу без ПДВ — 253 200,00 грн., ПДВ —
50 640,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
303 840,00 грн.
Умови продажу об’єкта: умови подальшого використання
визначає покупець. Не відчужувати об’єкт приватизації до
сплати його повної вартості. Сплатити продавцю витрати,
що пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації. Вжити
заходи щодо закріплення земельної ділянки відповідно до
вимог діючого законодавства протягом 1 року.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на
р/р №37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона"
льне відділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 30 384,00 грн., що становить 10
відсотків від початкової вартості об’єкта приватизації, пере"
раховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківсь"
кій області на р/р №37317000140001 в УДК у Харківській об"
ласті, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач ко"
штів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Ха"
рків, Держпром, 3"й під’їзд, 1"й поверх, к. 206, телефон для
довідок: 705"18"48.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м.
Харків, Держпром, 3"й під’їзд, 1"й поверх, к. 206, телефон
для довідок : 705"18"48.
Аукціон буде проведено об 11.00 10 вересня 2004 ро*
ку в приміщенні Харківського аукціонного центру * філії
Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шаті*
лова дача, 4.
Останній день прийому заяв — 6 вересня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу"
вання.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні групи інвентарних
об’єктів їдальні № 7 у складі: будівлі їдальні № 7,
будівлі складу з підвалом, огорожею
(форма власності державна)
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів їдальні № 7, що
знаходиться на балансі ХДТВПРП, у складі: будівлі їдальні №
7, будівлі складу з підвалом, огорожею.
Адреса об’єкта: Херсонська обл., м. Таврійськ, вул. Кахов"
ська, 61а.
Балансоутримувач: Херсонське державне торгівельно"
виробниче підприємство робітничого постачання Одеської
залізниці.
Характеристика об’єкта: одноповерхова будівля їдальні №
7 загальною площею 293,4 м2, будівля складу площею 27,0 м2
з підвалом площею 17,5 м2 і входом до нього площею 7,6 м2,
залізобетонна огорожа довжиною 45,5 м. Група інвентарних
об’єктів розташована на земельної ділянці загальною пло"
щею 873 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 12 864,0 грн., сума
ПДВ — 2 572,80 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ — 15 436,80
грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу
об’єкта) для участі в аукціоні: 1 543,68 грн.
Умови продажу: покупець сплачує послуги експерта та но"
таріуса.
Засоби платежу: для фізичних та юридичних осіб — гро"
шові кошти.
Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адре*
сою: 73000, м. Херсон, бул. Мирний, 3, т. 24*03*73.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні при"
пиняється за три дні до початку аукціону.
Плату за реєстрацію заяви в розмірі одного неоподатко"
ваного мінімуму (17 грн.) та кошти при розрахунку за при"
дбаний об’єкт приватизації, вносяться на рахунок одержува"
ча — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській області,
р/р № 37183003000014 в УДК у Херсонській області, код за
ЄДРПОУ 21295778, МФО 852010.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості
продажу об’єкта для участі в аукціоні вносяться на рахунок
одержувача — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській
області, р/р № 37315008000014, код за ЄДРПОУ 21295778
банк одержувача — УДК у Херсонській області, МФО 852010.
Одержати додаткову інформацію, ознайомитись з об’єк"
том та подати заяву на участь в аукціоні можна у регіонально"
му відділенні ФДМУ по Херсонській області за адресою: 73000,

м. Херсон, бул. Мирний, 3, поверх, 6, кімната 613, т. 24"03"73
з 8.00 до 17.00, вихідні — субота, неділя.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта групи А
— будівлі столярної майстерні з обладнанням
(форма власності державна)
Назва об’єкта: будівля столярної майстерні з обладнан"
ням.
Адреса об’єкта: 73000, м. Херсон, вул. Паровозна, 41.
Балансоутримувач: Херсонське державне торгівельно"
виробниче підприємство робітничого постачання Одеської
залізниці.
Характеристика об’єкта: одноповерхова будівля загальною
площею 73,3 м2, універсальний деревообробний верстат. Зе"
мельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 9 298,10 грн., сума
ПДВ — 1 859,62 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ — 11 157,72
грн. (зменшена на 30% від початкової вартості).
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу
об’єкта) для участі в аукціоні: 1 115,77 грн.
Умови продажу: покупець сплачує послуги експерта та но"
таріуса.
Засоби платежу: для фізичних та юридичних осіб — гро"
шові кошти.
Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адре*
сою: 73000, м. Херсон, бул. Мирний, 3, тел. 24*03*73.
Кінцевий термін прийняття заяви на участь в аукціоні при"
пиняється за три дні до початку аукціону.
Плату за реєстрацію заяви в розмірі одного неоподатко"
ваного мінімуму (17 грн.) та кошти при розрахунку за при"
дбаний об’єкт приватизації, вносяться на рахунок одержува"
ча — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській області,
р/р № 37183003000014 в УДК у Херсонській області, код за
ЄДРПОУ 21295778, МФО 852010.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості
продажу об’єкта для участі в аукціоні вносяться на рахунок
одержувача — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській
області, р/р № 37315008000014, код за ЄДРПОУ 21295778
банк одержувача — УДК у Херсонській області, МФО 852010.
Одержати додаткову інформацію, ознайомитись з об’єк"
том та подати заяву на участь в аукціоні можна у Регіонально"
му відділенні ФДМУ по Херсонській області за адресою: 73000,
м. Херсон, бул. Мирний, 3, поверх, 6, кімната 613, т. 24"03"73
з 8.00 до 17.00, вихідні — субота, неділя.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі магазину № 55
(форма власності державна)
Назва об’єкта: будівля магазину № 55.
Адреса об’єкта: Херсонська обл., м. Таврійськ, вул. Кахов"
ська, 61.
Балансоутримувач: Херсонське державне торговельно"
виробниче підприємство робітничого постачання Одеської
залізниці.
Характеристика об’єкта: магазин № 55 торговельною пло"
щею 150,4 м2, підвалом площею 77,7 м2 та прибудоване при"
міщення. Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 6 820,00 грн., сума
ПДВ — 1 364,00 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ — 8 184,00
грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу
об’єкта) для участі в аукціоні: 818,40 грн.
Умови продажу: покупець сплачує послуги експерта та но"
таріуса.
Засоби платежу: для фізичних та юридичних осіб — гро"
шові кошти.
Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адре*
сою: 73000, м. Херсон, бул. Мирний, 3, тел. 24*03*73.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні при"
пиняється за три дні до початку аукціону.
Плату за реєстрацію заяви в розмірі одного неоподатко"
ваного мінімуму (17 грн.) та кошти при розрахунку за при"
дбаний об’єкт приватизації, вносяться на рахунок одержува"
ча — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській області,
р/р № 37183003000014 в УДК у Херсонській області, код за
ЄДРПОУ 21295778, МФО 852010.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості
продажу об’єкта для участі в аукціоні вносяться на рахунок
одержувача — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській
області, р/р № 37315008000014, код за ЄДРПОУ 21295778,
банк одержувача — УДК у Херсонській області, МФО 852010.
Одержати додаткову інформацію, ознайомитись з об’єк"
том та подати заяву на участь в аукціоні можна у Регіонально"
му відділенні ФДМУ по Херсонській області за адресою: 73000,
м. Херсон, бул. Мирний, 3, поверх, 6, кімната 613, тел. 24"03"
73 з 8.00 до 17.00, вихідні — субота, неділя.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні другого поверху будівлі
будинку побуту (форма власності державна)
Назва об’єкта: другий поверх будівлі будинку побуту.
Адреса об’єкта: Херсонська обл., м. Таврійськ, вул. 8 Бере"
зня, 2.
Балансоутримувач: Херсонське державне торговельно"
виробниче підприємство робітничого постачання Одеської
залізниці.
Характеристика об’єкта: другий поверх будівлі будинку по"
буту загальною площею 229,4 м2. Земельна ділянка окремо не
виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 18 797,36 грн., сума
ПДВ — 3 759,47 грн.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294*33*13
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АУКЦІОНИ
Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ — 22 556,83
грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу
об’єкта) для участі в аукціоні: 2 255,68 грн.
Умови продажу: покупець сплачує послуги експерта та но"
таріуса.
Засоби платежу: для фізичних та юридичних осіб — гро"
шові кошти.
Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адре*
сою: 73000, м. Херсон, бул. Мирний, 3, тел. 24*03*73.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні при"
пиняється за три дні до початку аукціону.
Плату за реєстрацію заяви в розмірі одного неоподатко"
ваного мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за при"
дбаний об’єкт приватизації, вносяться на рахунок одержува"
ча — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській області,
р/р № 37183003000014 в УДК у Херсонській області, код за
ЄДРПОУ 21295778, МФО 852010.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості
продажу об’єкта для участі в аукціоні вносяться на рахунок
одержувача — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській
області, р/р № 37315008000014, код за ЄДРПОУ 21295778,
банк одержувача — УДК у Херсонській області, МФО 852010.
Одержати додаткову інформацію, ознайомитись з об’єк"
том та подати заяву на участь в аукціоні можна у Регіонально"
му відділенні ФДМУ по Херсонській області за адресою: 73000,
м. Херсон, бул. Мирний, 3, поверх, 6, кімната 613, тел. 24"03"
73 з 8.00 до 17.00, вихідні — субота, неділя.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі кафе «Хвилинка»
з обладнанням (форма власності — державна)
Назва об’єкта: будівля кафе «Хвилинка» з обладнанням.
Адреса об’єкта: Херсонська обл., м. Таврійськ, Привокза"
льна площа, 1.
Балансоутримувач: Херсонське державне торговельно"
виробниче підприємство робітничого постачання Одеської
залізниці.
Характеристика об’єкта: кафе торговельною площею 64,3
м2, прибудова — 18,9 м2, прибудова — 8,7 м2. Земельна діля"
нка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 10 085,25 грн., сума
ПДВ — 2 017,05 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ — 12 102,30
грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу
об’єкта) для участі в аукціоні: 1 210,23 грн.
Умови продажу: покупець сплачує послуги експерта та но"
таріуса.
Засоби платежу: для фізичних та юридичних осіб — гро"
шові кошти.
Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адре*
сою: 73000, м. Херсон, бульв. Мирний, 3, тел. 24*03*73.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні при"
пиняється за три дні до початку аукціону.
Плату за реєстрацію заяви в розмірі одного неоподатко"
ваного мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за при"
дбаний об’єкт приватизації, вносяться на рахунок одержува"
ча — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській області,
р/р № 37183003000014 в УДК у Херсонській області, код за
ЄДРПОУ 21295778, МФО 852010.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості
продажу об’єкта для участі в аукціоні вносяться на рахунок
одержувача — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській
області, р/р № 37315008000014, код за ЄДРПОУ 21295778,
банк одержувача — УДК у Херсонській області, МФО 852010.
Одержати додаткову інформацію, ознайомитись з об’єк"
том та подати заяву на участь в аукціоні можна у Регіонально"
му відділенні ФДМУ по Херсонській області за адресою: 73000,
м. Херсон, бул. Мирний, 3, поверх, 6, кімната 613, тел. 24"03"
73 з 8.00 до 17.00, вихідні — субота, неділя.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі
колишнього магазину №43
(знижка на 30%)
Назва об’єкта: будівля колишнього магазину № 43.
Адреса: Хмельницька обл., Ізяславський р"н, станція Ізя"
слав.
Підприємство,на балансі якого знаходиться об’єкт: Шепе"
тівське ДТВПРП «Залізничник», код за ЄДРПОУ 01101358.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля за"
гальною площею 255,2 м2, земельна ділянка окремо під ча"
стину будівлі не виділена.
Вартість об’єкта — 17 673,34 грн., ПДВ — 3 534,66 грн.
Початкова вартість продажу з врахуванням ПДВ —
21 208 грн.
Умови продажу: відшкодування витрат, пов’язаних з виго"
товленням технічної документації; покупцю, який визнаний
переможцем аукціону і відмовився від підписання протоколу
аукціону або договору купівлі – продажу, грошові кошти в
розмірі 2 120,8 грн., що складає 10% від вартості продажу
об’єкта, не повертаються.
Аукціон буде проведено 21 вересня 2004 року об 11.00
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 в Ре*
гіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області.
Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.
Реєстраційний внесок ( 17 грн. ) та кошти під час розраху"
нку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код
ЄДРПОУ 02898152, р/р 37189500900001 в банку УДК у Хмель"
ницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

КОНКУРСИ

Грошові кошти в розмірі 2 120 грн. 80 коп., що становить
10% від вартості продажу з врахуванням ПДВ, перерахову"
ються до Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій
області, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р 37318002200304 в банку
УДК у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельниць"
кий, вул. Соборна, 75, тел.79"56"16.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі
колишнього магазину № 22 (знижка на 30%)
Назва об’єкта: будівля колишнього магазину № 22.
Адреса: Хмельницька обл., Шепетівський р"н, станція Хро"
лин.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: Ше"
петівське ДТВПРП «Залізничник», код за ЄДРПОУ 01101358.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля з силікатних
блоків загальною площею — 48,9 м2, земельна ділянка окре"
мо під частину будівлі не виділена.
Вартість об’єкта — 1 070,8 грн., ПДВ — 214,2 грн.
Початкова вартість продажу з врахуванням ПДВ —
1 285 грн.
Умови продажу: відшкодування витрат, пов’язаних з виго"
товленням технічної документації; покупцю, який визнаний
переможцем аукціону і відмовився від підписання протоколу
аукціону або договору купівлі – продажу, грошові кошти в
розмірі 129 грн., що складає 10% від вартості продажу об’єк"
та, не повертаються.
Аукціон буде проведено 21 вересня 2004 року об 11.00
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 в Регіо*
нальному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області.
Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.
Реєстраційний внесок ( 17 грн. ) та кошти при розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Ре"
гіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код
ЄДРПОУ 02898152, р/р 37189500900001 в банку УДК у Хмель"
ницькій області , м. Хмельницький, МФО 815013.
Грошові кошти в розмірі 128 грн. 50 коп., що складає 10%
від вартості продажу з врахуванням ПДВ, перераховуються
до Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області,
код за ЄДРПОУ 02898152, р/р 37318002200304 в банку УДК у
Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельниць"
кий, вул. Соборна, 75, тел.79"56"16.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі
колишнього магазину №11 (знижка на 30%)
Назва об’єкта: будівля колишнього магазину № 11.
Адреса: Хмельницька обл., Шепетівський р"н, станція Су"
дилків.
Підприємство на балансі якого знаходиться об’єкт: Шепе"
тівське ДТВПРП «Залізничник», код за ЄДРПОУ 01101358.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля за"
гальною площею — 45,6 м2, земельна ділянка окремо під
частину будівлі не виділена.
Вартість об’єкта — 2 326,15 грн., ПДВ — 465,23 грн.
Початкова вартість продажу з врахуванням ПДВ —
2 791,38 грн.
Умови продажу: відшкодування витрат, пов’язаних з виго"
товленням технічної документації; покупцю, який визнаний
переможцем аукціону і відмовився від підписання протоколу
аукціону або договору купівлі – продажу, грошові кошти в
розмірі 279 грн., що складає 10% від вартості продажу об’єк"
та, не повертаються.
Аукціон буде проведено 21 вересня 2004 року о 11.00
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 в Регіо*
нальному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області.
Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.
Реєстраційний внесок ( 17 грн. ) та кошти при розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Ре"
гіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код
за ЄДРПОУ 02898152, р/р 37189500900001 в банку УДК у Хме"
льницькій області , м. Хмельницький, МФО 815013.
Грошові кошти в розмірі 279 грн. 14 коп., що складає 10%
від вартості продажу з врахуванням ПДВ, перераховуються
до Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області,
код за ЄДРПОУ 02898152, р/р 37318002200304 в банку УДК у
Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельниць"
кий, вул. Соборна,75, тел.79"56"16
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні цілісного
майнового комплексу магазину №17 (знижка на 30%)
Адреса: Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул.Залізнична,
36а.
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс магазину №17.
Підприємство,на балансі якого знаходиться об’єкт: Шепе"
тівське ДТВПРП «Залізничник», код за ЄДРПОУ 01101358.
Відомості про об’єкт: діяльність підприємства — роздріб"
на торгівля продовольчими товарами: коефіцієнт рентабель"
ності магазину за 2001 рік — 2,6 тис. грн.; за 2002 рік – 0,7
тис. грн.; в 2003 році магазин не працював; кредиторська

заборгованість станом на 31.12.2003 — 29 757 грн.; дебі"
торська заборгованість станом на 31.12.2003 — 32 259 грн..
Відомості про будівлі:
приміщення магазину вбудоване в одноповерхову будів"
лю загальною площею приміщень — 97,8 м2; складське при"
міщення магазину загальною площею — 33,0 м2; складське
приміщення магазину загальною площею — 52,0 м2; склад"
ське приміщення магазину загальною площею — 10,8 м2;
приміщення майстерні загальною площею — 9,3 м2; будівля
котельні загальною площею — 14,3 м2; обладнання; товар;
земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта — 32 522 грн.
Умови продажу: відшкодування витрат, пов’язаних з виго"
товленням технічної документації; погашення кредиторської
заборгованості в сумі 29 757грн до 01.01.2005; покупцю,
який визнаний переможцем аукціону і відмовився від підпи"
сання протоколу аукціону або договору купівлі"родажу, гро"
шові кошти в розмірі 3253 грн., що складає 10% від вартості
продажу об’єкта, не повертаються.
Аукціон буде проведено 21 вересня 2004 року за
адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 в Регіо*
нальному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області.
Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.
Реєстраційний внесок ( 17 грн. ) та кошти при розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Ре"
гіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код
за ЄДРПОУ 02898152, р/р 37189500900001 в банку УДК у Хме"
льницькій області , м. Хмельницький, МФО 815013.
Грошові кошти в розмірі 3 252 грн. 20 коп., що становить
10% від вартості продажу з врахуванням ПДВ, перерахову"
ються до Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій
області, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р 37318002200304 в банку
УДК у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельниць"
кий, вул. Соборна, 75, тел. 79"56"16.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні цілісного
майнового комплексу Хмельницького ДТВПРП
«Локомотив»
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс «Локомотив».
Адреса: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 85.
Підприємство,на балансі якого знаходиться об’єкт: Хме"
льницьке ДТВПРП «Локомотив», код за ЄДРПОУ 23835701.
Відомості про об’єкт:
діяльність підприємства – роздрібна торгівля продоволь"
чими товарами;
кількість та склад робочих місць — 8 чол., в тому числі:
інженерно"технічні працівники — 3 чол., робітники — 5 чол.;
баланс активів та пасивів: за 2002 р. — 124,6 тис. грн.; за
2003 р. — 117,6 тис. грн.; за 2 місяці 2004 р. — 115,9 тис. грн.;
кредиторська заборгованість станом на 29.02.2004 — 39,5
тис. грн.;
коефіцієнт рентабельності підприємства за 2001 р. —
"0,22; за 2002 р. — 0,03; за 2003 р. — "0,17.
Відомості про будівлі:
одноповерхова будівля складу загальною площею — 677,0
м2; будівля складу площею — 98,7 м2; обладнання; товар; зе"
мельна ділянка окремо під будівлі не виділена.
Вартість об’єкта — 173 341 грн.
Умови продажу — відшкодування витрат, пов’язаних з
виготовленням технічної документації;
збереження 8 робочих місць протягом 2 років;
погашення кредиторської заборгованості по зарплаті до
25.10. 2004;
погашення кредиторської заборгованості до 01.01 2005;
покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовив"
ся від підписання протоколу аукціону або договору купівлі"
продажу, грошові кошти в розмірі 17 334 грн., що становить
10% від вартості продажу об’єкта, не повертаються.
Аукціон буде проведено 21 вересня 2004 року за
адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 в Регіо*
нальному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області.
Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.
Реєстраційний внесок ( 17 грн. ) та кошти при розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Ре"
гіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код
за ЄДРПОУ 02898152, р/р 37189500900001 в банку УДК у Хме"
льницькій області , м. Хмельницький, МФО 815013.
Грошові кошти в розмірі 17 334 грн. 10 коп., що становить
10% від вартості продажу об’єкта, перераховуються до Регіо"
нального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р 37318002200304 в банку УДК у Хмель"
ницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельниць"
кий, вул. Соборна,75, тел.79"56"16.
В інформаційному повідомленні про продаж на аукціоні
об’єкта — будівлі колишньої котельні, Хмельницька обл.,
м. Городок, пров. Станційний, 17, що знаходиться на ба"
лансі ВАТ «Городоцьке», абзац 5"й слід читати: «Початко"
ва вартість продажу з урахуванням ПДВ — 7 833 грн. (Ва"
ртість об’єкта — 6 527,46 грн., ПДВ — 1 305,5 грн.), абзац
10"й слід читати: «Грошові кошти в розмірі 783 грн. 30
грн., що становить 10% від вартості продажу з врахуван"
ням ПДВ, перераховуються до Регіонального відділення
ФДМУ по Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 02898152,
р/р № 37318002200304 в банку УДК у Хмельницькій обла"
сті, м. Хмельницький, МФО 815013», далі за текстом.
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АУКЦІОНИ
ЧЕРHІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІHФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі знижкою 30%
цілісного майнового комплексу — Чернівецького
державного спеціалізованого будівельно*монтажного
управління по газифікації
Код за ЄДРПОУ: 02127377.
Назва об’єкта: Чернівецьке державне спеціалізоване буді"
вельно"монтажне управління по газифікації.
Місцерозташування: 58000, м. Чернівці, вул. Л. Українки, 7,
м. Чернівці, вул. Комунальників, 7.
Призначення об’єкта: будівництво газопроводів"відводів
діаметром до 400 мм від магістральних газопроводів до на"
селених пунктів; будівництво, реконструкція і технічне пере"
озброєння систем газопостачання; газифікація об’єктів ви"
робничого призначення і будинків, в тому числі на замовлен"
ня населення; переведення житлового фонду на централізо"
ване газопостачання.
Кількість та склад робочих місць: 28 чол. (апарат управлін"
ня — 6 чол.; лінійні робочі — 6 чол.; основні робочі — 8 чол.;
водій — 1 чол.; механізатор — 1 чол.; охоронці — 4 чол.; тех.
робітники — 2 чол.)
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):
основна діяльність — будівництво газопроводів, виконання
водопровідних, каналізаційних та земляних робіт. Щорічний
обсяг виконаних послуг: 2001 р.— 309,0 тис. грн.; 2002 р.—
420,0 тис. грн.; за 8 місяців 2003 р. — 92,0 тис. грн.
Основні показники діяльності підприємства: заборгованість
станом на 31.08.2003:
дебіторська — 499,4 тис. грн.; поточні зобов’язання — 486,9
тис. грн.; довгострокові зобов’язання — 48,5 тис. грн.
Показники діяльності: за 2001р. – 36,4 тис. грн. (прибуток);
за 2002р. — 3,8 тис. грн. (збиток); за 8 місяців 2003 р. — 336,6
тис. грн. (збиток).
Відомості про будівлі (споруди, приміщення):
Будівлі і споруди (м. Чернівці, вул. Л. Українки, 7):
1. Будівля контори 1945 р. — 255,5 м2;
2. Пересувний дім"вагон 1981 р. — висота 2,60 м;
3. Бокси — 66,10 м2;
4. Склад 1945 р. — 295,80 м2;
Будівлі і споруди (м. Чернівці, вул. Комунальників, 7):
1 Адміністративна будівля — 1 496,6 м2;
2. Гараж — 349,8 м2;
3. Гараж — 431,3 м2.
Відомості по земельну ділянку: об’єкт розташований в м.
Чернівці на 2 (двох) земельних ділянках за такими адресами:
вул. Л. Українки, 7 — 0,322 га; вул. Комунальників, 7 — 0,9667
га. Питання приватизації (оренди) земельної ділянки вирі"
шується за ініціативою покупця після укладання договору ку"
півлі"продажу об“єкта.
Умови продажу:
Збереження профілю діяльності підприємства. Новий вла"
сник стає правонаступником усіх прав та обов’язків цілісного
майнового комплексу. Не проводити звільнення працівників
з ініціативи нового власника протягом 6 місяців згідно чин"
ного законодавства України. Утримання об’єкта та прилеглої
території у належному санітарно"технічному стані. Здійснен"
ня заходів щодо захисту навколишнього середовища, дотри"
мання санітарних та екологічних норм і правил пожежної без"
пеки. До повного виконання умов продажу подальше відчу"
ження та застава об’єкта приватизації здійснюється виклю"
чно за згодою державного органу приватизації.
Початкова вартість продажу — 354 172,00 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 35 417,20 гривень, що ста"
новить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, та
реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в
розмірі 17,00 гривень вносяться грошовими коштами на р/р
№ 37310501800001 Регіонального відділення Фонду держа"
вного майна України по Чернівецькій області в управлінні
Державного казначейства у Чернівецькій області, МФО
856135, ідентифікаційний код 21432643.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза"
ції вносяться на р/р №37180501900001 Регіонального відді"
лення Фонду державного майна України по Черніве"
цькій області в управлінні Державного казначейства у Чер"
нівецькій області, МФО 856135, ідентифікаційний код
21432643.
Умови розрахунків за об“єкт: для юридичних та фізичних
осіб — грошові кошти.
Аукціон буде проведено 10.09.2004 за адресою: м.
Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, о 12.00.
Кінцевий термін прийняття заяв: 06.09.2004.
Ознайомитися з об“єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з дозволу регіонального відділення.
Служба з організації та проведення аукціону: регіональне
відділення Фонду державного майна України по Чернівець"
кій області, адреса: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,21а,
телефон для довідок: 55"75"28.
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ІHФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні споруди
колишньої теплиці
Назва об’єкта: споруда колишньої теплиці, що перебуває
на балансі ТОВ ВКФ «Чернівецький деревообробний комбі"
нат» ЛТД.
Адреса: 58020, м. Чернівці, вул. Донбасівська, 1т.
Відомості про об’єкт: споруда колишньої теплиці – окремо
стояча будівля, яка складається з цегляної будівлі розподі"
льчого пункту загальною площею 67,8 м2, бетонного фунда"
менту з бетонними внутрішніми з’єднувальними доріжками
загальною площею 838 м2 та демонтованих елементів карка"
су теплиці (дверей, стальних труб, елементів оцинкованого
стального профілю різної довжини та форми, які деформо"
вані та вражені корозією).
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не відведена. Питання приватизації (оренди) земельної ді"

КОНКУРСИ

лянки вирішується за ініціативою покупця після укладання
договору купівлі"продажу об’єкта.
Призначення об’єкта: вирощування городніх культур.
Вартість продажу без ПДВ —15 858,10 грн., ПДВ — 3 171,62
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
19 029,72 грн.
Сума грошових коштів, що становить 10% від початкової
вартості об’єкта приватизації 1 902,97 гривень, та реєстра"
ційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в розмірі
17,00 гривень вносяться грошовими коштами на р/р №
37310501800001 Регіонального відділення Фонду державно"
го майна України по Чернівецькій області в управлінні Дер"
жавного казначейства у Чернівецькій області, МФО 856135,
ідентифікаційний код 21432643.
Кошти під час розрахунку за придбаний об′єкт приватиза"
ції вносяться на р/р № 37180501900001 Регіонального відді"
лення Фонду державного майна України по Чернівецькій об"
ласті в управлінні Державного казначейства у Чернівецькій
області, МФО 856135, ідентифікаційний код 21432643.
Умови розрахунків за об,єкт: для юридичних та фізичних
осіб — грошові кошти.
Аукціон буде проведено 10.09.2004 за адресою: м.
Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, о 12.00.
Кінцевий термін прийняття заяв: 06.09.2004.
Ознайомитися з об,єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з дозволу регіонального відділення.
Служба з організації та проведення аукціону: регіональне
відділення Фонду державного майна України по Чернівець"
кій області, адреса: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,21а,
телефон для довідок: 55"75"28.

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО
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ГРУПА Д

Приватизовано шляхом продажу
на аукціоні, викупу
Аукціон
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудовано"прибудована аптека до житлового будинку
№ 16 за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, МК"15, вул.
Айвазовського, 68а. Приватизовано фізичною особою за
6 000 грн., у т. ч. ПДВ — 1 000 грн.
Огорожа території АТПО другої черги каналу Дніпро—
Донбас (1"й етап будівництва), що знаходиться на балансі
регіонального управління «Донецькводексплуатація», за ад"
ресою: м. Донецьк. Приватизовано фізичною особою за
1 764,56 грн., у т. ч. ПДВ — 294,09 грн.
9"поверховий 72"квартирний житловий будинок № 35, блок
«Б», що знаходиться на балансі відділу капітального будівни"
цтва Добропільської міської ради, за адресою: Донецька обл.,
м. Добропілля, мікрорайон «Сонячний». Приватизовано фі"
зичною особою за 3 208,00 грн., у т. ч. ПДВ — 534,67 грн.
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Житловий будинок, поз. 610, за адресою: Житомирська обл.,
смт Брусилів. Приватизовано фізичною особою за 2 200 грн.,
у т. ч. ПДВ — 366,67 грн.
Житловий будинок, поз. 611, за адресою: Житомирська обл.,
смт Брусилів. Приватизовано фізичною особою за 2 200 грн., у
т. ч. ПДВ — 366,67 грн.
Житловий будинок, поз. 627, за адресою: Житомирська обл.,
смт Брусилів. Приватизовано фізичною особою за 2 300 грн.,
у т. ч. ПДВ — 383,33 грн.
Житловий будинок, поз. 669, за адресою: Житомирська обл.,
смт Брусилів. Приватизовано фізичною особою за 1 650 грн.,
у т. ч. ПДВ — 275 грн.
Житловий будинок, поз. 673, за адресою: Житомирська обл.,
смт Брусилів. Приватизовано фізичною особою за 2 200 грн.,
у т. ч. ПДВ — 366,67 грн.
Житловий будинок, поз. 689, за адресою: Житомирська обл.,
смт Брусилів. Приватизовано фізичною особою за 3 400 грн.,
у т. ч. ПДВ — 566,67 грн.
Житловий будинок, поз. 693, за адресою: Житомирська обл.,
смт Брусилів. Приватизовано фізичною особою за 1 550 грн.,
у т. ч. ПДВ — 258,33 грн.
Житловий будинок, поз. 694, за адресою: Житомирська обл.,
смт Брусилів. Приватизовано фізичною особою за 2 100 грн.,
у т. ч. ПДВ — 350 грн.
Житловий будинок, поз. 708, за адресою: Житомирська обл.,
смт Брусилів. Приватизовано фізичною особою за 1 900 грн.,
у т. ч. ПДВ — 316,67 грн.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Пологовий будинок, що знаходиться на балансі Управління
капітального будівництва облдержадміністрації, за адресою:
Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Січинського. Приватизова"
но юридичною особою за 30 000,00 грн.. у т. ч. ПДВ — 5 000,00
грн.
Викуп
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Житловий будинок № 2 (9"поверховий 44"квартирний),
що знаходиться на балансі ВАТ «Белмак», за адресою: м.
Донецьк, вул. Жовтня. Приватизовано фізичною особою за
52 350 грн., у т. ч. ПДВ — 8 725 грн.

Аукціон за методом зниження ціни лота
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Розширення та реконструкція промбази ГШО, що знахо"
диться на балансі ВАТ «Титан», за адресою: м. Донецьк,
пр. Веселий, 57. Приватизовано юридичною особою за
207 103,70 грн., у т. ч. ПДВ — 34 517,28 грн.

Підлягає приватизації шляхом викупу
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Фельдшерсько"акушерський пункт за адресою: Черніве"
цька обл., Сторожинецький р"н, с. Панка, вул. Головна, 68
(власність територіальної громади с. Панка Сторожинецько"
го р"ну Чернівецької області).
В інформації Регіонального відділення ФДМУ по Він"
ницькій області про продаж за конкурсом об’єкта не*
завершеного будівництва — цегельного заводу, що
знаходиться на балансі ТОВ «Фірма «Агрокомплекс»,
опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від
30.07.04 № 29 (317) на с. 6, замість слів «Кінцевий термін
прийняття заяв на участь у конкурсі — три дні до початку
аукціону» слід читати: «Кінцевий термін прийняття заяв
на участь у конкурсі — сім днів до початку конкурсу»; за"
мість слів «Конкурс відбудеться через 30 днів від дня
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості прива"
тизації» за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 (Вінни"
цька філія ДАК «Національна мережа аукціонних центрів»)
о 10.00» слід читати: «Конкурс відбудеться через 30 днів
від дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації» за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, о
10.00»; замість слів «Заяви на участь в аукціоні прийма"
ються...» слід читати: «Заяви на участь у конкурсі при"
ймаються...» і далі за текстом.
В інформації Регіонального відділення ФДМУ по Рів"
ненській області про повторний продаж на аукціоні уч*
бово*виробничих майстерень СПТУ*25, опублікова"
ній в газеті «Відомості приватизації» від 14.07.04 № 27
(317) на с. 5, замість слів «Початкова вартість продажу
об’єкта: 222 268,66 грн.» слід читати: «Вартість прода"
жу об’єкта без ПДВ — 222 268,66 грн., ПДВ — 44 453,73
грн. Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
226 722,39 грн.»; замість слів «Грошові кошти в розмірі
22 226,87 грн., що становить 10% від початкової вартості
продажу об’єкта приватизації» слід читати: «Грошові ко"
шти в розмірі 26 672,24 грн., що становить 10% від поча"
ткової вартості продажу об’єкта приватизації».

Пропонуються до продажу
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
незавершеного будівництва — 14*поверхового
63*квартирного збірно*монолітного житлового
будинку № 34, що знаходиться на балансі ВАТ
«Костянтинівський металургійний завод»
(ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: 14"поверховий 63"квартирний збірно"
монолітний житловий будинок № 34, що знаходиться на ба"
лансі ВАТ «Костянтинівський металургійний завод».
Адреса: 85100, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Гро"
мова.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00191141.
Площа земельної ділянки: 1,05 га.
Будівельна готовність: 19%.
Відомості про об’єкт: закінчено монолітний залізобетон"
ний ростверк, кладка стін підвалу, зроблено збірно"
монолітний каркас житлового будинку з 1"го до 4"го повер"
ху, зроблені кладка стін з цегли та монтаж плит перекриття з
1"го до 4"го поверху.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 25 908,4 грн., ПДВ —
5 181,68 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
31 090,08 грн. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу: можлива зміна первісного призначення
об’єкта; покупець зобов’язаний завершити будівництво та
ввести об’єкт в експлуатацію протягом 3 рок³в від дати нота"
ріального посвідчення договору купівлі"продажу; забороня"
ється продаж об’єкта та земельної ділянки, на як³й він розта"
шований, до завершення будівництва та введення об,єкта в
експлуатацію; покупець зобов’язаний забезпечити дотриман"
ня правил техніки безпеки, сан³тарних та екологічних норм,
передбачених законодавством.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься в банк УДК у
Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, р/р
№ 37187561900001, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ
по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 3 110 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37313008000034 в банк УДК в Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза"
ції вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК в Донець"
кій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержу"
вач: Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон буде проведено на 34*й день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13,
Товарна біржа «Фемида».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій
області.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294*33*13

№ 31(319)

АУКЦІОНИ
Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення
аукціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі
дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою:
83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97, кімн. 439а.
Ознайомитися з об“єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062)
335"92"73.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж під розбирання на аукціоні
об’єкта незавершеного будівництва – клубу, що
знаходиться на балансі ВАТ «Курдюмівський завод
кислототривких виробів» (ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: клуб, що знаходиться на балансі ВАТ «Кур"
дюмівський завод кислототривких виробів».
Адреса: 85285, Донецька обл., м. Дзержинськ, с. Курдюмі"
вка.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00293545.
Площа земельної ділянки: 1 га.
Будівельна готовність: 7%.
Відомості про об’єкт: виконані роботи по нульовому циклу
загальнобудівельних робіт: фундамент — збірні залізобето"
ні блоки.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 260,2 грн., ПДВ —
852,04 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 5 112,24
грн. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу: розібрати об’єкт та привести будівельний
майданчик в належний стан протягом року після укладення
договору купівлі"продажу; здати земельну ділянку місцевим
органам самоврядування з додержанням умов здачі; забез"
печити дотримання правил техніки безпеки, санітарних та
екологічних норм, передбачених законодавством України;
заборона продажу об’єкта на термін розбирання та до моме"
нту здійснення покупцем повних розрахунків за придбаний
об’єкт; покупець має право придбати земельну ділянку, на
якій розташовано об’єкт, тільки під забудову.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься в банк УДК у
Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, р/р
№ 37187561900001, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ
по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 512 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37313008000034 в банк УДК в Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза"
ції вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК в Донець"
кій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержу"
вач: Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон буде проведено на 34*й день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5,
ТОВ Науково*консультативна упроваджувальна фірма
«Універсал*Консалтинг».
Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення ау"
кціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з
8.00 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м.
Донецьк, вул. Артема, 97, кімн. 439а.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062)
335"92"73.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
незавершеного будівництва — 5*поверхового
60*квартирного житлового будинку № 4 з
вбудовано*прибудованими приміщеннями,
що знаходиться на балансі ОП
«Азовське морське пароплавство»
(ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: 5"поверховий 60"квартирний житловий бу"
динок № 4 з вбудовано"прибудованими приміщеннями, що
знаходиться на балансі ОП «Азовське морське пароплавство».
Адреса: м. Маріуполь, Приморський р"н, вул. Амурська.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01125732.
Будівельна готовність: 45%.
Відомості про об’єкт: виконано фундамент — 100%; стіни з
1"го до 4"го поверху — 100%; 5"й поверх — 75%; перекриття
— з 1"го до 4"го поверху).
Будівництво припинено в 1996 році.
Площа земельної ділянки: 3 078,3 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 130 890,90 грн., ПДВ
— 26 178,18 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 157 069,08 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний завершити будів"
ництво та ввести об’єкт в експлуатацію протягом п’яти рок³в
від дати нотаріального посвідчення договору купівлі"продажу;
у річний термін з моменту підписання договору купівлі"
продажу підготувати документи та здійснити відповідні дії
щодо переоформлення права забудовника на об’єкт; забо"
роняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на як³й він
розташований, до моменту здійснення покупцем повних роз"
рахунків за придбаний об’єкт, завершення будівництва та
введення об’єкта в експлуатацію; забезпечення вимог еколо"
гічної безпеки, охорони навколишнього середовища під час
добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р № 37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 10 % від початкової ціни продажу,
що становить 15 707 грн. вносяться на р/р № 37313008000034
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КОНКУРСИ

в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати"
зації вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у Доне"
цькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіо"
нальне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення ау"
кціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з
8.00 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м.
Донецьк, вул. Артема, 97, кімн. 439а.
Аукціон буде проведено на 34*й день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5,
Спеціалізована Донецька товарна біржа «Меркурій».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій
області.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622)
304"75"27.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів незавершеного
будівництва — житлових будинків в с. Малинівка
Брусилівського району
1. Назва об’єкта: житловий будинок, позиція за генпланом
51.
Адреса: 12634, Житомирська область, Брусилівський р"н,
с. Малинівка.
Склад основних будівель: за проектом загальна площа жи"
тлового будинку — 52,0 м2. По житловому будинку стрічковий
фундамент виконаний з бетонних фундаментних блоків; зов"
нішні стіни зведені з силікатної цегли, внутрішні стіни вико"
нані з силікатної цегли, частково поштукатурені, на момент
обстеження майже розібрані; перегородки відсутні; будинок
повністю перекритий збірними залізобетонними панелями;
викладено один фронтон з силікатної цегли, на даху встанов"
лена консоль із залізобетону. По господарському блоку зве"
дені зовнішні стіни з силікатної та керамічної цегли, виконані
перекриття із залізобетонних панелей та покрівля з азбесто"
цементних листів, установлені віконні та дверні блоки.
Ступінь будівельної готовності : 65,0%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 14 786,42 грн., ПДВ
— 2 957,28 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 17
743,70 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про"
дажу об’єкта — 1 775 грн.
2. Назва об’єкта: житловий будинок, позиція за генпланом
102.
Адреса: 12634, Житомирська обл., Брусилівський р"н, с.
Малинівка.
Склад основних будівель: за проектом загальна площа жи"
тлового будинку — 52,0 м2. По житловому будинку стрічковий
фундамент виконаний з бетонних фундаментних блоків; зов"
нішні стіни зведені із силікатної та керамічної цегли прибли"
зно на 15%. По господарському блоку кладка зовнішніх стін
виконана з силікатної та керамічної цегли; виконані перекриття
із залізобетонних панелей та покрівля з азбестоцементних
листів, встановлені віконні та дверні блоки; виконаний льох із
залізобетонних конструкцій, не обвалований.
Ступінь будівельної готовності: 35,0%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 1 805,81 грн., ПДВ —
361,16 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
2 166,97 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про"
дажу об’єкта: 217 грн.
3. Назва об’єкта: житловий будинок, позиція за генпланом
471.
Адреса: 12634, Житомирська обл., Брусилівський р"н, с.
Малинівка.
Склад основних будівель: за проектом загальна площа жи"
тлового будинку — 68,0 м2. По житловому будинку стрічковий
фундамент виконаний з бетонних фундаментних блоків, уна"
слідок впливу атмосферних факторів знаходиться в незадо"
вільному стані. Роботи зі спорудження господарського блоку
не виконувались.
Ступінь будівельної готовності: 6,0%.
Вартість продажу без ПДВ — 7 коп., ПДВ — 1 коп.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 8 коп.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про"
дажу об’єкта — 1 грн.
4. Назва об’єкта: житловий будинок, позиція за генпланом
493.
Адреса: 12634, Житомирська обл., Брусилівський р"н, с.
Малинівка.
Склад основних будівель: за проектом загальна площа жи"
тлового будинку — 68,0 м2. Роботи зі спорудження житлового
будинку не виконувалися. По господарському блоку кладку
зовнішніх стін виконано з силікатної цегли, перекриття — із
залізобетонних панелей, льох — із залізобетонних конструк"
цій.
Ступінь будівельної готовності: 15,0%.
Вартість продажу без ПДВ — 147,23 грн., ПДВ — 29,45 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
176,68 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про"
дажу об’єкта — 18 грн.
5. Назва об’єкта: житловий будинок, позиція за генпланом
542.
Адреса: 12634, Житомирська обл., Брусилівський р"н, с.
Малинівка.
Склад основних будівель: за проектом загальна площа жи"
тлового будинку — 68,0 м2. Роботи зі спорудження житлового

будинку не виконувалися. По господарському блоку стрічко"
вий фундамент з бетонних фундаментних блоків виконаний
приблизно на 45%.
Ступінь будівельної готовності: 14,0%.
Вартість продажу без ПДВ — 80,94 грн.
ПДВ — 16,19 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
97,13 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про"
дажу об’єкта — 10 грн.
6. Назва об’єкта: житловий будинок, позиція за генпланом
558.
Адреса: 12634, Житомирська обл., Брусилівський р"н, с.
Малинівка.
Склад основних будівель: за проектом загальна площа жи"
тлового будинку — 68,0 м2. По житловому будинку на момент
обстеження стрічковий фундамент виконаний з бетонних фу"
ндаментних блоків приблизно на 70%. Роботи зі споруджен"
ня господарського блоку не виконувалися.
Ступінь будівельної готовності: 25,0%.
Вартість продажу без ПДВ — 89,93 грн., ПДВ — 17,99 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 107,92 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про"
дажу об’єкта — 11 грн.
Будівництво житлових будинків здійснювалося протягом
1991—1999 рр.
Умови продажу для житлових будинків, позиції за генпла$
ном 471, 493, 542, 558: розібрати об’єкт та впорядкувати
земельну ділянку протягом року після підписання акта при"
ймання"передачі; заборона продажу об’єкта незавершеного
будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей
об’єкт, на термін розбирання та до моменту здійснення поку"
пцем повних розрахунків за придбаний об’єкт; забезпечення
дотримання вимог екологічної безпеки, охорони навколиш"
нього природного середовища під час розбирання.
Умови продажу для житлових будинків, позиції за генпла$
ном 51, 102 : завершення будівництва протягом 5 років; збе"
реження первісного призначення; заборона продажу об’єкта
незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій роз"
ташований цей об’єкт, до моменту завершення будівництва
об’єкта, введення його в експлуатацію та до здійснення поку"
пцем повних розрахунків за придбаний об’єкт; забезпечення
дотримання вимог екологічної безпеки, охорони навколиш"
нього природного середовища під час добудови та подаль"
шого введення в експлуатацію об’єкта приватизації.
Уздовж вулиці, де розташовані житлові будинки, позиції
за генпланом 51, 102, 493, проходять лінії електропередачі,
газопостачання, водопостачання.
До всіх житлових будинків інженерні комунікації не підве"
дені.
Відомості про земельну ділянку під забудову: площа земе"
льної ділянки під забудову — 0,3 га. Питання придбання чи
оренди земельної ділянки, відведеної під забудову об’єкта
незавершеного будівництва, покупець вирішує з органами
місцевого самоврядування після набуття ним права власно"
сті на об’єкт приватизації.
Код за ЄДРПОУ, адреса балансоутримувача: 04011940;
Управління капітального будівництва обласної державної ад"
міністрації, 10014, м. Житомир, майдан Рад, 12.
Платіжні засоби: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17
грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт прива"
тизації перераховуються на рахунок одержувача коштів: Ре"
гіональне відділення ФДМУ по Житомирській області, ідент.
код 13578893, банк: УДК в Житомирській області, р/р
№ 37183502900001, МФО 811039.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про"
дажу об’єкта перераховуються на рахунок одержувача кош"
тів: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області,
ідент. код 13578893, банк: УДК в Житомирській області, р/р
№ 37314013000010, МФО 811039.
Аукціон буде проведено 10 вересня 2004 року об 11.00
за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий
зал.
Кінцевий термін прийняття заяв — 6 вересня 2004 р.
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: м. Жи"
томир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22"76"68.
Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: Регі"
ональне відділення ФДМУ по Житомирській області, м. Жи"
томир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22"76"68, у робочі дні
з 9.00 до 18.00.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
незавершеного будівництва — дитсадка*ясел в
смт Володарськ*Волинський
Назва об’єкта: дитсадок"ясла, що перебуває на балансі
Управління капітального будівництва обласної державної ад"
міністрації.
Адреса: 12100, Житомирська обл., смт Володарськ"
Волинський, вул. Щорса.
Код за ЗКПО, адреса балансоутримувача: 04011940, м. Жи"
томир, Майдан Рад, 12.
Призначення об’єкта: дошкільне виховання.
Склад основних об’єктів: будівля дитсадка"ясел, овочесхо"
вище, трансформаторна підстанція. По будівлі дитсадка"ясел
виконані двоповерхова з силікатної цегли будівля з підваль"
ним приміщенням під всією забудовою; внутрішні стіни та
перегородки виконані з силікатної та глиняної цегли — част"
ково розібрані; перекриття та покриття будівлі виконані зі
збірних залізобетонних панелей, стики між панелями не за"
шпаровані; вхід до підвального приміщення виконаний з бе"
тонних фундаментних блоків; частково улаштовані два входи
до будівлі. По будівлі трансформаторної підстанції виконано
стрічковий фундамент з бетонних фундаментних блоків, зве"
дені зовнішні та внутрішні стіни з силікатної цегли; виконані
бетонні канали під обладнання. По овочесховищу зведені сті"
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АУКЦІОНИ
ни з бетонних фундаментних блоків; перекриття виконане зі
збірних залізобетонних панелей; кладка наземної частини
знаходиться в напівзруйнованому стані; інженерні мережі від"
сутні. Благоустрій території не виконувався. Будівельний май"
данчик не огорожений та не охороняється, на консервації
об’єкт не знаходиться.
Будівництво здійснювалося протягом 1990—1993 рр.
Ступінь будівельної готовності: 40,0%.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки
під забудовою — 0,154 га. Питання придбання чи оренди
земельної ділянки, відведеної під забудову об’єкта незавер"
шеного будівництва, покупець вирішує з органами місцево"
го самоврядування після набуття ним права власності на об’"
єкт приватизації.
Вартість продажу без ПДВ : 16,89 грн., ПДВ — 3,38 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
20,27 грн.
Умови продажу: завершення будівництва протягом 5 ро"
ків; без збереження первісного призначення; заборона про"
дажу об’єкта незавершеного будівництва та земельної діля"
нки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту завершен"
ня будівництва об’єкта, введення його в експлуатацію та до
здійснення покупцем повних розрахунків за придбаний об’"
єкт; забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки, охо"
рони навколишнього природного середовища під час добу"
дови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта прива"
тизації.
Платіжні засоби: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17
грн. та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт привати"
зації перераховуються на рахунок одержувача коштів: Регіо"
нальне відділення ФДМУ по Житомирській області, ідент. код
13578893, банк: УДК в Житомирській області, р/р №
37183502900001, МФО 811039.
Грошові кошти в розмірі 3 грн., що складають 10% від по"
чаткової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок одер"
жувача коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Житомир"
ській області, ідент. код 13578893, банк: УДК в Житомирській
області, р/р № 37314013000010, МФО 811039.
Аукціон буде проведено 10 вересня 2004 р. об 11.00
за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий
зал.
Кінцевий термін прийняття заяв — 6 вересня 2004 р.
Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати за ад"
ресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22"76"68.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Житомирській області м. Житомир, вул.1
Травня, 20, кімн. 411, тел. 22"76"68 в робочі дні з 9.00 до 18.00.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єктів
незавершеного будівництва в с. Осівці
Брусилівського району
1. Назва об’єкта: житловий будинок, поз. 36.
Адреса: 12606, Житомирська обл., Брусилівський р"н, с.
Осівці.
Склад основних будівель: за проектом загальна площа жи"
тлового будинку — 68 м2. По житловому будинку стрічковий
фундамент виконаний з бетонних фундаментних блоків, зов"
нішні та внутрішні стіни, що зведені з керамічної цегли, май"
же повністю демонтовані. Роботи зі спорудження господар"
ського блоку не виконувалися.
Ступінь будівельної готовності : 40,0%.
Вартість продажу без ПДВ — 263,52 грн., ПДВ — 52,70
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
316,22 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про"
дажу об’єкта: 32 грн.
2. Назва об’єкта: житловий будинок, поз. 95.
Адреса: 12606, Житомирська обл., Брусилівський р"н, с.
Осівці.
Склад основних будівель: за проектом загальна площа жи"
тлового будинку — 52 м2. По житловому будинку: фундамент
виконаний з бетонних фундаментних блоків, зовнішні та вну"
трішні стіни, що зведені з керамічної та силікатної цегли, ча"
стково демонтовані; перекриття із залізобетонних панелей
виконане повністю; викладені два фронтони; влаштований
дах та покрівля з азбестоцементних листів; штукатурка зов"
нішніх та внутрішніх стін дуже пошкоджена. По господарсько"
му блоку цегляна будівля покрита азбестоцементними лис"
тами; встановлені дверні та віконні блоки; льох з залізобе"
тонних конструкцій перекритий та обвалований.
Ступінь будівельної готовності: 67,0%.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%) — 979,0 грн.,
ПДВ — 195,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 1
174,80 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про"
дажу об’єкта — 118 грн.
Будівництво житлових будинків здійснювалося протягом
1991—1995 рр.
Умови продажу: розібрати об’єкт та впорядкувати земель"
ну ділянку протягом року після підписання акта приймання"
передачі; заборона продажу об’єкта незавершеного будів"
ництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’"
єкт, на термін розбирання та до моменту здійснення покуп"
цем повних розрахунків за придбаний об’єкт; забезпечення
дотримання вимог екологічної безпеки, охорони навколиш"
нього природного середовища під час розбирання.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 04011940, Управління
капітального будівництва обласної державної адміністрації.
До житлового будинку, поз. за генпланом 95, підведені ін"
женерні комунікації.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки
— 0,25 га. Питання придбання чи оренди земельної ділянки,
відведеної під забудову об’єкта незавершеного будівництва,
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покупець вирішує з органами місцевого самоврядування пі"
сля набуття ним права власності на об’єкт приватизації.
Платіжні засоби: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17
грн. та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт привати"
зації перераховуються на рахунок одержувача коштів: Регіо"
нальне відділення ФДМУ по Житомирській області, ідент. код
13578893, банк: УДК в Житомирській області, р/р №
37183502900001, МФО 811039.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про"
дажу об’єкта перераховуються на рахунок одержувача кош"
тів: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області,
ідент. код 13578893, банк: УДК в Житомирській області, р/р
№ 37314013000010, МФО 811039.
Аукціон буде проведено 10 вересня 2004 р. об 11.00
за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий
зал.
Кінцевий термін прийняття заяв — 6 вересня 2004 р.
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: м. Жи"
томир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22"76"68.
Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: Регіо"
нальне відділення ФДМУ по Житомирській області, м. Жито"
мир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22"76"68, в робочі дні з
9.00 до 18.00.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
незавершеного будівництва — житлового будинку в
с. Лука Житомирського району
(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: житловий будинок, позиція за генпланом
371.
Адреса: 12433, Житомирська обл., Житомирський район,
с. Лука.
Склад основних будівель: за проектом загальна площа жи"
тлового будинку — 84,5 м2. По житловому будинку стрічковий
фундамент виконаний з бетонних фундаментних блоків, зов"
нішні та внутрішні стіни зведені з керамічної глиняної цегли;
на момент обстеження внутрішні стіни частково розібрані;
перекриття будівлі виконане повністю зі збірних залізобе"
тонних панелей, викладені два комини та два фронтони; ви"
конані стояки з керамічної цегли під веранду. По господарсь"
кому блоку будівля зведена з бетонних блоків; виконані де"
рев’яні елементи конструкції даху.
Ступінь будівельної готовності: 50,0%.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%) — 3 907,31
грн., ПДВ — 781,46 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
4 688,77 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про"
дажу об’єкта — 469 грн.
Будівництво здійснювалось протягом 1992—1997 рр.
Умови продажу: завершення будівництва протягом 5 ро"
ків; збереження первісного призначення; заборона продажу
об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на
якій розташований цей об’єкт, до моменту завершення буді"
вництва об’єкта, введення його в експлуатацію та до здійс"
нення покупцем повних розрахунків за придбаний об’єкт; за"
безпечення дотримання вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища під час добудови та
подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації.
Уздовж вулиці проходять лінії електропередачі, газопоста"
чання, водопостачання. До будинку підведений газ.
Відомості про земельну ділянку під забудову: площа земе"
льної ділянки — 0,25 га. Питання придбання чи оренди земе"
льної ділянки, відведеної під забудову об’єкта незавершено"
го будівництва, покупець вирішує з органами місцевого са"
моврядування після набуття ним права власності на об’єкт
приватизації.
Код за ЄДРПОУ, адреса балансоутримувача: 04011940,
Управління капітального будівництва обласної державної ад"
міністрації, 10014, м. Житомир, майдан Рад, 12.
Платіжні засоби: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17
грн. та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт привати"
зації перераховуються на рахунок одержувача коштів: Регіо"
нальне відділення ФДМУ по Житомирській області, ідент. код
13578893, банк: УДК в Житомирській області, р/р №
37183502900001, МФО 811039.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про"
дажу об’єкта перераховуються на рахунок одержувача кош"
тів: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області,
ідент. код 13578893, банк: УДК в Житомирській області, р/р
№ 37314013000010, МФО 811039.
Аукціон буде проведено 10 вересня 2004 р. об 11.00
за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий
зал.
Кінцевий термін прийняття заяв — 6 вересня 2004 р.
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: м. Жи"
томир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22"76"68.
Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: Регіо"
нальне відділення ФДМУ по Житомирській області, м. Жито"
мир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22"76"68, в робочі дні з
9.00 до 18.00.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єктів
незавершеного будівництва — житлових будинків
в смт Брусилів
1. Назва об’єкта: житловий будинок, позиція за генпланом
332.
Адреса:12600, Житомирська обл., Брусилівський р"н, смт
Брусилів.
Склад основних будівель: за проектом загальна площа жи"
тлового будинку — 79,45 м2. По житловому будинку стрічко"
вий фундамент виконаний з бетонних фундаментних блоків;

кладка зовнішніх стін з керамзитобетонних панелей викона"
на до перекриття, кладка ганку — з силікатної цегли; будинок
та ганок перекриті залізобетонними панелями перекриття;
частково зведені внутрішні стіни та перегородки. Господар"
ський блок не будувався.
Ступінь будівельної готовності: 25,0%.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%) — 1 803,91
грн., ПДВ — 360,78 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 2 164,69
грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про"
дажу об’єкта — 217 грн.
2. Назва об’єкта: житловий будинок, позиція за генпланом
356.
Адреса: 12600, Житомирська обл., Брусилівський р"н, смт
Брусилів.
Склад основних будівель: за проектом загальна площа жи"
тлового будинку — 79,45 м2. По житловому будинку стрічко"
вий фундамент виконаний з бетонних фундаментних блоків;
кладка зовнішніх стін з керамзитобетонних панелей та силі"
катної цегли виконана до перекриття, кладка ганку — з силі"
катної цегли (частково розібрана); будинок та ганок перекри"
ті залізобетонними панелями перекриття; виконана одна вну"
трішня стіна; перегородки відсутні. Господарський блок не
будувався.
Ступінь будівельної готовності: 25,0%.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%) — 1 704,29
грн., ПДВ — 340,86 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 2 045,15
грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про"
дажу об’єкта — 205 грн.
3. Назва об’єкта: житловий будинок, позиція за генпланом
379.
Адреса: 12600, Житомирська обл., Брусилівський р"н, смт
Брусилів.
Склад основних будівель: за проектом загальна площа жи"
тлового будинку — 88,0 м2. По житловому будинку стрічковий
фундамент виконаний з бетонних фундаментних блоків; зов"
нішні стіни зведені з керамзитобетонних панелей; кладка вну"
трішніх стін та зовнішніх стін веранди з силікатної цегли; пе"
регородки на момент обстеження частково зруйновані; бу"
динок перекритий збірними залізобетонними панелями. Го"
сподарський блок відсутній.
Ступінь будівельної готовності: 20,0%.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%) — 1 813,16
грн., ПДВ — 362,63 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
2 175,79 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про"
дажу об’єкта — 218 грн.
4. Назва об’єкта: житловий будинок, позиція за генпланом
692.
Адреса:12600, Житомирська обл., Брусилівський р"н, смт
Брусилів.
Склад основних будівель: за проектом загальна площа жи"
тлового будинку — 84,0 м2. По житловому будинку стрічковий
фундамент виконаний з бетонних фундаментних блоків; зов"
нішні стіни зведені з керамзитобетонних панелей до пере"
криття, перегородки відсутні; виконаний стрічковий фунда"
мент з бетонних блоків під веранду. По господарському блоку
виконаний монолітний стрічковий фундамент.
Ступінь будівельної готовності: 15,0 %.
Вартість продажу без ПДВ — 473,54 грн., ПДВ — 94,71 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
568,25 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про"
дажу об’єкта — 57 грн.
Будівництво житлових будинків здійснювалося протягом
1993—1995 рр.
Умови продажу для житлових будинків, позиції за генпла$
ном 332, 356, 379, 692: завершення будівництва протягом 5
років; збереження первісного призначення; заборона про"
дажу об’єкта незавершеного будівництва та земельної діля"
нки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту завершен"
ня будівництва об’єкта, введення його в експлуатацію та до
здійснення покупцем повних розрахунків за придбаний об’"
єкт; забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки, охо"
рони навколишнього природного середовища під час добу"
дови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта прива"
тизації.
Уздовж вулиці, де розташовані житлові будинки, позиції
за генпланом 332, 356, проходять лінії електропередачі, газо"
постачання, водопостачання.
Відомості про земельну ділянку під забудову: площа земе"
льної ділянки — 0,12 га. Питання придбання чи оренди земе"
льної ділянки, відведеної під забудову об’єкта незавершено"
го будівництва, покупець вирішує з органами місцевого са"
моврядування після набуття ним права власності на об’єкт
приватизації.
Код за ЄДРПОУ, адреса балансоутримувача: 04011940,
Управління капітального будівництва обласної державної ад"
міністрації, 10014, м. Житомир, майдан Рад, 12.
Платіжні засоби: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17
грн. та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт привати"
зації перераховуються на рахунок одержувача коштів: Регіо"
нальне відділення ФДМУ по Житомирській області, ідент. код
13578893, банк: УДК в Житомирській області, р/р №
37183502900001, МФО 811039.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про"
дажу об’єкта перераховуються на рахунок одержувача кош"
тів: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області,
ідент. код 13578893, банк: УДК в Житомирській області, р/р
№ 37314013000010, МФО 811039.
Аукціон буде проведено 10 вересня 2004 р. об 11.00
за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий
зал.
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АУКЦІОНИ
Кінцевий термін прийняття заяв — 6 вересня 2004 року.
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: м. Жи"
томир, вул.1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22"76"68.
Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: Регіо"
нальне відділення ФДМУ по Житомирській області, м. Жито"
мир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22"76"68, в робочі дні з
9.00 до 18.00.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області незавершеного будівництва — 8*квартирного
житлового будинку
Назва об’єкта: 8"квартирний житловий будинок, що знахо"
диться на балансі Закарпатської обласної ради.
Адреса: Закарпатська обл., Ужгородський р"н, с. Минай.
Призначення об’єкта: житло.
Ступінь будівельної готовності: 12%.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою частково збудо"
ваний перший поверх без перекриття з підвалом та гаража"
ми, що розміщені в цокольному поверсі; частини стін, пере"
городок та плит перекриття внаслідок атмосферних чинників
зазнали руйнування та підлягають заміні; віконні та дверні
блоки відсутні, внутрішні та зовнішні комунікації відсутні; ма"
теріал фундаменту — залізобетон, матеріал стін та перего"
родок — цегла; частково збудовано перший поверх без пе"
рекриття; підлоги — залізобетонні плити, сходи відсутні. Ма"
теріали, вироби та конструкції на будівельному майданчику
відсутні. Об’єкт розташований на земельній ділянці площею
0,25 га. Початок будівництва — квітень 1989 р., припинення
будівництва — січень 2001. Питання землекористування по"
купець вирішує самостійно згідно з чинним законодавством.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 54 486,00 грн., ПДВ
— 10 897,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
65 383,20 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; завершення будівництва; заборона продажу об’"
єкта до моменту завершення будівництва об’єкта та введен"
ня його в експлуатацію; забезпечення виконання вимог еко"
логічної безпеки, охорони навколишнього природного сере"
довища під час добудови та подальшого введення в експлу"
атацію об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридич"
них осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37187010000173 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.
Грошові кошти в розмірі 6 538,32 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховують"
ся на р/р № 37314009000173 в УДК по Закарпатській області,
одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310,
МФО 812016.
Приймання заяв проводиться в робочі дні з 8.00 до 16.00
та закінчується за 3 дні до проведення аукціону.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опубліку*
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11*й год. за адресою: Закарпатська область, м.
Ужгород, вул. Собранецька, 60.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатсь"
ка область, Ужгородський р"н, с. Минай.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Закарпатській області, 88000, м. Ужго"
род, вул. Собранецька, 60, кімн. 316, телефони для довідок:
(03122) 3"53"21, 3"71"93.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про приватизацію об’єктів незавершеного
будівництва шляхом продажу на аукціоні
1. Назва об’єкта: овочесховище і продсховище.
Адреса:63501, Харківська обл., м. Чугуїв, мікрорайон Авіа"
тор.
Назва, код за ЄДРПОУ та адреса балансоутримувача: в/ч
А"183 Військово"повітряних сил України, 24306134; 21007,
м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 107.
Склад основних об’єктів: одноповерхова споруда з навісом
проектною потужністю 1 440 м2, що змонтована із залізобе"
тонних конструкцій, огорожа із залізобетонних плит та під’їз"
ний бетонний майданчик
Призначення об’єкта: допускається зміна первісного при"
значення об’єкта.
Ступінь будівельної готовності: 57%.
Комунікації відсутні.
Площа земельної ділянки: приблизно 0,25 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 19 000,00 грн., ПДВ —
3 800,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 22
800,00 грн.
Платіжні засоби: грошові кошти
Сума застави — 2 280,00 грн.
2. Назва об’єкта: корпус № 2 (повторний продаж зі змен"
шенням початкової вартості на 30%).
Адреса: 64700, Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Кірова.
Назва, код за ЄДРПОУ та адреса балансоутримувача: Хар"
ківське державне авіаційне виробниче підприємство,
14308894; 61023, м. Харків, вул. Сумська, 134.
Склад основних об’єктів: виробничий корпус, що являє собою
одноповерхову споруду розміром в плані 60Х30 м, висотою 7,8 м,
та триповерховий адміністративно"побутовий корпус розміром
в плані 33Х12 м, що примикає до виробничого корпусу.
Призначення об’єкта: допускається зміна первісного при"
значення об’єкта.
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Ступінь будівельної готовності: виробничий корпус — 95%;
адміністративно"побутовий корпус — 52%.
Комунікації відсутні.
Площа земельної ділянки: приблизно 0,279 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 18 690,00 грн.(змен"
шена на 30%), ПДВ — 3 738,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
22 428,00 грн.
Платіжні засоби: грошові кошти.
Сума застави: 2 242,80 грн.
3. Назва об’єкта: житловий будинок (повторний продаж зі
зменшенням початкової вартості на 30%).
Адреса: 62025, Харківська обл., Краснокутський р"н, с. Ка"
чалівка, Першотравневий відділок.
Назва, код за ЄДРПОУ та адреса балансоутримувача: СТОВ
«Качалівське», 30739621; 62025, Харківська обл., Краснокут"
ський р"н, с. Качалівка, вул. Леніна, 7.
Склад основних об’єктів: одноповерховий одноквартирний
чотирикімнатний житловий будинок з надвірними споруда"
ми льоху та фундаментом під спорудження кухні з господар"
ськими приміщеннями.
Призначення об’єкта: зміна первісного призначення не до"
пускається.
Ступінь будівельної готовності: будинку — 63%, льоху —
79%.
Наявність комунікацій: підведено газопостачання.
Площа земельної ділянки: приблизно 0,12 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 800,00 грн. (змен"
шена на 30%), ПДВ — 560,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
3 360,00 грн.
Платіжні засоби: грошові кошти.
Сума застави: 336,00 грн.
Умови продажу об’єктів: початкова вартість кожного об’єкта
визначена без урахування вартості земельної ділянки під об’"
єктом; об’єкти підлягають продажу під добудову. Покупець зо"
бов’язаний протягом одного року від дати нотаріального посві"
дчення договору купівлі"продажу об’єкта вжити заходів згідно
з чинним законодавством щодо переоформлення права замо"
вника і права користування земельною ділянкою під об’єктом з
відповідною місцевою радою та розпочати будівництво об’єк"
та. Завершити будівництво і ввести об’єкт в експлуатацію про"
тягом п’яти років від дати нотаріального посвідчення договору
купівлі"продажу; покупець об’єкта № 1 зобов’язаний протягом
тридцяти днів від дати нотаріального посвідчення договору
купівлі"продажу відшкодувати органу приватизації витрати, по"
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації, в сумі 1 200,00
грн. (одна тисяча двісті грн.), у т. ч. ПДВ 200,00 грн. (двісті грн.);
покупець об’єкта № 2 зобов’язаний протягом тридцяти днів від
дати нотаріального посвідчення договору купівлі"продажу від"
шкодувати органу приватизації витрати, пов’язані з підготов"
кою об’єкта до приватизації, в сумі 1 250,00 грн. (одна тисяча
двісті п’ятдесят грн.), у т. ч. ПДВ 208,33 грн. (двісті вісім грн. 33
коп.); земельні ділянки окремо під об’єктами не виділені. Пи"
тання відведення, оренди або приватизації земельної ділянки
під кожним об’єктом та її остаточний розмір вирішується но"
вим власником самостійно згідно з порядком, встановленим
чинним законодавством; забороняється відчуження об’єкта не"
завершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розта"
шований цей об’єкт, до моменту здійснення покупцем повних
розрахунків за придбаний об’єкт, завершення будівництва та
введення об’єкта в експлуатацію; покупець зобов’язаний за"
безпечити виконання вимог екологічної безпеки, охорони на"
вколишнього природного середовища під час добудови і пода"
льшої експлуатації об’єкта.
Аукціон буде проведено 10 вересня 2004 року об 11*й
у приміщенні Харківського аукціонного центру ДАК
«НМАЦ» за адресою: 61145, м. Харків, вул. Шатілова Да*
ча, 4.
Останній день приймання заяв на участь в аукціоні — 6 ве"
ресня 2004.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти при
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
рахунок 37186501900001 у банку УДК у Харківській обл., МФО
851011, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Харків"
ській області, код за ЄДРПОУ 23148337; сума застави вно"
ситься на рахунок 37317000140001 у банку УДК у Харківській
обл., МФО 851011, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ
по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь
в аукціоні можна за адресою: м. Харків, Держпром, 3"й під’"
їзд, 1"й поверх, кімн. 213, тел. 705"18"73.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
незавершеного будівництва
Назва об’єкта: котельня.
Адреса: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Гірників.
Об’єкт розташований у східній частині м. Каховка на від"
стані 150—200 м від дороги загального користування — ву"
лиці Мелітопольської та являє собою дві будівлі, одна з яких
каркасного типу розміром у плані приблизно 36х18 м. Фунда"
мент — збірний залізобетонний. Усередині будівлі є фунда"
менти під обладнання. Стіни побудовано із залізобетонних
плит з вставками з білої силікатної цегли. Покрівля — залізо"
бетонні ребристі плити по залізобетонних фермах. Усереди"
ні, в одному з кутів, фрагменти перегородок з червоної та
білої силікатної цегли, на яких змонтовано залізобетонні пли"
ти перекриття.
Поряд з об’єктом, на відстані 10 м, знаходиться друга бу"
дівля з червоної цегли розміром у плані приблизно 25х12 м.
Фундамент — збірний залізобетонний, стрічковий, стіни з
червоної цегли, покрівля — залізобетонні ребристі плити.
Усередині будівлі є 3 колони з червоної цегли, одна з яких в
аварійному стані, підлога залита бетоном, місцями є просі"
дання. З одного боку будівлі виконано відмостку. Будь"які бу"

дівельні матеріали та обладнання на будівельному майдан"
чику відсутні. Об’єкт не огороджений і не охороняється.
Умови продажу: розібрати об’єкт протягом трьох років від
дати підписання акта приймання"передачі об’єкта; додер"
жуватися умов здачі земельної ділянки органам виконавчої
влади відповідно до вимог чинного законодавства; забезпе"
чувати виконання вимог екологічної безпеки, охорони навко"
лишнього природного середовища під час розбирання. По"
купець, який придбав об’єкт незавершеного будівництва під
розбирання, за бажанням може придбати земельну ділянку,
на якій розташований цей об’єкт, тільки під забудову. Поку"
пець оплачує послуги експерта та нотаріуса.
Вартість продажу об’єкта — 14 164,50 грн. — зменшена на
30% від початкової вартості продажу, визначена шляхом про"
ведення незалежної оцінки.
Сума ПДВ: 2 832,90 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
16 997,40 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)
для участі в аукціоні: 1 699,74 грн.
Засоби платежу: для фізичних та юридичних осіб — гро"
шові кошти.
Аукціон відбудеться не раніше 30 днів від дня опублі*
кування інформації в газеті «Відомості приватизації» за
адресою: м. Херсон, бульв. Мирний, 3.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі одного неоподатко"
вуваного мінімуму (17 грн.) та кошти при розрахунку за при"
дбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок одержува"
ча: Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській області, р/р
№ 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержу"
вача — УДК у Херсонській області, код банку — 852010.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості
продажу для участі в аукціоні: одержувач — Регіональне від"
ділення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37315008000014,
код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК у Херсон"
ській області, код банку — 852010.
Отримати додаткову інформацію та подати за яву на участь
в аукціоні можна в Регіональному відділенні ФДМУ по Херсон"
ській області за адресою: м. Херсон, бульв. Мирний, 3, 6"й
поверх, кімн. 613, тел. 24"03"73, з 8.00 до 17.00, вихідні —
субота, неділя.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
незавершеного будівництва
Назва об’єкта: 30"квартирний житловий будинок.
Адреса: Херсонська область, м. Таврійськ, вул. Гайдара, 5.
Об’єкт являє собою 5 під’їздів (секції) житлового будинку,
в яких передбачалося побудувати 95 квартир згідно з типо"
вим проектом. Чотири під’їзди примикають один до одного,
а один побудовано згідно з проектом на відстані 6,5 м від
вищевказаних. Два під’їзди (30 квартир) являють собою 5"
поверхову будівлю із залізобетонних плит з виконаними між"
панельними швами та змонтованими балконними плитами.
Побудовано покрівлю без захисного покриття. Столярні ви"
роби відсутні. Ще два під’їзди являють собою недобудовані
підвальні технічні приміщення із залізобетонних плит, част"
ково перекритих. У під’їзді, розташованому окремо, побудо"
вано пальовий фундамент із залитим ростверком. До об’єкта
підведено центральні інженерні комунікаційні мережі (водо"
постачання, каналізація, електро" та теплопостачання). Від"
води до під’їздів не виконані. На відстані 150 м від об’єкта
незавершеного будівництва проходить центральна мережа
теплопостачання. Будівельний майданчик розташовано в пів"
денній частині Східного селища м. Таврійська на відстані
200—250 м від магістральної траси Каховка—Херсон та на 25
м від дороги загального користування, яка має тверде по"
криття. Будівельні матеріали на будівельному майданчику
відсутні. Входи в побудовані два під’їзди заварено залізобе"
тонними плитами. Об’єкт не огороджений, не охороняється.
Умови продажу: протягом п’яти років від дати підписання
акта приймання"передачі добудувати об’єкт; протягом одно"
го року від дня підписання акта приймання"передачі підготу"
вати документи та здійснити відповідні дії щодо переоформ"
лення права забудовника; надати акт введення в експлуатацію
добудованого об’єкта згідно з чинним законодавством; вико"
ристовувати добудований об’єкт за власником бажанням; за"
безпечувати виконання вимог екологічної безпеки та охорони
навколишнього середовища під час добудови об’єкта.
Покупець оплачує послуги нотаріуса.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 190 494,57 грн. (зме"
ншена на 30% від початкової вартості), ПДВ — 38 098,91 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
228 593,48 грн. (зменшена на 30% від початкової вар*
тості).
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)
для участі в аукціоні: 22 859,35 грн.
Засоби платежу: для фізичних та юридичних осіб — гро"
шові кошти.
Аукціон відбудеться не раніше 30 днів від дня опублі*
кування інформації в газеті «Відомості приватизації» за
адресою: м. Херсон, бульв. Мирний, 3.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі одного неоподатко"
вуваного мінімуму (17 грн.) та кошти при розрахунку за при"
дбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок одержува"
ча: Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській області, р/р
№ 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержу"
вача — УДК у Херсонській області, код банку — 852010.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості
продажу для участі в аукціоні: одержувач — Регіональне від"
ділення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37315008000014,
код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК у Херсон"
ській області, код банку — 852010.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294*33*13
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АУКЦІОНИ
Отримати додаткову інформацію та подати за яву на участь
в аукціоні можна в Регіональному відділенні ФДМУ по Херсон"
ській області за адресою: м. Херсон, бульв. Мирний, 3, 6"й
поверх, кімн. 613, тел. 24"03"73, з 8.00 до 17.00, вихідні —
субота, неділя.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта незавершеного
будівництва — частини будівлі обласної філармонії
(обласна комунальна власність)
Код за ЄДРПОУ: 02225921.
Адреса: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 194.
Призначення об’єкта: кафе, ресторан.
Загальний ступінь будівельної готовності: 80%.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: земельна діля"
нка окремо не виділена. Об’єкт оцінки — кафе на 100 місць —
розташований в добудованій частині обласної філармонії. Фу"
нкціонування кафе передбачено як у складі філармонії, так і в
автономному режимі. До будівлі підведені міські мережі ене"
ргопостачання, опалення, водопостачання, каналізації та зв’я"
зку. Всі наявні несучі і огороджуючі конструкції та комунікації
— в хорошому стані. Загальна площа приміщень — 1084 м2.
Умови продажу: завершення будівництва протягом року з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі"продажу;
здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забу"
довника на об’єкт приватизації; укласти угоду з керівницт"
вом філармонії щодо спільного використання вестибуля"
фойє І—ІІ поверхів, участі в проведенні ремонтних робіт даху,
прилеглої території, інженерно"технічних комунікацій; досту"
пу до інженерних мереж, що проходять у зазначених примі"
щеннях, режиму роботи підприємства; дотримуватися ви"
мог щодо культурного відпочинку громадян; питання відве"
дення, купівлі або довгострокової оренди земельної ділянки
під даним об’єктом вирішується новим власником самостій"
но в порядку, встановленому чинним законодавством; ство"
рення безпечних умов праці, дотримання екологічних та са"
нітарних вимог щодо недопущення забруднення навколиш"
нього середовища, підтримання громадського порядку.
Вартість продажу без ПДВ — 945 000 грн., ПДВ — 189 000
грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 1 134 000
грн.
Грошові кошти в розмірі 113 400 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37329010000007 в УДК у Черкаській області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по
Черкаській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти при
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37182008000007 в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код
21368158, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Чер"
каській області.
Термін прийняття заяв — до 6 вересня 2004 р. включно.
Аукціон буде проведено 10 вересня 2004 р. об 11.00
за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Умови розрахунку за придбаний об’єкт для юридичних та
фізичних осіб — грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області, 18001, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, кімн. 445,
тел. 37"30"90, 45"75"29, час роботи — з 8.00 до 17.00, крім
вихідних.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта незавершеного
будівництва — деревообробної майстерні ЧБУ ВАТ
«Черкасиобленерго» (державна власність)
Код за ЄДРПОУ: 22800735.
Адреса: м. Черкаси, проїзд Енергобудівників, 64.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Відомості про об’єкт: будівля майстерні змішана: однопо"
верхова будівля, загальна площа — 437,15 м2, каркас із мета"
левих конструкцій, стінові панелі керамзитобетонні, покрит"
тя — металевий профнастил. Виконані будівельно"монтажні
роботи зі зведення фундаментів, каркасу, покриття, частково
змонтовано стінові панелі; двоповерхова частина загальною
площею 497,8 м2. Стіни із шлакоблоків, перегородки із цегли
керамічної, перекриття та покриття із збірних залізобетон"
них плит ПК. Будівля пилорами одноповерхова з підвалом з
фундаментних блоків, площа забудови — 310,1 м2, стіни під"
валу та надземної частини із бетонних блоків ФСБ, пере"
криття підвалу із пустотних плит ПК, покриття із залізобетон"
них ребристих плит, перекриття ПКЖ по залізобетонних гра"
тчастих балках.
Ступінь будівельної готовності: 60%.
Умови продажу: протягом року з моменту переходу до по"
купця права власності на об’єкт незавершеного будівництва
здійснити його розбирання та приведення будівельного май"
данчика в належний стан відповідно до вимог чинного зако"
нодавства з охорони навколишнього середовища; протягом
місяця після розбирання об’єкта та рекультивації земельної
ділянки здійснити заходи щодо здачі земельної ділянки ор"
ганам місцевого самоврядування, якщо покупець відмовить"
ся від права придбання земельної ділянки під забудову; до
моменту розбирання об’єкта та здачі земельної ділянки ор"
ганам місцевого самоврядування не відчужувати об’єкт не"
завершеного будівництва; дотримуватись екологічних та са"
нітарних норм щодо недопущення забруднення навколиш"
нього середовища.
Вартість продажу без ПДВ — 56 833 грн. 34 коп., ПДВ —
11 366 грн. 66 коп.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 68 200 грн.
Грошові кошти в розмірі 6 820 грн., що становить 10% від
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початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37310007000007 УДК в Черкаській області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по
Черкаській області.
Кошти при розрахунку за об’єкт та плата за реєстрацію
заяви вносяться на р/р № 37184006000007 УДК в Черкаській
області, МФО 854018, код 21368158, одержувач: Регіональне
відділення ФДМ України по Черкаській області.
Термін прийняття заяв — до 6 вересня 2004 р. включно.
Аукціон буде проведено 10 вересня 2004 р. об 11.00
за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Умови розрахунку за придбаний об’єкт для юридичних та
фізичних осіб — грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області, 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, кімн. 445,
тел. 37"30"90, 45"75"29, час роботи — з 8.00 до 17.00, крім
вихідних.

Продаж на аукціоні за методом зниження
ціни лота
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про приватизацію шляхом продажу на аукціоні за
методом зниження ціни лота об’єкта незавершеного
будівництва — 90*квартирного житлового будинку
в мікрорайоні «Східний»
Назва об’єкта:90*квартирний житловий будинок у мік*
рорайоні «Східний».
Балансоутримувач: ВАТ «Верхньодніпровський завод по"
тужного радіобудування».
Адреса: м. Верхньодніпровськ, мікрорайон «Східний».
Відомості про об’єкт: 5"поверховий житловий будинок із
силікатної цегли на 90 квартир складається з восьми блок"
секцій. По чотирьох блок"секціях виконано п’ять поверхів, по
5 блоку"секції виконано 3 поверхи, по 6, 7 та 8 виконані фун"
даменти. Змонтовані внутрішньоквартирні мережі водопро"
воду і каналізації. Проектно"кошторисна та виконавча доку"
ментація відсутня.
Земельна ділянка під забудову окремо не відводилася.
Будівельна готовність — 49%.
Площа земельної ділянки під забудову: 0,15 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 249 400,00 грн., ПДВ
— 49 880,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
299 280,00 грн.
Умови продажу об’єкта: обов’язкове завершення будівни"
цтва та введення об’єкта в експлуатацію за первісним при"
значенням або зі зміною профілю протягом п’яти років від
дня підписання акта приймання"передачі об’єкта; заборона
продажу об’єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту завер"
шення будівництва і введення об’єкта в експлуатацію та до
моменту здійснення покупцем повних розрахунків за придба"
ний об’єкт; забезпечення виконання вимог екологічної без"
пеки, охорони навколишнього природного середовища під
час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єк"
та приватизації; питання приватизації чи оренди земельної
ділянки та ії розмір покупець вирішує самостійно з місцевою
радою в порядку, встановленому чинним законодавством.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про"
токолу аукціону або укладання договору купівлі"продажу об’"
єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової ціни
продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не
повертаються.
Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 29 928,00 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта привати"
зації, вносять на р/р № 37311009001104 Управління Держав"
ного казначейства України по Дніпропетровській області, МФО
805012, код за ЗКПО 13467337 Регіональному відділенню
ФДМУ по Дніпропетровській області до 9 вересня 2004 р.
(включно).
Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. та кошти при
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37188500900001 Управління Державного казначейс"
тва України по Дніпропетровській області, МФО 805012, код
за ЗКПО 13467337 Регіональному відділенню ФДМУ по Дніп"
ропетровській області.
Аукціон відбудеться 13 вересня 2004 р. в 10.00 у філії
«Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «Націона*
льна мережа аукціонних центрів» за адресою: 49094,
м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп.12,
4*й поверх, тел. 779*30*74.
Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення
ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: 49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315.
Кінцевий термін прийняття заяв — 9 вересня 2004 р. до
17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію про продаж об’єкта можна отрима"
ти за тел. 42"89"48.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
лота об’єкта незавершеного будівництва —
реконструкції сільськогосподарського технікуму
Назва об’єкта : реконструкція сільськогосподарського тех"
нікуму, що перебуває на балансі Житомирської державної ди"
рекції «Чорнобильбуд».

Адреса: 12722, Житомирська обл., Баранівський р"н, с. Ро"
гачів.
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства"балансоутримувача:
13552497, 10012, м. Житомир, вул. Гоголівська, 4.
Призначення об’єкта: навчальний заклад.
Склад основних об’єктів: триповерхова цегляна будівля з
підвальним приміщенням, що складається з центральної та
двох фронтальних частин. Виконано кладку зовнішніх і внут"
рішніх стін та перегородок, окрім правої частини будівлі, де
зведені стіни першого та другого поверхів (за проектом ця
частина має три поверхи). Перекриття та покриття виконані
зі збірних залізобетонних панелей. У підвальному приміщен"
ні виконані всі перегородки. На будівельному майданчику
розташовані будівлі насосної станції та трансформаторної
підстанції. Територію, на якій розміщений діючий технікум
та новоспоруджена будівля, з трьох сторін огороджено. Інже"
нерні мережі відсутні. Роботи з консервації об’єкта не вико"
нувались. Об’єкт знаходиться під охороною.
Будівництво здійснювалося протягом 1992—1994 рр.
Ступінь будівельної готовності : 23,3 %.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка не від"
ведена. Питання придбання чи оренди земельної ділянки,
відведеної під забудову об’єкта незавершеного будівництва,
покупець вирішує з органами місцевого самоврядування пі"
сля набуття ним права власності на об’єкт приватизації.
Вартість продажу без ПДВ — 6 611 грн., ПДВ — 1 323 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 7 934
грн.
Умови продажу: завершення будівництва протягом 5 ро"
ків; без збереження первісного призначення; заборона про"
дажу об’єкта незавершеного будівництва та земельної діля"
нки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту завершен"
ня будівництва, введення об’єкта в експлуатацію та до здій"
снення покупцем повних розрахунків за придбаний об’єкт;
забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки, охо"
рони навколишнього природного середовища під час добу"
дови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта прива"
тизації.
Платіжні засоби: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17
грн. та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт привати"
зації перераховуються на рахунок одержувача коштів: Регіо"
нальне відділення ФДМУ по Житомирській області, ідент. код
13578893, банк: УДК в Житомирській області, р/р №
37183502900001, МФО 811039.
Грошові кошти в розмірі 794 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок оде"
ржувача коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Житомир"
ській області, ідент. код 13578893, банк: УДК в Житомирській
області, р/р № 37314013000010, МФО 811039.
Аукціон буде проведено 10 вересня 2004 року об 11.00
за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий
зал.
Кінцевий термін прийняття заяв — 6 вересня 2004 р.
Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати за ад"
ресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22"76"68.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Житомирській області, м. Житомир, вул.
1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22"76"68 в робочі дні з 9.00 до
18.00.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
лота об’єкта державної власності групи Д —
незавершеного будівництва середньої школи УКБ
Закарпатської ОДА
Назва об’єкта: незавершене будівництво середньої школи
УКБ Закарпатської ОДА.
Адреса: Закарпатська обл., Ужгородський р"н, с. Кам’яни"
ця.
Призначення об’єкта: освіта.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 235 834,00 грн., ПДВ
— 47 167,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
283 001,00 грн.
Відомості про об’єкт: згідно з генеральним планом об’єкт
складається з трьох учбових корпусів (А, Б, В).
Корпус А: виконані роботи з влаштування нульового циклу
по учбовому корпусу та зведені стіни перекриті без даху над
ними. Зведений підвал та цокольний поверх змонтовано із
залізобетонних блоків, перекритий залізобетонними плита"
ми, частково виконано цегляні стіни та перегородки першого
поверху .
Корпус Б: зведено фундамент із залізобетонних блоків, пе"
рекритий залізобетонними плитами.
Корпус В: будівництво не розпочато.
Унаслідок того що ОНБ будується на земельній ділянці гір"
ської місцевості, будівельний майданчик обнесено залізо"
бетонними підпірними стінами, які запобігають зсуву ґрунту.
Початок будівництва — серпень 1992 р. Припинення будіве"
льних робіт — грудень 1995 р.
Ступінь будівельної готовності об’єкта: 16%.
Площа земельної ділянки: 1,95 га. Питання землекористу"
вання покупець вирішує самостійно з органами місцевого
самоврядування згідно з чинним законодавством.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; завершення будівництва; заборона продажу об’"
єкта до моменту завершення будівництва та введення об’єк"
та в експлуатацію; забезпечення виконання вимог екологіч"
ної безпеки, охорони навколишнього природного середови"
ща під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридич"
них осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р
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АУКЦІОНИ
№ 37182500900001 в УДК по Закарпатській області, одержу"
вач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.
Грошові кошти в розмірі 28 300,10 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховують"
ся на р/р № 37314009000173 в УДК по Закарпатській області,
одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310,
МФО 812016.
Приймання заяв проводиться в робочі дні з 8.00 до 16.00
та закінчується за 3 дні до проведення аукціону.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опубліку*
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11.00 за адресою: Закарпатська область, м. Ужго*
род, вул. Собранецька, 60.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатсь"
ка обл., Ужгородський р"н, с. Кам’яниця.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Закарпатській області, 88000, м. Ужго"
род, вул. Собранецька, 60, кімн. 316, телефони для довідок:
(03122) 3"53"21, 3"71"93.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
лота об’єкта державної власності групи Д —
незавершеного будівництва 4*квартирного житлового
будинку УКБ Закарпатської ОДА
(с. Присліп Міжгірського району)
Назва об’єкта: незавершене будівництво 4"х квартирного
житлового будинку УКБ Закарпатської ОДА.
Адреса: с. Присліп Міжгірського району.
Призначення об’єкта: житло.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 62 473,00 грн., ПДВ
— 12 495,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
74 968,00 грн.
Ступінь будівельної готовності — 60%.
Відомості про об’єкт: зведений двоповерховий житловий
будинок з підвалом. Початок будівництва — 1990 р. Припи"
нення будівництва — січень 1996 р. Штукатурка відсутня. Ві"
конні та дверні блоки відсутні. Матеріал фундаменту — залізо"
бетонні блоки. Матеріал стін та перегородок — цегла. Шатро"
вий дах (шиферна покрівля). Підлога — залізобетонні плити.
За об’єктом незавершеного будівництва рахується креди"
торська заборгованість у сумі 51,933 тис. грн.
Площа земельної ділянки: 0,17 га. Питання землекористу"
вання покупець вирішує самостійно з органами місцевого
самоврядування згідно з чинним законодавством.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; завершення будівництва; заборона продажу об’"
єкта до моменту завершення будівництва та введення його в
експлуатацію; забезпечення виконання вимог екологічної без"
пеки, охорони навколишнього природного середовища під
час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єк"
та приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридич"
них осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37182500900001 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.
Грошові кошти в розмірі 7496,80 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховують"
ся на р/р № 37314009000173 в УДК по Закарпатській області,
одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310,
МФО 812016.
Приймання заяв проводиться в робочі дні з 8.00 до 16.00
та закінчується за 3 дні до проведення аукціону.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опубліку*
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11.00 за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатсь"
ка область, с. Присліп Міжгірського району. Служба з органі"
зації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ
по Закарпатській області, 88000, м. Ужгород, вул. Собране"
цька, 60, кімната 316, телефони для довідок: (03122) 3"53"21,
3"71"93.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
лота об’єктів незавершеного будівництва
1. Назва об’єкта: житловий будинок (позиція 1), балансо"
утримувач Управління капітального будівництва Дрогоби"
цької райдержадміністрації.
Адреса: Львівська область, Дрогобицький р"н, с. Попелі.
Відомості про технічний стан об’єкта: фундаменти та залі"
зобетонні плити. Комунікації тепло", електро", водопостачан"
ня та каналізації відсутні.
Земельна ділянка: питання земельної ділянки вирішується
новим власником за установленим законодавством поряд"
ком після укладення договору купівлі"продажу.
Площа земельної ділянки: 0,23 га.
Ступінь будівельної готовності: 20%.
Умови продажу: дотримання вимог щодо охорони навко"
лишнього середовища згідно з чинним законодавством; за"
вершення будівництва протягом 5 років без збереження пе"
рвісного призначення об’єкта; заборона продажу об’єкта до
завершення будівництва та введення об’єкта в експлуата"
цію; у випадку відмови переможця аукціону від підписання
договору купівлі"продажу в 5"денний термін від дня затвер"
дження протоколу аукціону сплачується штраф у розмірі 20%
від кінцевої ціни продажу ОНБ.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 514,65 грн., ПДВ —
302,93 грн.
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Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 1 817,58 грн.
Грошові кошти в розмірі 181,76 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37310009000186, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ
по Львівській області, код 20823070; банк одержувача – УДК
у Львівській області, МФО 825014.
2. Назва об’єкта: житловий будинок (позиція 2), балансо"
утримувач Управління капітального будівництва Дрогоби"
цької райдержадміністрації.
Адреса: Львівська область, Дрогобицький р"н, с. Попелі.
Відомості про технічний стан об’єкта: фундаменти та залі"
зобетонні плити. Комунікації тепло", електро", водопостачан"
ня та каналізації відсутні.
Земельна ділянка: питання земельної ділянки вирішується
новим власником за установленим законодавством поряд"
ком після підписання договору купівлі"продажу.
Площа земельної ділянки: 0,23 га.
Ступінь будівельної готовності: 20%.
Умови продажу: дотримання вимог щодо охорони навко"
лишнього середовища згідно з чинним законодавством; за"
вершення будівництва протягом 5 років без збереження пе"
рвісного призначення об’єкта; заборона продажу об’єкта до
завершення будівництва та введення об’єкта в експлуата"
цію; у випадку відмови переможця аукціону від підписання
договору купівлі"продажу в 5"денний термін від дня затвер"
дження протоколу аукціону сплачується штраф у розмірі 20%
від остаточної ціни продажу ОНБ.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 105,33 грн., ПДВ —
221,07 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 1 326,40 грн.
Грошові кошти в розмірі 132,64 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37310009000186, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ
по Львівській області, код 20823070; банк одержувача — УДК
у Львівській області, МФО 825014.
3. Назва об’єкта: житловий будинок (позиція 3), балансоу"
тримувач Управління капітального будівництва Дрогобиць"
кої райдержадміністрації.
Адреса: Львівська область, Дрогобицький р"н, с. Попелі.
Відомості про технічний стан об’єкта: фундаменти із збір"
них залізобетонних блоків. Комунікації тепло", електро", во"
допостачання та каналізації відсутні.
Земельна ділянка: питання земельної ділянки вирішується
новим власником за установленим законодавством поряд"
ком після підписання договору купівлі"продажу.
Площа земельної ділянки: 0,23 га.
Ступінь будівельної готовності: 15%.
Умови продажу: дотримання вимог щодо охорони навко"
лишнього середовища згідно з чинним законодавством; за"
вершення будівництва протягом 5 років без збереження пе"
рвісного призначення об’єкта; заборона продажу об’єкта до
завершення будівництва та введення його в експлуатацію; у
випадку відмови переможця аукціону від підписання догово"
ру купівлі"продажу в 5"денний термін від дня затвердження
протоколу аукціону сплачується штраф у розмірі 20% від
остаточної ціни продажу ОНБ.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 997,94 грн., ПДВ —
199,59 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 1 197,53 грн.
Грошові кошти в розмірі 119,75 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37310009000186, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ
по Львівській області, код 20823070; банк одержувача — УДК
у Львівській області, МФО 825014.
4. Назва об’єкта: житловий будинок (позиція 4), балансо"
утримувач Управління капітального будівництва Дрогоби"
цької райдержадміністрації.
Адреса: Львівська обл., Дрогобицький р"н, с. Попелі.
Відомості про технічний стан об’єкта: фундаменти із збір"
них залізобетонних блоків. Комунікації тепло", електро", во"
допостачення та каналізації відсутні.
Земельна ділянка: питання земельної ділянки вирішується
новим власником за установленим законодавством поряд"
ком після підписання договору купівлі"продажу.
Площа земельної ділянки: 0,23 га.
Ступінь будівельної готовності: 15 %.
Умови продажу: дотримання вимог щодо охорони навко"
лишнього середовища згідно з чинним законодавством; за"
вершення будівництва протягом 5 років без збереження пе"
рвісного призначення об’єкта; заборона продажу об’єкта до
завершення будівництва та введення об’єкта в експлуата"
цію; у випадку відмови переможця аукціону від підписання
договору купівлі"продажу в 5"денний термін від дня затвер"
дження протоколу аукціону сплачується штраф у розмірі 20%
від остаточної ціни продажу ОНБ.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 711,98 грн., ПДВ —
142,40 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 854,38 грн.
Грошові кошти в розмірі 85,44 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37310009000186, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ
по Львівській області, код 20823070; банк одержувача — УДК
у Львівській області, МФО 825014.
5. Назва об’єкта: житловий будинок (позиція 5), балансо"
утримувач Управління капітального будівництва Дрогоби"
цької райдержадміністрації.
Адреса: Львівська область, Дрогобицький р"н, с. Попелі.
Відомості про технічний стан об’єкта: фундаменти із збір"
них залізобетонних блоків. Комунікації тепло", електро", во"
допостачання та каналізації відсутні.
Земельна ділянка: питання земельної ділянки вирішується
новим власником за установленим законодавством поряд"
ком після підписання договору купівлі"продажу.
Площа земельної ділянки: 0,23 га.

Ступінь будівельної готовності: 15%.
Умови продажу: дотримання вимог щодо охорони навко"
лишнього середовища згідно з чинним законодавством; за"
вершення будівництва протягом 5 років без збереження пе"
рвісного призначення об’єкта; заборона продажу об’єкта до
завершення будівництва та введення об’єкта в експлуата"
цію; у випадку відмови переможця аукціону від підписання
договору купівлі"продажу в 5"денний термін від дня затвер"
дження протоколу аукціону сплачується штраф у розмірі 20%
від остаточної ціни продажу ОНБ.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 245,19 грн., ПДВ —
249,04 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 1 494,23 грн.
Грошові кошти в розмірі 149,42 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37310009000186, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ
по Львівській області, код 20823070; банк одержувача — УДК
у Львівській області, МФО 825014.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 гривень та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37180500900001, одержувач: Регіональне відділен"
ня ФДМУ по Львівській області, код 20823070; банк одержу"
вача — УДК у Львівській області, МФО 825014.
Заяви приймаються протягом 27 днів з моменту публікації
інформації у «Відомостях приватизації».
Аукціон відбудеться через 30 днів з моменту публіка*
ції інформації у «Відомостях приватизації» об 11.00 за
адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 2*й поверх,
кімн. 40.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: м. Львів, вул.
Січових Стрільців, 3, 2"й поверх, кімн. 40, тел./факс 72"49"10.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про приватизацію об’єктів незавершеного
будівництва шляхом продажу на аукціоні за методом
зниження ціни лота
1. Назва об’єкта: обладнання лінії розливу вина цеху пере"
робки.
Адреса: 62406, Харківська область, Харківський р"н, с. За"
тишшя.
Назва, код за ЄДРПОУ та адреса балансоутримувача: ВАТ
«Сад», 00412458; 62406, Харківська область, Харківський ра"
йон, с. Затишшя, вул. Харківська, 5.
Склад основних об’єктів: недоукомплектоване обладнання
лінії розливу плодово"ягідного вина, змонтоване в цеху пе"
реробки плодів у такому складі: ємність горизонтальна 3,65 м3
(2 шт.), ємність вертикальна 1,00 м3, ємність баластна (роз"
подільна) 0,50 м3, пастеризатор, машина (автомат) закочува"
льна, машина накопичувальна (3,0 л), машина накопичуваль"
на (0,5 л), машина укупорочна (0,5 л), машина бракеровоч"
на (0,5 л), машина етикеровочна (0,5 л), конвейєр ланцюго"
вий (2 шт.), у т. ч. транспортер.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 83 029,00 грн., ПДВ
— 16 605,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
99 634,80 грн.
Платіжні засоби: грошові кошти.
Сума застави: 9 963,48 грн.
Умови продажу об’єкта № 1: умови подальшого викорис"
тання об’єкта визначає покупець; допускається демонтаж об’"
єкта. Забороняється відчуження об’єкта незавершеного бу"
дівництва до моменту здійснення покупцем повних розраху"
нків за придбаний об’єкт, введення його в експлуатацію.
2. Назва об’єкта: клуб"їдальня на 360 місць на базі відпо"
чинку «Росинка».
Адреса: 62550, Харківська обл., Вовчанський р"н,
с. Революційне.
Назва, код за ЄДРПОУ та адреса балансоутримувача: ВАТ
«Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш»,
00213799; 61005, м. Харків, вул. Іскринська, 7.
Склад основних об’єктів: двоповерховий будинок І групи
капітальності з підвалом та світловим ліхтарем розміром у
плані 42х24 м.
Призначення об’єкта: допускається зміна первісного при"
значення об’єкта.
Ступінь будівельної готовності: 40%.
Комунікації відсутні.
Площа земельної ділянки: приблизно 0,144 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 42 900,00 грн., ПДВ
— 8 580,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
51 480,00 грн.
Платіжні засоби: грошові кошти.
Сума застави: 5 148,00 грн.
Умови продажу об’єкта № 2: початкова вартість об’єкта ви"
значена без урахування вартості земельної ділянки під об’"
єктом; об’єкт підлягає продажу під добудову; покупець зобо"
в’язаний протягом року від дати нотаріального посвідчення
договору купівлі"продажу об’єкта вжити заходів згідно з чин"
ним законодавством щодо переоформлення права замовни"
ка і права користування земельною ділянкою під об’єктом з
відповідною місцевою радою та розпочати будівництво об’"
єкта. Завершити будівництво і ввести об’єкт в експлуатацію
протягом п’яти років від дати нотаріального посвідчення до"
говору купівлі"продажу; земельна ділянка окремо під об’єкт
не виділена. Питання відведення, оренди або приватизації
земельної ділянки під об’єктом та її остаточний розмір вирі"
шується новим власником самостійно згідно з порядком,
встановленим чинним законодавством; забороняється від"
чуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ді"
лянки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту здійс"
нення покупцем повних розрахунків за придбаний об’єкт, за"
вершення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію;
покупець зобов’язаний забезпечити виконання вимог еколо"

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294*33*13

26

11 серпня 2004 року

№ 31(319)

АУКЦІОНИ
гічної безпеки, охорони навколишнього природного середо"
вища під час добудови і подальшої експлуатації об’єкта.
Аукціон за методом зниження ціни лота буде прове*
дено 10 вересня 2004 об 11*й годині в приміщенні Хар*
ківського аукціонного центру ДАК «НМАЦ» за адресою:
61145, м. Харків, вул. Шатілова Дача, 4.
Останній день приймання заяв на участь в аукціоні — 6
вересня 2004 року .
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти при
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37186501900001 у банку УДК у Харківській обл., МФО
851011, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Харків"
ській області, код за ЄДРПОУ 23148337; сума застави вно"
ситься на р/р 37317000140001 у банку УДК у Харківській обл.,
МФО 851011, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по
Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь
в аукціоні можна за адресою: м. Харків, Держпром, 3"й під’"
їзд, 1"й поверх, кімн. 213, тел 705"18"73.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зни
ження ціни лота об’єкта незавершеного будівництва
державної власності — молочно*тваринницької ферми
на 200 голів великої рогатої худоби, що знаходиться
на балансі ТОВ «Олексіївське»
Назва об’єкта: не завершена будівництвом молочно"
тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби.
Адреса: Чернівецька обл., Сокирянський р"н, с. Новоолек"
сіївка.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки,
відведена під будівництво об’єкта, за генпланом становить
1,65 га. Питання приватизації (оренди) земельної ділянки
вирішується за ініціативою покупця після укладення догово"
ру купівлі"продажу об’єкта.
Відомості про об’єкт: не завершена будівництвом молоч"
но"тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби
знаходиться на околиці села Новоолексіївка.
Відомості про забудову: на відстані 100 м від дороги міс"
цевого значення. На будівельному майданчику розпочате бу"
дівництво:
1. Родильної на 25 корів з приміщенням для молодняка на
220 голів — змонтований фундамент лівого блоку та права
стіна висотою 1 м. 2. Корівника на 100 голів — змонтований
фундамент, стіни, колони, на правому корпусі корівника
змонтовані прогони. 3. Кормоцеху — зведений фундамент,
зроблена кладка стін, на 1"му поверсі змонтовані перемич"
ки на 2"му поверсі не закінчена кладка стін на 20%. 4. Санпро"
пускника на 15 чол. — зведено фундамент, виконані кладка
стін, внутрішні перегородки, змонтовано дах та накрито ши"
фером. Внутрішні поверхні стін оштукатурені на 90%, зовніш"
ні на 30%. Об’єкт незаконсервований, будівельний майдан"
чик не охороняється, огорожа відсутня.
На будівельному майданчику знаходяться придбані для об’"
єкта незавершеного будівництва матеріали, вироби, конс"
трукції, завезені на майданчик і не використані для будівни"
цтва: 1. Фундаментні блоки ФБС"24.5.6 m — 44 шт. 2. Залізо"
бетонні балки 2БСП12"3АтУ (розміром 12 м) — 2 шт. 3. Залі"
зобетонні перемички 5 ПБ"25"37 — 5 шт. 4. Залізобетонна
паля С12"30 )розміром 12 м) — 1 шт.
Умови продажу: завершення будівництва протягом 5 років
від дня підписання акта приймання"передачі об’єкта; новий
власник вирішує питання використання об’єкта самостійно;
заборона відчуження об’єкта незавершеного будівництва до
моменту завершення будівництва та введення його в експлу"
атацію; забезпечення виконання вимог екологічної безпеки,
охорони навколишнього природного середовища під час до"
будови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта при"
ватизації. У разі неможливості завершення будівництва в
установлені строки за наявності відповідних обгрунтувань
строки завершення будівництва можуть бути змінені за рі"
шенням органу приватизації та органу місцевого самовря"
дування, про що укладається додатковий договір.
Вартість продажу без ПДВ — 163 926,65 грн., ПДВ —
32 785,33 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
196 711,98 грн.
Грошові кошти в розмірі 19 671,20 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, та реєстрацій"
ний збір за подання заяви на участь в аукціоні в розмірі 17,00
грн. вносяться на р/р № 37310501800001 Регіонального від"
ділення ФДМУ по Чернівецькій області в Управлінні Держав"
ного казначейства у Чернівецькій області, МФО 856135, іде"
нтифікаційний код 21432643.
Кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37180501900001 Регіонального відділен"
ня ФДМУ по Чернівецькій області в Управлінні Державного
казначейства у Чернівецькій області, МФО 856135, ідентифі"
каційний код 21432643.
Аукціон з продажу об’єкта незавершеного будівництва від"
будеться згідно з Порядком проведення аукціону за методом
зниження ціни лота, затвердженим наказом ФДМУ від
15.08.2000 р. № 1695. Вартість об’єкта у разі продажу на аук"
ціоні за методом зниження ціни лота може бути зменшена не
більш як на 70% стартової ціни.
Умови розрахунків за об’єкт: для юридичних та фізичних
осіб — грошові кошти.
Аукціон буде проведено 10.09.2004.
Кінцевий термін прийняття заяв — 06.09.2004.
Аукціон відбудеться за адресою: м. Чернівці, вул. Л.
Кобилиці, 21а, о 12*й год.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з дозволу регіонального відділення.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Чернівець"
кій області, 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон
для довідок: 54"75"28.
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ГРУПА Ж

Приватизовано шляхом викупу
Викуп
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня, що знаходиться на балансі ВАТ «Отрадівська пта"
хофабрика», за адресою: Роздільнянський район, с. Болгар"
ка, вул. Успенська, б/н, приватизовано юридичною особою
за 13 971,60 грн., в т. ч. ПДВ — 2 328,60 грн.

Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні
Викуп
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня, що знаходиться на балансі ЗАТ «Краматорський
завод металоконструкцій», за адресою: м. Краматорськ, вул.
Совхозна, 15.
Дитячий оздоровчий центр «Зарниця», що знаходиться на
балансі ЗАТ «Самоцвіти», за адресою: м. Слов’янськ, вул. Сте"
пова (вул. Степна), 15.
База відпочинку «Металіст», що знаходиться на балансі ВК
АТЗТ «Металіст» за адресою: м Святогірськ, вул. Островсь"
кого, 35.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Бібліотека, що знаходиться на балансі ВАТ «Харківський
ремонтно"механічний завод», за адресою: м. Харків, вул. Єна"
кіївська, 4 (літ. Л"1).
Аукціон
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку «Озимино», що знаходиться на балансі ВАТ
«Галол», за адресою: Самбірський район, с. В. Озимино.
Червоний куток, що знаходиться на балансі ВАТ «Лопатин"
ський Агротехсервіс», за адресою: Радехівський район, смт
Лопатин, вул. Січових Стрільців, 7.
Їдальня, що знаходиться на балансі ВАТ «Лопатинський Аг"
ротехсервіс», за адресою: Радехівський район, смт Лопатин,
вул. Січових Стрільців, 7.
Клуб, що знаходиться на балансі ВАТ «Радехівський Агро"
техсервіс», за адресою: м. Радехів, вул. Стоянівська, 2.
Їдальня в приміщенні адмінбудинку, що знаходиться на ба"
лансі ВАТ «Радехівський Агротехсервіс», за адресою: м. Ра"
дехів, вул. Стоянівська, 2.
Їдальня в приміщенні ремонтної майстерні, що знаходить"
ся на балансі ВАТ «Радехівський Агротехсервіс», за адре"
сою: м. Радехів, вул. Стоянівська, 2.
Клуб, що знаходиться на балансі ВАТ «Дрогобицький Аг"
ротехсервіс», за адресою: м. Дрогобич, вул. Стрийська, 266.

Пропонуються до продажу
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта соціальної сфери —
клубу
Назва об’єкта: клуб, що знаходиться на балансі ВАТ «Козя"
тинська швейна фабрика».
Адреса: 22100, Вінницька обл., м. Козятин, вул. Матросова,
80.
Відомості про об’єкт: цегляна одноповерхова будівля з при"
будовою, 1947 р. побудови, загальною площею 148,6 м2, фу"
ндамент бутовий, покрівля двоскатна, підлога цементна, по"
крита керамічною плиткою, покриття — металевий лист, в
прибудові покриття асбошиферне. Земельна ділянка окремо
не виділена.
Призначення об’єкта: проведення культурно"масових за"
ходів.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 5 155,00 грн., ПДВ —
1 031,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
6 186,00 грн.
Умови продажу: можливе перепрофілювання об’єкта без змі"
ни його призначення щодо надання соціальних послуг; поку"
пець зобов’язаний у 2"місячний термін відшкодувати витра"
ти, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; дотри"
мання екологічних норм та правил пожежної безпеки згідно з
чинним законодавством України; об’єкт не підлягає відчужен"
ню та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним осо"
бам без збереження умов, на яких він був придбаний.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37187006000498
в банку УДК у Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 13327990,
МФО 802015.
Грошові кошти в розмірі 618,6 грн., що складає 10% від поча"
ткової вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок РВ
ФДМУ по Вінницькій області № 37315005000498 в банку УДК у
Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 13327990, МФО 802015.
Заяви приймаються до 27.09.2004.
Аукціон відбудеться 01.10.2004 за адресою: м. Вінни*
ця, вул. Гоголя, 10, вінницька філія ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів», о 10.00.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою
його розташування. Служба з організації та проведення аук"
ціону: Регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. 32"25"34, з 8.00
до 17.00, крім вихідних.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні — дитячої
оздоровниці «Прелесне», що знаходиться на балансі
Слов’янської дистанції цивільних споруд
(ціна знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 01075282.
Назва об’єкта — дитяча оздоровниця «Прелесне», що зна"
ходиться на балансі Слов’янської дистанції цивільних спо"
руд.
Адреса: 84161, Донецька обл., Слов’янський р"н, с. Преле"
сне, вул. Радянська, 2.
Призначення об’єкта: оздоровлення та відпочинок дітей.
Відомості про об’єкт — двоповерхова будівля корпусу «Іс"
торичний» площею 748,9 м2, рік збудування — 1910; двопове"
рхова будівля спального корпусу «Космічний» площею 799,2
м2, рік збудування — 1956; спальний корпус «Сонячний» пло"
щею 128,6 м2, рік збудування — 1960; павільйон «Бриганти"
на» площею 172,7 м2, рік збудування — 1966; кінотеатр пло"
щею 180,8 м2, рік збудування — 1966; душова площею 127,9
м2, рік збудування — 1960; їдальня площею 494,9 м2, рік збу"
дування — 1962; басейн, альтанки та інші господарчі об’єкти.
Дитяча оздоровниця має водопровід, каналізацію, систему
електропостачання, територія огороджена парканом. Площа
земельної ділянки — 2,5 га.
Вартість продажу об’єкта: без ПДВ — 510 027 грн., ПДВ —
102 005,4 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 612 032,4 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності об’єкта;
утримання об’єкта у належному технічному та санітарному ста"
ні; забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта території;
об’єкт приватизації відчужується або здається в оренду з до"
держанням умов, на яких він був придбаний; покупець оплачує
витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься в банк УДК у
Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, р/р №
37187561900001, Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 61 204 грн., що становить 10% від
початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37313008000034, одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Донецькій області, банк: УДК в
Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза"
ції вносяться в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016,
ЄДРПОУ 13511245, р/р № 37184564900001, Регіональне відді"
лення Фонду державного майна України в Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення ау"
кціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з
8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м.
Донецьк, вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду дер"
жавного майна України по Донецькій області, каб. 439а.
Аукціон буде проведено на 51*й день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5,
к. 304, ТОВ Науково*консультативна упроваджувальна
фірма «Універсал*Консалтинг».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062)
335"92"73.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта — клубу (будівля,
інвентар), що знаходиться на балансі ВАТ
«Цибулівський цукровий завод», але не ввійшов
до його статутного фонду (державна власність)
Код за ЄДРПОУ: 00373540.
Адреса: Черкаська обл., Монастирищенський р"н, смт Ци"
булів, вул. Леніна, 1а.
Призначення об’єкта: соціально"культурний заклад.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: земельна діля"
нка окремо не виділена. Двоповерхова будівля, зведена у 30"
ті роки минулого століття, є частиною огорожі цукрового за"
воду, розташована у відділеному від центру населеного пунк"
ту районі. В 1955 р. проведена реконструкція. Інженерні ме"
режі — електропостачання, кількість одиниць інвентаря —
365, площа приміщень будівлі — 831,8 м2.
Умови продажу: збереження профілю діяльності.
Вартість без ПДВ: 42 220 грн.
Сума ПДВ: 8 444 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 50 664 грн.
Грошові кошти в розмірі 5 066,4 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37310007000007 в УДК у Черкаській області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по
Черкаській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37184006000007 в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код
21368158, одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Чер"
каській області.
Термін прийняття заяв: до 27 вересня 2004 р. включно.
Аукціон буде проведено 1 жовтня 2004 р. об 11.00 за
адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних
осіб — грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
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АУКЦІОНИ
відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області, 18001, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 445, т.т.
37"30"90, 45"75"29, час роботи — з 8.00 до 17.00, крім вихі"
дних.
Інформаційне повідомлення про продаж на аукціоні
об’єктів соціальної сфери спільної власності територі"
альних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області —
їдальні з обладнанням, що знаходиться на балансі ТОВ
«Завод будівельних конструкцій», за адресою: Черніве"
цька область, м. Чернівці, провулок Індустріальний, 2,
та клубу, що знаходиться на балансі ТОВ «Завод буді"
вельних конструкцій», за адресою: Чернівецька область,
м. Чернівці, провулок Індустріальний, 2, яке було опублі"
коване в газеті «Відомості приватизації» від 23.07.2004
№ 28 (316), вважати недійсним.

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
ІНФОРМАЦІЯ
представництва Фонду майна АРК у мм. Джанкої,
Армянську і Красноперекопську, Джанкойському,
Первомайському, Красноперекопському районах
про продаж на аукціоні об’єкта, що належить АРК
Назва об’єкта: їдальня (група Ж), що не ввійшла до стату"
тного фонду КСП «Таврида».
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Адреса об’єкта: Автономна Республіка Крим, Первомайсь"
кий район, с. Стаханівка, вул. Молодіжна, 8.
Балансоутримувач: Стаханівська сільська рада.
Вартість продажу без урахування ПДВ — 16 003 грн. ПДВ
— 3 200 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
19 203 грн.
Відомості про об’єкт: приміщення одноповерхової будівлі
їдальні загальною площею 184,4 м2, склад загальною пло"
щею 86,43 м2, разом з устаткуванням.
Площа земельної ділянки 240 м2.
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Умови продажу об’єкта: збереження профілю; відшко"
дування витрат БТІ, експерта і нотаріуса; об’єкт не підля"
гає відчуженню іншим фізичним і юридичним особам без
збереження умов, на яких він був проданий; оплата ПДВ у
повному обсязі протягом 5 днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі"продажу; умови розрахунку
за об’єкт приватизації для фізичних і юридичних осіб —
кошти.
Плата за реєстрацію заяв на участь в аукціоні (17 грн.) і
оплата за об’єкт приватизації, вносяться на р/р №
37185007000597, одержувач — представництво Фонду май"
на Автономної Республіки Крим у мм. Джанкої, Армянську і

Красноперекопську, Джанкойському, Первомайському, Крас"
ноперекопському районах, реквізити: УДК в АРК, м. Сімфе"
рополь, ЄДРПОУ 22300990, МФО 824026.
Кошти у розмірі 10% від початкової вартості продажу (1 920,3
грн.) вносяться на р/р № 37324006000597, одержувач — пред"
ставництво Фонду майна Автономної Республіки Крим у мм.
Джанкої, Армянську і Красноперекопську, Джанкойському,
Первомайському, Красноперекопському районах, реквізити
УДК в АРК, м. Сімферополь, ЄДРПОУ 22300990, МФО 824026.
Ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні за місцем
його розташування.
Аукціон відбудеться через 50 днів після публікації ого*
лошення у щотижневику «Відомості приватизації» о
10.00 за адресою: м. Джанкой, вул. К. Маркса, 10, тел.
3*30*84, представництво Фонду майна Автономної Ре*
спубліки Крим у мм. Джанкої, Армянську і Краснопере*
копську, Джанкойському, Первомайському, Краснопе*
рекопському районах.
Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.
Адреса служби з організації і проведення аукціону: ПКФ
«Кримська правда».
Адреса: м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, 44, тел.:
48"37"80.
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КОНКУРСИ З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ
ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено до проведення
незалежної оцінки об’єктів
Об’єкти групи Ж, що належать Автономній Республіці Крим та не увійшли
до статутного фонду ЗАТ «Агрофірма «Примор’я»:
лазня, що розташована за адресою: Автономна Республіка Крим, Кіров"
ський район, с. Новопокрівка;
котельня, що розташована за адресою: Автономна Республіка Крим, Кі"
ровський район, с. Журавки.
Мета оцінки: аукціон.
Учасникам конкурсу потрібно подати у конкурсну комісію такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою, копію установчого до"
кумента претендента, копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю"
ють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи"
сання звіту про оцінку майна, письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, копію сертифі"
ката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державно"
го майна України, інформацію про претендента (документ, у якому зазнача"
ються відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі по"
дібного майна тощо), конкурсну пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання
робіт — подаються в запечатаному конверті, один конверт із зазначеною
адресою учасника конкурсу.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під"
твердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 25 серпня 2004 року о 10.00 у Фонді майна
Автономної Республіки Крим за адресою: м. Сімферополь, вул. Се*
вастопольська, 17.
Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодства Фонду майна
Автономної Республіки Крим до 18 серпня 2004 року за тією ж адресою, кабі"
нет № 7, телефон/факс для довідок (0652) 27"02"86.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде
залучено до проведення незалежної оцінки об’єктів
Об’єкт комунальної власності — торговельний центр, що знаходиться
на балансі Поштовської тепломережі.
Мета оцінки : для приватизації.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район,
селище Поштове, вул. Гагаріна.
Об’єкт комунальної власності — автомобіль УАЗ 330*301, що знахо"
диться на балансі Територіального центру управління праці та соціального
захисту населення.
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Ра"
дянська,11.
Учасникам конкурсу потрібно подати у конкурсну комісію такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою, копію установчого до"
кумента претендента, копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю"
ють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи"
сання звіту про оцінку майна, письмові згоди оцінювачів, яких буде додатко"
во залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, копію сертифі"
ката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державно"
го майна України, інформацію про претендента (документ, у якому зазнача"
ються відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі по"
дібного майна тощо), конкурсну пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання
робіт — подаються в запечатаному конверті, один конверт із зазначеною
адресою учасника конкурсу.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під"
твердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 25 серпня 2004 року о 10.00 у Фонді майна
Автономної Республіки Крим за адресою: м. Сімферополь, вул. Се*
вастопольська,17.
Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодства Фонду майна
Автономної Республіки Крим до 18 серпня 2004 року за тією ж адресою, ка"
бінет № 7, телефон/факс для довідок (0652) 27"02"86.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
Об’єкт державної власності (група А) — одноповерхова будівля мага*
зину загальною площею 170,5 м2, що знаходиться на балансі СТОВ «Пляхів"
ське», за адресою: Вінницька обл., Козятинський р"н, с. Пляхова, вул. Ра"
дянська, 12а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк"
та для продажу неконкурентним способом з урахуванням компенсації орен"
дарю вартості невід’ємних поліпшень, здійснених за рахунок власних коштів,
за час оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.05.2004: 9,342
тис. грн.
Об’єкт державної власності (група А) — вбудовані нежитлові примі*
щення першого поверху гуртожитку (№ 3, 5, 6, 17"20 літ. А) загальною пло"
щею 78,5 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Вінницький насіннєвий завод»,
за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк"
та для продажу неконкурентним способом з урахуванням компенсації орен"
дарю вартості невід’ємних поліпшень, здійснених за рахунок власних коштів,
за час оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.02.2004: 5,320
тис. грн.
Об’єкт державної власності (група А) — одноповерхова будівля мага*
зину загальною площею 99,2 м2 (літ. А) з вхідними майданчиками (літ. а, літ.
а 1) , що знаходяться на балансі СВАТ «Садовод», за адресою: Вінницька
обл., Іллінецький р"н, с. Криштопівка, вул. Хутірська, 34.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк"
та для продажу неконкурентним способом з урахуванням компенсації орен"
дарю вартості невід’ємних поліпшень, здійснених за рахунок власних коштів,
за час оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.11.2003: 2
485,41 грн.
Об’єкт державної власності (група А) — цілісний майновий комплекс
Літинської державної ветеринарної аптеки по ветеринарному і зоо*
технічному забезпеченню, за адресою: Вінницька обл., смт Літин, вул.
Радянська, 37.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк"
та для продажу неконкурентним способом.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2004: 15
093,07 грн.
Об’єкт державної власності (група А) — прибудоване нежитлове при*
міщення складу загальною площею 22,6 м2, що знаходиться на балансі
ВАТ «Вінницьке автотранспортне підприємство № 10556», за адресою: м.
Вінниця, вул. С."Ценського, 14.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк"
та для продажу конкурентним способом.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.08.2004: 4
367,00 грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно надати конкурсній комісії доку"
ментацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що мі"
стяться в конверті. До підтвердних документів належать: заява на участь у
конкурсі за встановленою формою; копія установчого документа претенде"
нта; копії документів, що підтверджують кваліфікацію оцінювачів, які працю"
ють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи"
сання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифі"
ката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державно"
го майна; інформація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залуча"
ються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних
днях). Регіональне відділення ФДМ України по Вінницькій області розгляда"
тиме лише такі конкурсні пропозиції претендентів, в яких термін виконання
робіт відповідає вимогам Методики оцінки майна, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєча"
сного подання претендент до участі у конкурсі не допускається, конкурсні до"
кументи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються
секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу
засідання комісії. Претендент має право відкликати свою заяву до дати про"
ведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурс відбудеться об 11.00 2 вересня 2004 року за адресою: м.
Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 35*26*31.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального відді"
лення до 17.00 26 серпня 2004 року (включно) за адресою: м. Вінниця, вул.
Гоголя, 10.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки майна, затвердже"
ною постановою КМУ від 10.12.03. № 1891.

Їдальня, що знаходиться на балансі державного підприємства Ківерців"
ського механічного заводу, за адресою: м. Ківерці, вул. Грушевського, 26.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості на
аукціоні.
Залишкова вартість: 66 482.91 грн.
Запланована дата оцінки — 31.07.2004 р.
2. Нежитлове приміщення площею 5.6 м2, що знаходиться на балансі
ВАТ»ВОЛТЕКС».
Адреса об’єкта: м. Луцьк, пр. Молоді, 10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості на
аукціоні.
Залишкова вартість: 2 135 грн.
Запланована дата оцінки — 31.07.2004 р.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіонального відді$
лення документацію у запечатаному конверті з описом підтвердних докуме$
нтів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою по кожному об’єкту
окремо; копії установчих документів претендента; копії кваліфікаційних доку"
ментів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна; пись"
мові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до прове"
дення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхні"
ми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про
претендента ( документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра"
цюють у штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.
Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та сві"
доцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відпо"
відно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі
оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355 і зареєстро"
ваного в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283; досвіду су"
б’єкта оціночної діяльності у проведені оцінки майна, зокрема подібного майна;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведені оцінки
подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено
суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна.
Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазначити в єдиній оди"
ниці виміру — календарних днях.
Конкурс відбудеться 25 серпня 2004 року у Регіональному відді*
ленні ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський
майдан, 9, кімн. 801, телефони для довідок: 4*00*57, 4*34*92.
Конкурсну документацію слід подати до загального відділу Регіонального
відділення ФДМУ по Волинській області до 20 серпня 2004 року включно за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 805.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по
Дніпропетровській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ 157К спеціальний (ПАРМ), держ. №
63*05 ДНК, 1970 р. в.
Балансоутримувач: ВАТ «Криворізьке АТП"14129».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 10. Мета оцінки — аукціон.
Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ 157К спеціальний (ПАРМ), держ. №
63*04 ДНК, 1970р. в.
Балансоутримувач: ВАТ «Криворізьке АТП"14129».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 10. Мета оцінки — аукціон.
Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ 157К спеціальний (ПАРМ), держ. №
63*03 ДНК, 1970р. в.
Балансоутримувач: ВАТ «Криворізьке АТП"14129».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова,10. Мета оцінки — аукціон.
Назва об’єкта: електростанція тип АБ*2* 230*М1.
Балансоутримувач: ВАТ «Криворізьке АТП–14129».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова,10. Мета оцінки — аукціон.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення таку кон$
курсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних
документів: заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія уста"
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів,
які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, за"
вірені їхніми особистими підписами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фо"
ндом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про прете"
ндента щодо досвіду його роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (в календарних днях).
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників кон"
курсу, в яких термін виконання робіт — до 15 календарних днів.
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КОНКУРСИ З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом до"
кументів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбо"
ру суб’єктів оціночної діяльності» до відділу організаційної та кадрової роботи
регіонального відділення за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ком"
сомольська, 58, кімн. 205 до 20 серпня 2004 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 26.08.2004 о
10.00, телефон для довідок 42*85*69.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Донецькій області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки майна, що підлягає приватизації
(запланована дата оцінки 31.08.2004)
Об’єкт державної власності (група А) — нежитлове приміщення (мага*
зин), що знаходиться на балансі Державного підприємства об’єднання
«Артемсіль» і орендується ПП «Струмок».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк$
та для приватизації за способом викуп.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., Артемівський р"н, с. Параско"
віївка, вул. Володарського, 2.
Балансова залишкова вартість: 25 729,80 грн.
Телефон: (274) 47"04"33.
Об’єкт державної власності (група А) — гараж з оглядовою ямою, що
знаходиться на балансі Красноармійського районного управління ДВП по
зовнішньому централізованому водопостачанню «Укрпромводчормет».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної вартості для
приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Ли"
хачова, 15а.
Балансова залишкова вартість: 2 451,87 грн.
Телефон: (239) 2"32"73.
Об’єкт державної власності (група А) — цілісний майновий комплекс
державного підприємства «Алмаз».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної вартості для
приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: м. Донецьк, вул. Югославська, 34.
Балансова залишкова вартість: 6 000 грн.
Телефон: 59"92"77.
Об’єкт комунальної власності — частина нежитлового приміщення в
цокольному поверсі житлового будинку площею 98,40 м2, що знахо"
диться на балансі ДКП «Гарант».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної вартості для
приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., м. Докучаєвськ, вул. Ліхолє"
това, 22/1.
Балансова залишкова вартість: 1 288,33 грн.
Телефон: (275) 3"62"04.
Об’єкт групи Ж — їдальня, що знаходиться на балансі ЗАТ «Краматорсь"
кий завод металоконструкцій».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк$
та для приватизації за способом викуп.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Совхо"
зна, 15.
Об’єкт групи Ж — дитячий оздоровчий центр «Зарниця», що знахо"
диться на балансі ЗАТ «Самоцветы».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк$
та для приватизації за способом викуп.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Степова
(вул. Степна), 15.
Балансова залишкова вартість: 145 356,52 грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії
документацію в запечатаному конверті. До підтвердних документів нале$
жать: заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія установ"
чого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів,
які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фо"
ндом державного майна України; інформація про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі"
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатно"
му складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.
Конкурс відбудеться о 10.00 26 серпня 2004 року за адресою: м.
Донецьк, вул. Артема, 97.
Конкурсна документація подається до секретаря комісії не пізніше ніж за
чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адре"
сою: м. Донецьк, вул. Артема, 97, к. 428. Тел. для довідок: 335"93"73.

ІНФОРМАЦІЯ
представництво Фонду державного майна України в м.
Донецьку оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів приватизації
Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею — 50,09
м2, що знаходиться на балансі СЕЗ Ворошиловського району, за адресою: м.
Донецьк, Донецька обл., пр. Гриневича, 9.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк$
та для приватизації шляхом викупу.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2004 —
8 611,00 грн.
Назва об’єкта: будівля загальною площею 1814,1 м2, що знаходиться
на балансі Петровського районного відділу освіти м. Донецька, за адресою:
м. Донецьк, Донецька обл., вул. Ревякіна, 28.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк$
та для приватизації шляхом викупу за рішенням сесії міської ради.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2004 —
85 934,00 грн.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 105,5 м2,
що знаходиться на балансі ЖЕО Кіровського району м. Донецька, за адре"
сою: м. Донецьк, Донецька обл. вул. Комунарів, 30.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк$
та для укладення договору міни за рішенням сесії міської ради.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2004 —
17 224,00 грн.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 173,6
м2, що знаходиться на балансі СЕЗ Київського району м. Донецька, за адре"
сою: м. Донецьк, Донецька обл., вул. Артема, 288.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк$
та для приватизації шляхом викупу.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Балансова залишкова вартість оцінки станом на 01.06.2004 — 51 078,88
грн.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 166,00
2
м , що знаходиться на балансі СЕЗ Київського району м. Донецька, за адре"
сою: м. Донецьк, Донецька обл., вул. Челюскінців, 204.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк$
та для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Балансова залишкова вартість оцінки станом на 01.06.2004 — 71 891,00
грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь в конкурсі за встановленою формою; нотаріально посвідчену
копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі і будуть залучені до виконання
незалежної оцінки і підписання звіту про оцінку майна; копію сертифіката су"
б’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного май"
на України; інформацію про претендента (документ, у якому зазначаються
відомості про претендента; досвід проведення незалежної оцінки державно"
го майна при приватизації, кваліфікація і особистий досвід роботи оцінюва"
чів, які працюють у штатному складі і додатково залучаються ним для здійс"
нення незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо); конку"
рсні пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат і терміну
виконання робіт — подаються в запечатаному конверті; один конверт із за"
значенням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під"
твердних документів, що містяться в конверті. Комісією будуть прийняті до
розгляду пропозиції щодо терміну виконання робіт не більше ніж 10 днів.
Конкурс відбудеться о 14.00 через 15 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. До*
нецьк, вул. Артема, 98, к. 422 у представництві Фонду державного
майна України в м. Донецьку, тел. 335*72*68.
Документи приймаються за вищевказаною адресою . Кінцевий термін
прийняття документів — за 4 дні до дати проведення конкурсу.

ІНФОРМАЦІЯ
представництво Фонду державного майна України в м. Донецьку
оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
приватизації
1. Назва об‘єкта: цілісний майновий комплекс державного комунального
підприємства «Петровський завод будівельних матеріалів», що знаходиться
на балансі державного комунального підприємства «Петровський завод бу"
дівельних матеріалів», за адресою: м. Донецьк, Донецька обл. вул. Коса"
рева, 96.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк$
та для приватизації шляхом продажу за конкурсом.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2004
— 4 476,3 тис. грн. у тому числі основні засоби: 3 484,9 тис. грн., незаверше"
не будівництва — 981,5 тис. грн., довгострокова дебіторська заборгованість
— 9,9 тис. грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — немає.
Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії такі докумен$
ти:
заяву на участь в конкурсі за встановленою формою;
нотаріально посвідчену копію установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
і будуть залученні до виконання незалежної оцінки і підписання звіту про оці"
нку майна;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фо"
ндом державного майна України;
інформацію про претендента (документ, у якому зазначаються відомості
про претендента; досвід проведення незалежної оцінки державного майна
при приватизації , кваліфікація і особистий досвід роботи оцінювачів, які пра"
цюють у штатному складі і додатково залучаються ним для здійснення неза"
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо);
конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат і
терміну виконання робіт — подаються в запечатаному конверті;
один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під"
твердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться о 14.00 через 15 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. До*
нецьк, вул. Артема, 98, к. 422 у представництві Фонду державного
майна України в м. Донецьку, тел. 335*72*68.
Документи приймаються за вищевказаною адресою. Кінцевий термін
прийняття документів — за 4 дні до дати проведення конкурсу.

ІНФОРМАЦІЯ
представництва Фонду державного майна України в м. Донецьку
про конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
Назва об’єкта: будівля готелю загальною площею 2 838,9 м2, що
знаходиться на балансі ТОВ «Готель «Дружба», за адресою: м. Донецьк,
Донецька обл., вул. Університетська, 48.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк$
та для приватизації шляхом викупу.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2004 —
599 059,00 грн.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 70,7 м2,
що знаходиться на балансі ЖЕО Калінінського району м. Донецька, за адре"
сою: м. Донецьк, Донецька обл., пр. Ілліча, 27.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк$
та для укладення договора міни за рішенням сесії міської ради.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2004 —
72 301,35 грн.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 30,5 м2,
що знаходиться на балансі СЕЗ Київського району м. Донецька , за адресою:
м. Донецьк, Донецька обл., пр. Київський,1б.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк$
та для приватизації шляхом викупу.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2004 —
10 178,00 грн.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 35,6 м2,
що знаходиться на балансі СЕЗ Київського району м. Донецька, за адресою:
м. Донецьк, Донецька обл., пр. Київський, 5.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк$
та для приватизації шляхом викупу.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Балансова залишкова вартість оцінки станом на 01.06.2004 — 11 570,00 грн.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 88,50
м2, що знаходиться на балансі ЖЕО Ленінського району м. Донецька, за ад"
ресою: м. Донецьк, Донецька обл., вул. Куйбишева, 5.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк$
та для приватизації шляхом викупу.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Балансова залишкова вартість оцінки станом на 01.06.2004 — 14 148,00 грн.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 102,2
м2, що знаходиться на балансі СЕЗ Київського району м. Донецька, за адре"
сою: м. Донецьк, Донецька обл., пр. Київський, 36а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк$
та для приватизації шляхом викупу за рішенням сесії міської влади.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Балансова залишкова вартість оцінки станом на 01.06.2004 — 26 589,0 грн.
Назва об’єкта: окремо розташована будівля загальною площею
694,4 м2, що знаходиться на балансі ЖЕО Будьонівського району м. Доне"
цька, за адресою: м. Донецьк, Донецька обл., вул. Багратіона, 18.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк$
та для приватизації шляхом викупу за рішенням сесії міської ради.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Балансова залишкова вартість оцінки станом на 01.06.2004 — 47 585,0 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь в конкурсі за встановленою формою; нотаріально посвідче"
ну копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних докумен"
тів оцінювачів, які працюють у штатному складі і будуть залучені до виконання
незалежної оцінки і підписання звіту про оцінку майна; копію сертифіката су"
б’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного май"
на України; інформацію про претендента (документ, у якому зазначаються
відомості про претендента; досвід проведення незалежної оцінки державно"
го майна при приватизації, кваліфікація і особистий досвід роботи оцінюва"
чів, які працюють у штатному складі і додатково залучаються ним для здійс"
нення незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо); конку"
рсні пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат і терміну
виконання робіт — подаються в запечатаному конверті; один конверт із за"
значенням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під"
твердних документів, що містяться в конверті. Комісією будуть прийняті до
розгляду пропозиції щодо терміну виконання робіт не більше ніж 10 днів.
Конкурс відбудеться о 14.00 через 15 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. До*
нецьк, вул. Артема, 98, к. 422 у Представництві Фонду державного
майна України в м. Донецьку, тел. 335*72*68.
Документи приймаються за вищевказаною адресою . Кінцевий термін при"
йняття документів — за 4 дні до дати проведення конкурсу.

IНФОРМАЦIЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Закарпатській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель: склад «А», склад «Б» загаль*
ною площею 951,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Берегово, вул. Достоєвського, 4.
Кількість основних засобів: два.
Балансова залишкова вартість: 17,8 тис. грн.
Організаційно"правова форма: комунальна.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Назва об’єкта оцінки: частина будівлі колишньої амбулаторії зага*
льною площею 222,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Берегівський р"н, с. В. Бийгань, вул. Леніна,
156.
Кількість основних засобів: один.
Балансова залишкова вартість: 27,7 тис. грн.
Організаційно"правова форма: комунальна.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Назва об’єкта оцінки: щитовий будинок, літ. Б, що знаходиться на
балансі ВАТ «Мукачівський завод комплектних лабораторій».
Місцезнаходження об’єкта: Мукачівський р"н, с. Брестові.
Кількість основних засобів: один.
Балансова залишкова вартість: 136,29 тис. грн.
Організаційно"правова форма: державна.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення площею 182,7 м2, пер*
шого поверху навчального корпусу, що знаходяться на балансі Ужгород"
ського державного інституту інформатики, економіки і права, і орендуються
приватним підприємцем Михайловським Ю. М.
Місцезнаходження об’єкта: м. Ужгород, вул. Українська, 19.
Кількість основних засобів: один.
Балансова залишкова вартість: 21 975 грн.
Організаційно"правова форма: державна.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Положення про кон"
курсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.12.2003 № 1194/8515.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має під"
тверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідо"
цтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відпові"
дно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі
оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355;
досвіду роботи суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна,
зокрема подібного майна;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звітів про оцінку майна, їх особистого досвіду у проведенні оці"
нки подібного майна;
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію, (скла$
дається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів) в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів: заяву на участь у конкурсі за вста"
новленою формою ; копію установчого документа претендента; інформацію
про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи з незалежної
оцінки оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залуча"
ються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна); копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку май"
на; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
ФДМУ; конкурсну пропозицію претендента , яка подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (на
конверті необхідно зробити помітку:»На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності»); письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре"
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна , завірені їх особистими підписами.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ за чо"
тири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адре"
сою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60.
Конкурс буде проведено у Регіональному відділенні ФДМУ по За*
карпатській області 26 серпня 2004 р. за адресою: м. Ужгород, вул.
Собранецька, 60, к. 303 о 10. 00.
Телефони для довідок: 3"62"68, 3"71"93.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Івано*Франківській обл. про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки індивідуально визначеного майна
Назва об’єкта оцінки — група інвентарних об’єктів колишнього вій*
ськового містечка № 2 ( 27 будівель, в т. ч. 2 об’єкти, що не підлягають
приватизації), огорожа, дорога з аеродромних та дорожніх плит)).
Адреса об’єкта — 78300, Івано"Франківська обл., м. Коломия, вул. Довбу"
ша.
Мета проведення незалежної оцінки — аукціон.
Запланована дата оцінки — 31.07.2004.
Назва об’єкта оцінки — група інвентарних об’єктів, що знаходяться
на балансі ВАТ «Калушзалізобетон» (будівля гаража на 7 боксів, будівля
побутових приміщень, 2 поверхова будівля адміністративно"побутового кор"
пусу, 10 одиниць основних засобів.
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КОНКУРСИ З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ
Адреса об’єкта — 77300, Івано"франківська обл., м. Калуш, вул. Б. Хмель"
ницького, 81.
Мета проведення незалежної оцінки — аукціон.
Запланована дата оцінки — 31.07.2004.
Претенденти подають до регіонального відділення конкурсну документаці"
ю. Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом під$
твердних документів, що містяться в конверті.
До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсі за встано"
вленою формою; копія установчого документа претендента; копія кваліфіка"
ційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмо"
ва згода оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до прове"
дення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірена
їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльно"
сті, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація
про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незале"
жної оцінки майна, у тому числі подібного майна).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію шодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні ФДМУ 30.08.2004
за адресою: м. Івано*Франківськ, вул. Січових Стрільців, 15.
Конкурсну документацію подавати до загального відділу регіонального від"
ділення до 16.00 год. 26.08.2004 за адресою: м. Івано"Франківськ, вул. Січо"
вих Стрільців, 15, кімн. 202, телефон для довідок 55"31"39.

Інформація
Регіонального відділення по Івано*Франківській області про
підсумки конкурсу, який відбувся у регіональному відділенні
02.08.2004
Переможцями конкурсу для проведення незалежних оцінок об’єктів визнано:
ЦМК аптека № 54, що знаходиться за адресою: Івано"Франківська обл.,
смт Заболотів, вул. Грушевського, 23 — ПП Гриманюк І. О.;
дерев’яна будівля площею 40,1 м2 в с. Татарів Яремчанської міськради —
ТзОВ «ЕКА$Захід».
ІНФОРМАЦІЯ
Фонду приватизації комунального майна Подільського району
м.Києва про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів комунальної власності Подільського району,
розташованих за адресами
№
пор.

Назва об’єкта

1

Нежитлове приміщення

2

Нежитлове приміщення

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
Нежилий будинок

Адреса
м. Київ, Контрактова площа/Андріївський
узвіз, 11/2 літ. Г
м. Київ, вул. Червонопільська/Межова,
13/16 літ. А
м. Київ, проспект Правди, 80а літ. А
м. Київ, вул.Межигірська,25 літ. А
м. Київ, вул. Оболонська, 9 літ. А
м. Київ, вул. Межигірська, 54 літ. А
м. Київ, вул. Спаська, 6 літ. А
м. Київ, вул. Нижній Вал, 1921, літ. Е
м. Київ, вул. Волоська/Іллінська, 6/14 літ. Б
М. Київ, вул. Борисоглібська, 8/13 літ. А
м. Київ, вул. Щекавицька, 42/48 літ. А
м. Київ, вул. Спаська, 11 літ. А
м. Київ, вул. Фрунзе,64 літ. Ц

Загальна
площа, м2

24,0
97,7
162,2
106,3
41,5
197,7
98,7
508,7
237,7
28,5
142,3
76,1
1893,9

На участь у конкурсі претендентам потрібно подати такі документи:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра"
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатко"
во залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписан"
ня звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сер"
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер"
жавного майна України; інформація про претендента (документ, який міс"
тить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна тощо); конкурсна пропозиція претендента (подається у за"
печатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання ро"
біт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну вико"
нання робіт).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під"
твердних документів, що містяться в конверті.
Документи приймаються до 19.08.2004 включно.
Конкурс відбудеться 25.08.2004 о 10.00 в Фонді приватизації ко*
мунального майна за адресою: м. Київ, вул. Щекавицька, 42/48. Те*
лефон для довідок: 417*74*62.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Київській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
Комунального майна — об’єкта незавершеного будівництва «Акушерсь*
кий корпус Переяслав–Хмельницької центральної районної лікар*
ні», що знаходяться на балансі Переяслав–Хмельницької центральної ра"
йонної лікарні за адресою: Київська обл., м. Переяслав–Хмельницький, вул.
Богдана Хмельницького, 137.
Державного майна — групи інвентарних об’єктів нерухомого майна
(павільйон –П*48, льох цегляний, сарай*магазин), що знаходяться на
балансі Бориспільського держлісгоспу, за адресою: Київська обл., Борис"
пільський р"н, с. Гора, вул. Лісова, 1.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра"
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмову згоду оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фо"
ндом державного майна України; інформацію про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі"
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатно"
му складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо); один конверт із зазначенням адреси учасни"
ків конкурсу.
Пропозиції учасника конкурсу щодо умов оплати відповідно до калькуляції
витрат та терміну виконання робіт подаються у запечатаному конверті. Про"
позиції щодо умов виконання робіт необхідно зазначити в єдиній одиниці ви"
міру " календарних днях.
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників конку"
рсу, в яких термін виконання робіт не більше 10 календарних днів, та умови опла"
ти, які передбачають оплату послуг експерта покупцем після продажу об’єкта.

Документи до комісії приймаються в десятиденний термін (включно) з мо"
менту опублікування інформаційного повідомлення за адресою: м. Київ, пл.
Л.Українки, 1, кім. 909 (РВ ФДМУ по Київській обл.).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів від дня опубліку*
вання інформації за адресою: м. Київ, пл. Л. Українки, 1, кімн. 909
(Регіональне відділення ФДМУ по Київській області).
Тел. для довідок 296"80"49.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки
об’єктів приватизації
1. Бетонно*розчинний вузол, що знаходиться на балансі ВАТ
« Чортківська МПМК*20»
Адреса об’єкта оцінки: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Кн. Володими"
ра Великого, 10а.
Площа бетонно"розчинного вузла — 182,5 м2 .
Балансоутримувач: ВАТ «Чортківська МПМК"20».
Мета оцінки: визначення початкової вартості об’єкта для продажу на
аукціоні.
Запланована дата оцінки — 31.08.2004 .
2. Склад цементу , що знаходиться на балансі ВАТ «Чортківське
МПМК*20», за адресою: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Кн. Володими"
ра Великого, 10б.
Адреса об’єкта оцінки: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Кн. Володими"
ра Великого, 10б.
Площа складу цементу — 219,9 м2.
Балансоутримувач: ВАТ «Чортківська МПМК"20».
Мета оцінки: визначення початкової вартості об’єкта для продажу на аук"
ціоні.
Запланована дата оцінки — 31.08.2004 р.
3. Вбудоване нежитлове приміщення в житловому будинку, що зна*
ходиться на балансі ВАТ «Бучацький цукровий завод», за адресою: Тер"
нопільська обл., м. Бучач, вул. Залізнична, 4.
Адреса об’єкта оцінки: Тернопільська обл., м. Бучач , вул. Залізнич"
на, 4.
Площа вбудованого нежитлового приміщення в житловому будинку —
140,4 м2.
Балансоутримувач: ВАТ «Бучацький цукровий завод».
Мета оцінки: визначення початкової вартості об’єкта для продажу на ау"
кціоні.
Запланована дата оцінки — 31.08.2004 р.
4. Приміщення насосної станції промислової води, що знаходить*
ся на балансі ВАТ «Бучацький цукровий завод», за адресою: Тернопіль"
ська обл., м. Бучач, вул. В. Стуса.
Адреса об’єкта оцінки: Тернопільська обл., м. Бучач, вул. Стуса.
Площа приміщення насосної станції промислової води — 72м2.
Балансоутримувач: ВАТ «Бучацький цукровий завод».
Мета оцінки: визначення початкової вартості об’єкта для продажу на аук"
ціоні.
Запланована дата оцінки — 31.08.2004 р.
5. Сторожова будка, що знаходиться на балансі ВАТ «Бучацький
цукровий завод», за адресою: Тернопільська обл., м. Бучач, вул. Павла
Тичини, 3а.
Адреса об’єкта оцінки : Тернопільська обл., м. Бучач , вул. Павла Тичи"
ни, 3а.
Площа сторожової будки — 40,1 м2.
Балансоутримувач: ВАТ «Бучацький цукровий завод».
Мета оцінки: визначення початкової вартості об’єкта для продажу на аук"
ціоні.
Запланована дата оцінки — 31.08.2004 р.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документа,
що містяться в конверті, а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою ;
копію установчого документа претендента ;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі претендента, та копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких
буде додатково залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна та висновку про його вартість (кваліфікаційне посвідчення,
свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, посвідчен"
ня про підвищення кваліфікації оцінювачів за відповідними напрямами);
письмові згоди оцінювачів , яких буде додатково залучено претендентом
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна та
висновку про вартість майна, завірені особистими підписами;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фо"
ндом державного майна України;
інформацію про претендента ( документ, який повинен містити відомо"
сті про претендента щодо його досвіду з оцінки майна, зокрема подібного
майна , кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працю"
ють у його штатному складі, та кваліфікації оцінювачів, які додатково залу"
чаються ним до проведення незалежної оцінки , у тому числі подібного
майна , тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт ( не більше
10 календарних днів).
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
до участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих ФДМУ
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної ді"
яльності з оцінки майна за напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка об’єктів нерухомого май"
на, у тому числі земельних ділянок».
Суб’єкти оціночної діяльності повинні мати практичний досвід у проведенні
оцінки нерухомого майна.
Оцінювачі суб’єкта оціночної діяльності, які будуть залучатися до виконання
незалежної оцінки майна, повинні мати чинні кваліфікаційні документи оціню"
вачів за напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в
межах цього напряму «Оцінка об’єктів нерухомого майна, у тому числі земель"
них ділянок» та свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів,
видані відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Держа"
вному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 19.12.2001 N 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї"
ни 28.12.2001 за № 1092/6283 ( z1092"01 ) .
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несв"
оєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається. Конкурсні
документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертають"
ся секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу
засідання комісії.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу,
повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсна документація приймається до 20 серпня 2004 року включно за
адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 604 .
Конкурс відбудеться 30 серпня 2004 року в Регіональному відді*
ленні ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11.
Телефон для довідок: 22"23"65.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості
об’єкта незавершеного будівництва для продажу на аукціоні (під добудову).
Назва об’єкта оцінки: ОНБ — житловий будинок, що знаходиться на
балансі Регіонального структурного підрозділу Київський районний центр «Ки"
ївцентраеро» та Східного регіонального управління Державної прикордонної
служби України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 63500, Харківська обл., м. Чугуїв, вул.
К. Лібкхнехта, 23.
Галузь народного господарства " "
Кількість об’єктів — трипід’їзний житловий будинок із прибудованою одно"
поверховою будівлею із силікатної цегли (зведено 2 поверхи).
Балансова залишкова вартість: обсяг капітальних вкладень за даними ба"
лансу з урахуванням індексації: 195,67526 тис. грн. станом на 01.07.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Організаційно"правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — 15 календарних днів.
2. Мета проведення незалежної оцінки: ідентифікація поліпшень орендо"
ваного майна та визначення ринкової вартості орендованого майна, що при"
ватизується шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшен"
ня, та ринкової вартості невід’ємних поліпшень.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення в літ. Л"1 загальною пло"
щею 286,5 м2, які орендуються Бізяєвим Є. Ю.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Гамарника, 17, тел.
712"61"83.
Галузь народного господарства — розміщення складських приміщень.
Кількість об’єктів — нежитлові приміщення в літ. Л"1 площею 286,5 м2,
1996 рік побудови.
Балансова залишкова вартість: 19 408,99 грн. за станом на 01.05.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Організаційно"правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — 12 календарних днів.
3. Мета проведення незалежної оцінки: ідентифікація поліпшень орендо"
ваного майна та визначення ринкової вартості орендованого майна, що при"
ватизується шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшен"
ня, та ринкової вартості невід’ємних поліпшень.
Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля загальною площею 3937,6 м2,
що знаходяться на балансі Національного аерокосмічного університету ім.
М. Є. Жуковського «ХАІ».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Зоряна, 4а.
Галузь народного господарства — інша діяльність в сфері відпочинку та
розваг.
Кількість об’єктів — окремо розташована нежитлова будівля літ А"3, 1981
рік побудови.
Балансова залишкова вартість: 199 310,00 грн. за станом на 01.01.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Організаційно"правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — 12 календарних днів.
4. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вар"
тості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля магазину з обладнанням,
що знаходиться на балансі ВАТ «Конгресівське».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Золочівський р"н, с.
Відродженівка, вул. Механізаторська,1а.
Галузь народного господарства — торгівля.
Кількість об’єктів — нежитлова будівля магазину літ. А"1 загальною пло"
щею 84,2 м2 з прибудовою та з обладнанням. Кількість обладнання буде уто"
чнено за результатами інвентаризації.
Балансова залишкова вартість: 0.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Організаційно"правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — 10 календарних днів.
5. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вар"
тості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля колишнього магазину зага"
льною площею 180,1 м2 (літ А"1), що знаходиться на балансі ВАТ «Федорів"
ське».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Великобурлуцький р"н,
с. Федорівка, вул. Першотравнева, 14.
Галузь народного господарства — торгівля.
Кількість об’єктів — нежитлова будівля колишнього магазину літ. А"1 зага"
льною площею 180,1 м2.
Балансова залишкова вартість: —.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Організаційно"правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — 10 календарних днів.
6. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вар"
тості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля магазину, що знаходиться на
балансі ВАТ «Конгресівське».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Золочівський р"н, с.
Завадське, вул. В. Васильченка, 2.
Галузь народного господарства — торгівля.
Кількість об’єктів — нежитлова будівля магазину літ. А"1 загальною пло"
щею 32,5 м2.
Балансова залишкова вартість: 0.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Організаційно"правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — 10 календарних днів.
7. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вар"
тості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля магазину, що знаходиться на
балансі ВАТ «Конгресівське».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Золочівський р"н, с.
Скорики, вул. Шевченка, 11а.
Галузь народного господарства — торгівля.
Кількість об’єктів — нежитлова будівля магазину літ. А"1 загальною пло"
щею 33,1 м2.
Балансова залишкова вартість: 0.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Організаційно"правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — 10 календарних днів.
8. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вар"
тості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: майно бази відпочинку, що знаходиться на бала"
нсі ТОВ завод «Метиз».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Ку"
знечна, 9.
Галузь народного господарства —
Кількість об’єктів — майно у складі:
холодильна шафа інв. № 0578, рік придбання — 1979;
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прилавок «Маршрут» інв. № 0579, рік придбання —1979;
холодильник «Кристал» інв. № 0592, рік придбання — 1988;
холодильник"бар інв. № 0593, рік придбання — 1988.
Балансова залишкова вартість:
холодильна шафа інв. № 0578, знос 100%;
прилавок «Маршрут» інв. № 0579, знос 100%;
холодильник «Кристал» інв. № 0592, залишкова вартість — 30,45 грн. ста"
ном на 03.02.04 р.;
холодильник"бар інв. № 0593, залишкова вартість 17,95 грн., станом на
03.02.04.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Організаційно"правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — 10 календарних днів.
9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта групи
А — цілісного майнового комплексу, що приватизується шляхом викупу.
Назва об’єкта оцінки: цілісний майновий комплекс «Харківський центр
науково*технічної та економічної інформації», що знаходиться на бала"
нсі ЗАТ «Харківський центр науково"технічної та економічної інформації».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61125, м. Харків, проспект Гагаріна, 4,
тел. 21"64"30, ф. 21"83"42.
Галузь народного господарства — інші організації для обслуговування на"
укових установ, поліграфічна промисловість, підготовка і підвищення квалі"
фікації робітників та інших працівників.
Вид діяльності:
виконання робіт і надання послуг в галузі науково"технічної та економічної
інформації; поліграфічна діяльність, не віднесена до інших угрупувань; на"
вчання дорослих та інші види освіти.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.:
основних (орендованих) засобів — 111, в т. ч. дві будівлі:
12"поверхова будівля загальною площею 6919,1 м2;
будівля гаражу загальною площею 169,4 м2.
незавершеного будівництва — немає;
довгострокових фінансових інвестицій — немає;
нематеріальних активів — немає.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будів"
ництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів (тис.
грн.) за станом на 30.06.2004:
основних (орендованих) засобів — 1 272,9 тис. грн.;
незавершеного будівництва — немає;
довгострокових фінансових інвестицій — немає;
нематеріальних активів — немає.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт — 15 календарних днів.
Конкурс відбудеться по кожному об’єкту окремо.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запе$
чатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ № 2100 від
25.11.2003):
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого
документа претендента, копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких бу"
де додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа"
ми, копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенде"
нту ФДМУ, інформацію про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого до"
свіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатко"
во залучаються ним, з незалежної оцінки майна тощо), практичний досвід
роботи з незалежної оцінки, один конверт із зазначенням адреси учасни"
ка конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру — календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєча"
сного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового діло"
водства Регіонального відділення ФДМУ в Харківській області до
24.08.2004 за адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3
під’їзд, 1 поверх, кім. 205.
Конкурс відбудеться 27.08.2004 у Регіональному відділенні
ФДМУ в Харківській області за адресою: 61022, м. Харків, пл. Свобо*
ди, 5, Держпром, 3 під’їзд, 5 поверх, кім. 230а, о 15.00.
Тел. для довідок: (057) 705"18"59.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ в Харківській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості об’"
єкта незавершеного будівництва (ОНБ) для продажу на аукціоні (під добудо"
ву).
Назва об’єкта оцінки: ОНБ — майданчик прирейкового складу к. 301,
що знаходиться на балансі ВАТ «Вовчанський агрегатний завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 62503, Харківська обл., м. Вовчанськ,
вул. Пушкіна, 2.
Кількість об’єктів — одноповерхова споруда проектною площею 2000 м2
висотою 9,2 м.
Балансова залишкова вартість незавершеного будівництва: 711 000,00
грн. (з індексацією) за станом на 01.04.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Організаційно"правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — 10 календарних днів.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запе$
чатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ № 2100 від
25.11.2003):
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого
документа претендента, копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра"
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та під"
писання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде дода"
тково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи"
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, копію
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ, ін"
формацію про претендента (документ, який містить відомості про претенде"
нта щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці"
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна тощо), практичний досвід роботи з незалежної
оцінки, один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру " календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєча"
сного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового діловодства
Регіонального відділення ФДМУ в Харківській області до 24.08.2004 за адре"
сою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3 під’їзд, 1 поверх, кім. 205.
Конкурс відбудеться 27.08.2004 у Регіональному відділенні ФДМУ
в Харківській області за адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5,
Держпром, 3 під’їзд, 5 поверх, кім. 230а, о 15.00.
Тел. для довідок: (057) 705"18"59.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМ України по Херсонській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки комунального майна
Вбудоване приміщення магазину загальною площею 169,9 м2, яке
знаходиться на балансі Виконкому Новокаховської міської ради та розташо"
ване за адресою: м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 35.
Спосіб приватизації — викуп орендарем ПП Багіровим В. М.
Об’єкт без поліпшень.
Запланована дата оцінки об’єкта — 31.07.2004.
Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого до"
кумента претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра"
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та під"
писання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде залуче"
но претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копію сертифіката су"
б’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного май"
на України; інформацію про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досві"
ду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково за"
лучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна
тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (не більше 15"ти
календарних днів).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєча"
сного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 26.08.2004 за адресою: м. Херсон, бульвар
Мирний, 3, кімн. 502.
Конкурсна документація приймається до 23.08.2004 (включно) за адре"
сою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, кімн.502, тел. для довідок 24"33"68.

Інформація
Фонду майна Автономної Республіки Крим про
підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
Визнати переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
оцінки:
об’єкта незавершеного будівництва — 51*квартирного житлового бу*
динку, що знаходиться на балансі ДП Госпрозрахункова будівельна дільни"
ця «Моноліт», Автономна Республіка Крим, м. Саки, вул. Революції — підпри$
ємство «Крим$Експерт» (Пасенко Б. Т.);
майна, що належить Автономній Республіці Крим — будівлі колишньої
школи, що не увійшла до статутного фонду АТОВ «Сімферопольське», Авто"
номна Республіка Крим, Сімферопольський район, с. Трудове — підприєм$
ство «Експертне Бюро»;
об’єкта державної власності — технічної будівлі (ГП*161), що знахо"
диться на балансі Національного центру управління та випробування космі"
чних засобів, Автономна Республіка Крим, селище Шкільне — підприємство
«Крим$Експерт» (Пасенко Б. Т.).

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
який відбувся 22.07.2004 у Регіональному відділенні Фонду
державного майна України по Донецькій області з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
майна
Переможцями конкурсу визнано:
по об’єкту державної власності (група А) — будівля колишнього
кінотеатру, що знаходиться на балансі структурної одиниці Старобешівської
ТЕС ВАТ «Донбасенерго». Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл.,
Старобешівський р"н, смт Новий Світ, вул. Московська, 3, — СПД ФО Ганжа
Б. М.;
по об’єкту державної власності (група А) — будівля колишнього
дитячого садка № 4, що знаходиться на балансі структурної одиниці
Старобешівсьої ТЕС ВАТ «Донбасенерго». Місцезнаходження об’єкта:
Донецька обл., Старобешівський р"н, смт Новий Світ, вул. Радянська, 7, —
СПД ФО Ганжа Б. М.;
по об’єкту державної власності (група А) — будівля лазні з підвалом, що
знаходиться на балансі структурної одиниці Старобешівської ТЕС ВАТ
«Донбасенерго». Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл.,
Старобешівський р"н, смт Новий Світ, вул. Комсомольська, 8, — СПД ФО
Ганжа Б. М.;
по об’єкту групи Ж — майно їдальні та медпункту, що знаходиться на
балансі ЗАТ «Продовольча компанія «Юнкерс». Місцезнаходження об’єкта:
м. Єнакієве, вул. Станціонна, 59, — ТОВ «Інтербізнесконсалтинг».

Підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся в Фонді
приватизації комунального майна Подільського району м. Києва
16 липня 2004 р.
Переможцями конкурсу визнано:
По нежитловому приміщенню за адресою: м.Київ,вул.Андріївська/Брат"
ська,11/7, літ. Б — ПП “Атив плюс”.
По нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська,
27, літ. А — ТОВ “Актив капітал”.
По нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 35/15,
літ. А — ТОВ “Корпус$Юріс”.
По нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Межова, 26, літ. А
— ТОВ “НЕПГ”.
По нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул.Костянтинівська,1/2,
літ. А — ТОВ АНЕ “М.Т.К.”.
По нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Щекавицька, 34,
літ. А — ПП “Зорі України”.
По нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул.Введенська,32,
літ. А — СПД Токар І. П.
По нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал/По"
чайнинська/Хорива, 54/23/43, літ. А — ТОВ КК “Стрілець”.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся в Регіональному відділенні
ФДМУ по Тернопільській області 19.07.2004, з відбору суб’єктів
оціночної діяльності
Переможцями конкурсу для проведення незалежної оцінки:
нежитлове прибудоване приміщення магазину, що знаходиться на бала"
нсі ВАТ «Ретрос», за адресою: проспект Незалежності, 15, смт Гусятин Терно"
пільської області — визнано ТОВ фірма «Гудвіл».
По об’єктах приватизації:
автомобіль ЗІЛ"157 МТО АТ № 74"38, що знаходиться на балансі ВАТ «Бу"
чацьке АТП"16139» та не увійшов до статутного фонду товариства в процесі
приватизації, як об’єкт мобілізаційного резерву;
автомобіль ЗІЛ"157 ПАРМ № 24"01 ТЕБ, автомобіль ЗІЛ"157 ПАРМ №
24"03 ТЕБ, що знаходяться на балансі ВАТ «Кременецьке АТП"16155» та не
увійшли до статутного фонду товариства в процесі приватизації, як об’єкти
мобілізаційного резерву;
автомобіль ЗІЛ"157 МТО АТ № 29"53 ТЕЕ, що знаходиться на балансі ВАТ
«Бережанське АТП"16137» та не увійшов до статутного фонду товариства в
процесі приватизації, як об’єкт мобілізаційного резерву — конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності не відбувся.
Відповідно до п. 17 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100, конкурсна

комісія прийняла рішення рекомендувати регіональному відділенню укласти
договір на проведення незалежної оцінки по вищеназваних об’єктах з суб’єк"
том оціночної діяльності ТОВ фірмою «Гудвіл» при умові, що вартість вико"
нання робіт за договором не буде перевищувати звичайну ціну, установлену
для відповідної групи об’єктів наказом ФДМУ від 29.01.2004 р. № 148 «Щодо
звичайної ціни послуг на виконання робіт з оцінки майна» — 36,00 грн. за одну
одиницю транспортного засобу.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області про
підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки
комунального майна
Переможцями конкурсу визнані по об’єктах:
вудоване приміщення магазину загальною площею 14,6 м2, що зна"
ходиться на балансі виконкому Новокаховської міської ради та розташо"
ване за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Довженка, 33
— ПП «Профіт»;
вбудоване приміщення ательє загальною площею 125,0 м2, що знахо"
диться на балансі виконкому Новокаховської міської ради та розташоване за
адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 16 — ПП
Кобринчук В. П.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Чернівецькій області про повторне оголошення конкурсу з
відбору суб’єкта оціночної діяльності з метою проведення
незалежної оцінки державного пакета акцій у розмірі 2% статут*
ного фонду ВАТ «Буковинська універсальна біржа»
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості дер"
жавного пакета акцій в розмірі 2% статутного фонду ВАТ для подальшої при"
ватизації шляхом продажу на аукціоні.
Назва підприємства: відкрите акціонерне товариство «Буковинська універ"
сальна біржа».
Місцезнаходження об’єкта: 58029, м. Чернівці, вул. Стасюка, 20.
Телефон: 3"43"46, 54"39"24.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виро"
бляється: посередницькі послуги при купівлі"продажу товарів, цінних папе"
рів, валюти і здавання в найм (в оренду, в прокат) без вираженої спеціалізації.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно"
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інве"
стицій, нематеріальних активів): основні засоби в кількості 9 (дев’яти) штук.
Балансова вартість основних засобів за станом на 01.01.2004 р.: 33,3 тис.
грн.
Залишкова вартість основних засобів за станом на 01.01.2004 р.: 8,4 тис.
грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційно"правова форма: колективна.
Запланована дата оцінки: 30.07.2004 р.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка подається в запечатаному конверті з описом підтве$
рдних документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів
належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до Поло"
ження про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 25.11.2003 р. № 2100 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.12.2003 р. за № 1194/8515);
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фо"
ндом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про прете"
ндента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
повинна містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції ви"
трат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, не біль"
шому, ніж зазначено в інформації про проведення конкурсу.
Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що по"
винна підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими
відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному
реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра"
їни від 19.12.2001 р. № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.12.2001 р. за № 1092/6283;
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема
подібного майна;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звітів про оцінку майна, їх особистого досвіду у проведенні оці"
нки подібного майна;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оці"
ночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
Конкурсна комісія розглядатиме лише такі пропозиції претендентів, у яких
термін виконання робіт становитиме не більше 10 днів. Термін виконання ро"
біт необхідно зазначати в єдиній одиниці виміру — календарних днях.
Конкурс відбудеться 26 серпня 2004 р. об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду державного майна України по Чернівецькій обла*
сті за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, к. 6.
Кінцевий термін прийняття конкурсної документації до загального відділу
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області — 20 серпня 2004 р.
до 16.45, за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок:
55"75"28.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантної посади голови правління ВАТ
«Макіївський коксохімічний завод»
Адреса: вул. Горького, 1, м. Макіївка, Донецька обл., 86106.
Тел.: (06232) 9"13"01, 9"19"01.
Вимоги до кандидатів:
досвід практичної роботи на керівних посадах не менше 5 років;
освіта вища.
Для участі у конкурсі подаються:
заява про участь у конкурсі;
заповнений у встановленому порядку особовий листок з обліку кадрів з
наклеєною фотокарткою;
автобіографія;
копії документів про освіту;
план роботи на посаді голови правління ВАТ;
програма поліпшення фінансово"економічного стану ВАТ або програма
виходу з кризового стану;
листи"подання з організацій, які рекомендують учасника (у разі їх
наявності).
Документи приймаються протягом 30 днів з дати оголошення конкурсу за
адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9. Тел./факс: 296"53"96.
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НОВИЙ

ДОКУМЕНТ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.06.2004 м. Київ № 1284
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2004 р. за № 935/9534
Про затвердження Положення про порядок та умови проведення конкурсу з визначення адміністратора
Єдиної інформаційної системи з обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішеннями
органів виконавчої влади
На виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів Украї"
ни від 11.02.2004 №154 «Деякі питання організації обліку, збе"
рігання та оцінки майна, що реалізується за рішеннями ор"
ганів виконавчої влади»
НАКАЗУЮ:
1 .Затвердити Положення про порядок та умови проведен"
ня конкурсу з визначення адміністратора Єдиної інформацій"
ної системи з обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізу"
ється за рішеннями органів виконавчої влади (додається).
2. Департаменту стратегії управління та обліку корпоратив"
них прав держави подати цей наказ в установленому порядку
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню офіційних друкованих видань у десятиден"
ний термін з дня державної реєстрації цього наказу забез"
печити його публікацію у газеті «Відомості приватизації» та
«Державному інформаційному бюлетені про приватизацію».
4. Департаменту взаємодії з Верховною Радою України,
засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю у
десятиденний термін з дня державної реєстрації цього на"
казу забезпечити його розміщення на Web"сторінці Фонду.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на пер"
шого заступника Голови Фонду державного майна України
Григоренка Є. М.

Голова Фонду

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
27 липня 2004 р. за № 935/9534

М. ЧЕЧЕТОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
30.06.2004 № 1284

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок та умови проведення конкурсу з визначення адміністратора
Єдиної інформаційної системи з обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується
за рішеннями органів виконавчої влади
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до пункту 4 постанови Кабінету
Міністрів України від 11 лютого 2004 року № 154 «Деякі питання організації
обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішеннями органів
виконавчої влади».
1.2. Положення визначає порядок та умови проведення конкурсу з визна"
чення адміністратора Єдиної інформаційної системи з обліку, зберігання та
оцінки майна, що реалізується за рішеннями органів виконавчої влади (далі
— Єдина інформаційна система).
1.3. Адміністратор Єдиної інформаційної системи визначається строком
на 3 роки.
2. Комісія з проведення конкурсу
2.1. Для організації і проведення конкурсу наказом Фонду державного май"
на України утворюється конкурсна комісія (далі — комісія) у складі: голови та
секретаря комісії " представників Фонду державного майна України та п’ятьох
членів комісії — по одному представнику за поданням Кабінету Міністрів Укра"
їни, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Мініс"
терства юстиції України, Державної митної служби України, Державної податко"
вої адміністрації України. Рівень представництва членів комісії, крім секрета"
ря, повинен бути не нижчим, ніж директор Департаменту.
Зміни до складу комісії вносяться наказом Фонду державного майна України.
Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством, цим Поло"
женням та рішеннями, які приймаються самою комісією.
2.2. Основними завданнями та функціями комісії є:
визначення терміну проведення конкурсу;
затвердження інформаційного повідомлення про проведення конкурсу;
визначення учасників конкурсу;
розгляд конкурсних пропозицій;
визначення переможця конкурсу;
складання протоколів про результати проведення конкурсу та подання їх на
затвердження Голові Фонду державного майна України;
встановлення форми примірного договору між адміністратором та учас"
никами Єдиної інформаційної системи.
2.3. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який у
межах своєї компетенції:
скликає засідання комісії;
головує на засіданнях;
організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених цим Поло"
женням;
залучає у разі потреби експертів та консультантів до підготовки необхідних
матеріалів.
2.4. Для опрацювання документів, поданих претендентами на участь у кон"
курсі, наказом Фонду державного майна України створюється робоча група
у складі фахівців Фонду державного майна України.
До повноважень робочої групи належать:
підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу;
розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з’ясу"
вання їх повноти і відповідності пункту 3.2 цього Положення;
підготовка інформації для комісії щодо наявності у претендентів всіх доку"
ментів, передбачених пунктом 3.2 Положення.

З. Порядок та умови участі в конкурсі
3.1. Фонд державного майна України не пізніше ніж за два тижні до оголо"
шеної дати проведення конкурсу публікує в додатку до «Державного інформа"
ційного бюлетеня про приватизацію» — газеті «Відомості приватизації» інфо"
рмаційне повідомлення, яке повинне містити:
дату, час і місце проведення конкурсу;
порядок подання і кінцевий термін прийняття документів на участь у конку"
рсі та їх перелік;
вимоги до претендента на участь в конкурсі;
адресу, за якою приймаються документи, телефон для довідок. Інформа"
ційне повідомлення може бути опубліковано додатково в інших засобах масо"
вої інформації або розміщено в INTERNET на Web"сторінках учасників Єдиної
інформаційної системи.
3.2. Для участі в конкурсі претендент подає такі документи:
заяву на участь у конкурсі, підписану та засвідчену печаткою, із зазначен"
ням повної назви претендента, реквізитів (місцезнаходження, телефон, те"
лефакс), складу керівництва (прізвище, посада), чисельності працівників, спе"
ціалізації (виду діяльності);
документ, що засвідчує повноваження представника юридичної особи.
До заяви додаються:
копії установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію;
за затвердженою формою річна фінансова звітність за останній звітний
рік та останній звітний період;
довідка про фінансово"господарську діяльність за три попередніх роки;
інформація про наявність мережі своїх структурних підрозділів за адмініс"
тративно"територіальними одиницями України;
обґрунтована інформація щодо технічних можливостей для забезпечен"
ня супроводження Єдиної інформаційної системи;
копія ліцензії Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем
та захисту інформації Служби безпеки України на проведення робіт у га"
лузі технічного захисту інформації;
інформація про супроводження інформаційних систем загальнодержа"
вного значення та баз даних загальнодержавного значення з основними їх
характеристиками та інформація про Wеb"сторінку, яка включає показники
відвідування, частоту оновлення інформації, повноту тощо;
інформація про наявність фахівців з досвідом розробки та впроваджень
інформаційних систем;
відгук замовників про роботу щодо супроводження інформаційних систем
та баз даних (за наявності).
3.3. У разі подання неповного комплекту документів або подання їх після
встановленого терміну прийняття документів заяви про участь у конкурсі не
розглядаються.
3.4. Документи з проведення конкурсу реєструються секретарем комісії
за датою їх надходження в присутності претендента, про що претендент ста"
вить свій підпис в журналі реєстрації.
3.5. Конкурс проводиться комісією за наявності двох і більше допущених
до нього претендентів, заяви від яких надійшли в установлений термін після
опублікування повідомлення про проведення конкурсу.
4. Вимоги до претендентів на участь у конкурсі
4.1. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 року

Інструктивний лист ФДМУ
від 27.07.2004 № 10*23*10278
Щодо внесення змін до договорів купівлі*продажу об,єктів незавершеного будівництва
Регіональні відділення ФДМУ, Фонд майна АР Крим
Цим черговим листом, підготовленим Фондом державного майна за
підсумками проведеного у травні місяці 2004 року семінару за темою
«Правові, методологічні та організаційні аспекти реалізації та контролю за
виконанням умов договорів купівлі"продажу», надаються роз’яснення та
рекомендації з питань внесення змін до договорів купівлі"продажу об’єктів
незавершеного будівництва.
Порушені тут питання стосуються можливості, обгрунтованості та
доцільності прийняття органом приватизації позитивного рішення про
заміну визначеного договором купівлі"продажу об’єкта незавершеного
будівництва зобов’язання покупця щодо його добудови на розбирання
цього об’єкта (або навпаки, в залежності від наданої пропозиції)*.
Проведений всебічний правовий та економічний аналіз проблеми та
шляхів її вирішення дає підстави зробити такі висновки.
Внесення змін до договорів купівлі"продажу здійснюється державними
органами приватизації згідно з Положенням про внесення змін до договорів
купівлі"продажу державного майна, затвердженого наказом Фонду від
19.10.98 № 2041 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.11.98
за № 717/3157 (далі — Положення).
Ні зазначене Положення, ні відповідні законодавчі акти не містять вимог
щодо принципової заборони здійснення коригування договірних умов, про
які йдеться у цьому листі. Поряд з цим, згаданими документами визначено
загальні обмеження характеру змін, що вносяться до договору купівлі"
продажу будь"якого об’єкта приватизації, а саме: зміни не можуть
передбачати зменшення відповідальності покупця за невиконання ним
зобов’язань та зменшення загального обсягу інвестицій та зобов’язань,
визначених у грошовому еквіваленті.
*Стосується об’єктів незавершеного будівництва, відчужених органами
приватизації на аукціоні, за конкурсом або шляхом викупу.

Стосовно специфіки питання, що розглядається у цьому листі, вказані
вимоги рекомендується застосовувати з урахуванням такого.
Договори купівлі"продажу об’єктів незавершеного будівництва, за
якими умовою продажу таких об’єктів є їх добудова та/або введення в
експлуатацію, можуть містити також інші зобов’язання покупців. Це,
наприклад, створення нових робочих місць, здійснення екологічних
заходів, впорядкування прилеглих територій тощо. Це говорить про
докорінну залежність всіх перелічених умов договору від першої — добудови
об’єкта (крім того, треба мати на увазі також важливість такого об’єкта для
збереження (розвитку) місцевої інфраструктури). У такому випадку
невиконання покупцем цієї першої умови шляхом її заміни на протилежну
— розбирання об’єкта спричинить зменшення загального обсягу
відповідальності покупця за договором, що, як вже зазначалося вище, є
забороненим.
У разі пропозиції покупця об’єкта незавершеного будівництва про заміну
умови договору щодо розбирання об’єкта на умову про його добудову
вважаємо, що рішення державного органу приватизації може бути
позитивним. Але при цьому необхідно врахувати таке.
Приватизація об’єкта під умову його розбирання була вмотивована
якимись вагомими причинами (втратою недобудовою необхідних
будівельних кондицій, втратою необхідності у держави на об’єкт певного
профілю тощо). Тому самостійне погодження органом приватизації на
пропозицію про добудову такого об’єкта буде неправильним. У такому
випадку органу приватизації необхідно заручитися погодженням органу
місцевого самоврядування. Така можливість надається йому абзацом
восьмим пункту 4.3 Положення.
Необхідно також враховувати питання, пов’язані з використанням землі,
відведеної під такий об’єкт.

№ 154 «Деякі питання організації обліку, зберігання та оцінки майна, що ре"
алізується за рішеннями органів виконавчої влади» до участі в конкурсі допу"
скаються виключно суб’єкти господарювання державного сектору економі"
ки, які мають:
розгалужену мережу своїх структурних підрозділів, пов’язаних єдиним те"
лекомунікаційним зв’язком;
достатню технічну можливість для супроводження Єдиної інформаційної
системи;
досвід супроводження інформаційних систем загальнодержавного зна"
чення.
5. Порядок проведення конкурсу
5.1. Конкурс проводиться у два етапи.
5.1.1. На першому етапі комісією розглядаються заяви на участь у конку"
рсі. Здійснюється опис поданих претендентами документів.
Засідання комісії на першому етапі є відкритим. На засіданні комісії мо"
жуть бути присутніми учасники конкурсу. У разі необхідності отримання до"
даткової інформації про учасника конкурсу комісія має право заслухати йо"
го на засіданні.
Для прийняття рішення щодо відповідності поданих претендентами доку"
ментів умовам участі у конкурсі та щодо реєстрації претендентів як учасників
конкурсу (відмови у реєстрації в разі невідповідності документів вимогам уча"
сті у конкурсі) ці документи передаються на розгляд робочій групі.
Робоча група повинна опрацювати документи у п’ятиденний термін.
5.2. За результатами розгляду робочою групою документів, які подано пре"
тендентами на участь у конкурсі, комісія визначає учасників конкурсу.
5.3.На другому етапі розглядаються конкурсні пропозиції учасників конку"
рсу і визначається переможець конкурсу.
Засідання комісії на другому етапі є закритим.
5.4. При визначенні переможця конкурсу комісією також враховуються на"
ступні показники роботи претендента:
можливість створення систем на ліцензійному програмному забезпечен"
ні (стосовно операційних систем та систем керування базами даних);
досвід у галузі супроводження інформаційних систем;
відсутність боргових зобов’язань при здійсненні діяльності, пов’язаної з
наданням аналогічних послуг;
характеристика Web"сторінки учасника конкурсу.
5.5. Засідання комісії є правомочними за умови участі в ньому всіх чле"
нів комісії. У разі неможливості прийняття участі у засіданні комісії (хворо"
ба, відрядження, відпустка тощо) членом комісії, кандидатура якого затвер"
джена наказом, на засідання направляється уповноважений представник
за довіреністю відповідного учасника Єдиної інформаційної системи.
5.6. Комісія визначає переможця за результатами розгляду та обгово"
рення конкурсних пропозицій учасника конкурсу.
5.7. Переможцем визначається учасник конкурсу, який має найкращі по"
казники, передбачені пунктами 3.2 та 5.4 Положення, та запропонував най"
більш привабливі умови своєї діяльності.
5.8. Рішення про визначення переможця конкурсу приймається простою
більшістю голосів.
Голова комісії має ухвальний голос, якщо під час прийняття рішення голо"
си членів комісії розділилися порівну.
5.9. Після закінчення засідання комісії складається протокол про резуль"
тати проведення конкурсу, де зазначаються:
відомості про учасників конкурсу;
результати голосування;
обгрунтування щодо визначення переможця конкурсу.
5.10. Протокол про результати проведення конкурсу підписується всіма
членами комісії, які брали участь у голосуванні.
5.11. Протокол про результати проведення конкурсу подається на затвер"
дження Голові Фонду державного майна України, який затверджує протокол
протягом п’яти робочих днів з дня його надходження на затвердження.
Облік протоколів про результати конкурсу, а також матеріалів, які подають"
ся на розгляд до комісії, ведеться Фондом державного майна України.
5.12. Інформація про результати конкурсу в п’ятиденний термін після за"
твердження протоколу надсилається всім учасникам конкурсу, а також пре"
тендентам, які не були допущені до участі у конкурсі.
5.13. Інформація про результати конкурсу публікується в додатку до «Дер"
жавного інформаційного бюлетеня про приватизацію» — газеті «Відомості
приватизації». Інформацію може бути опубліковано додатково в інших офіцій"
них засобах масової інформації.
6. Розгляд спорів
6.1. У разі незгоди з результатами конкурсу учасник протягом десяти днів
з моменту отримання інформації щодо переможця конкурсу може подати до
конкурсної комісії скаргу, яка розглядається на засіданні комісії.
6.2. Засідання комісії проводиться в двадцятиденний термін з моменту
закінчення терміну оскарження, передбаченого пунктом 6.1 Положення, про
що повідомляється учаснику конкурсу, яким подано скаргу, за три дні до його
засідання. У засіданні комісії має право брати участь цей учасник конкурсу.
6.3. Розгляд скарги здійснюється у порядку, встановленому розділом 5
цього Положення.
6.4. Результати конкурсу можуть бути оскаржені учасником конкурсу до
суду.
Заступник директора Департаменту
стратегії управління та обліку
корпоративних прав держави

І. КРАВЧУК

Крім того, є необхідним здійснення нової оцінки такого об’єкта
незавершеного будівництва на дату оцінки, на яку його вартість
визначалась як об’єкта, що продавався під розбирання.
Відповідно до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів
незавершеного будівництва» та Методики оцінки майна, затвердженої
постановою Кабінета Міністрів України від 10.12.2003 №1891, вартість
об’єкта незавершеного будівництва під час приватизації визначається
залежно від способу приватизації, виду об’єкта незавершеного
будівництва (будівельно"монтажні роботи, завезені на майданчик
матеріали, придбане, але не змонтоване устаткування) та наявності
бухгалтерської інформації щодо фактичних витрат на будівництво об’єкта
незавершеного будівництва. Тобто проводиться стандартизована або
незалежна оцінка об’єкта незавершеного будівництва. Базами оцінки
можуть бути ринкова вартість або вартість ліквідації.
При зміні умови договору щодо розбирання об’єкта на умову про його
добудову у разі здійснення незалежної оцінки має визначатись ринкова
вартість об’єкта незавершеного будівництва.
Незалежна оцінка здійснюється суб’єктом оціночної діяльності —
суб’єктом господарювання, відібраним на конкурсних засадах згідно з
вимогами Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду від 25.11.2003 № 2100, за наявності
відповідного звернення зацікавлених осіб.
Враховуючи, що зазначена зміна умови договору здійснюється за
ініціативою власника, а законодавчими та нормативно"правовими актами
видатків на здійснення нової оцінки об’єкта незавершеного будівництва у
разі такої зміни не передбачено, цими обставинами рекомендується
мотивувати її проведення за рахунок коштів власника об’єкта.
Проект додаткової угоди до договору купівлі"продажу об’єкта
незавершеного будівництва має містити зобов’язання власника
перераховувати на вказані державним органом приватизації реквізити
суму, визначену як додатна різниця між вартістю недобудови, визначеною
за результатами нової оцінки, та вартістю, зазначеною у договорі купівлі"
продажу цієї недобудови під її розбирання. У разі, якщо зазначена різниця
вартостей буде від’ємною, зміни до договору вносяться без зобов’язання
щодо повернення цієї різниці органом приватизації.

Заступник Голови Фонду

Д. ПАРФЕНЕНКО
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ДО ВІДОМА
Відповідно до наказу ФДМУ від 28.07.2004 № 1562 у зв’язку з отриманням
Кудіновим О. О. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 03.07.2004
МФ № 1571, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу, анульовано
свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
09.07.2004 № 1397, видане ФДМУ Кудінову О. О.
Відповідно до наказу ФДМУ від 28.07.2004 № 1563 у зв’язку з отриманням
Дмухар С. М. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ №1154, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу, анульовано
свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
14.06.2002 № 424, видане ФДМУ Дмухар С. М.
Відповідно до наказу ФДМУ від 28.07.2004 № 1564 у зв’язку з отриманням
Петричук С. І. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1354, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу, анульовано
свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
28.08.2002 № 2357, видане ФДМУ Петричук С. І.
Відповідно до наказу ФДМУ від 28.07.2004 № 1565 у зв’язку з отриманням
Лаврусенком В. Г. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 03.07.2004
МФ № 1631, виданого ФДМУ і Колективним підприємством «Інформаційно"
консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів, анульовано
свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
15.05.2002 № 167, видане ФДМУ Лаврусенку В. Г.
Відповідно до наказу ФДМУ від 27.07.2004 № 1552 у зв’язку з отриманням
Сагаіповим Р. М. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1366, виданого ФДМУ і Українською комерційною школою,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 10.09.2002 № 2515, видане ФДМУ Сагаіпову Р. М.
Відповідно до наказу ФДМУ від 27.07.2004 № 1553 у зв’язку з отриманням
Олексієнко Н. О. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1342, виданого ФДМУ і Українською комерційною школою,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 10.09.2002 № 2516, видане ФДМУ Олексієнко Н. О.
Відповідно до наказу ФДМУ від 27.07.2004 № 1554 у зв’язку з отриманням
Мірошником С. М. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1329, виданого ФДМУ і Українською комерційною школою,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 12.06.2002 № 1186, видане ФДМУ Мірошнику С. М.
Відповідно до наказу ФДМУ від 27.07.2004 № 1555 у зв’язку з отриманням
Гайдамакою Н. В. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1137, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу, анульовано
свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
25.09.2002 № 2714, видане ФДМУ Гайдамаці Н. В.
Відповідно до наказу ФДМУ від 27.07.2004 № 1556 у зв’язку з отриманням
Туровською Л. Л. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1232 виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу, анульовано
свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
25.02.2002 № 294, видане ФДМУ Туровській Л. Л.
Відповідно до наказу ФДМУ від 27.07.2004 № 1557 у зв’язку з отриманням
Беспаловою Т. В. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1287, виданого ФДМУ і Українською комерційною школою,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 11.05.2002 № 894, видане ФДМУ Беспаловій Т. В.
Відповідно до наказу ФДМУ від 27.07.2004 № 1558 у зв’язку з отриманням
Южаковою Т. П. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1396, виданого ФДМУ і Українською комерційною школою,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 15.10.2002 № 3185, видане ФДМУ Южаковій Т. П.
Відповідно до наказу ФДМУ від 27.07.2004 № 1559 у зв’язку з отриманням
Гошовською Н. Г. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1142, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу, анульовано
свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
21.05.2003 № 166, видане ФДМУ Гошовській Н. Г.
Відповідно до наказу ФДМУ від 27.07.2004 № 1548 у зв’язку з отриманням
Філічкіною І. М. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 24.04.2004
МФ № 1043, виданого ФДМУ і Придніпровською державною академією
будівництва та архітектури, анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від 13.07.2004 № 1415, видане
ФДМУ Філічкіній І. М.
Військова частина А*4514 проводить конкурс на право
укладання договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс:
Військова частина А"4514, адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 40.
Назва об’єкта і його місцезнаходження: Частина житлового приміщення
загальною площею 344,5 м2, навіс гаражного типу у м. Львові, вул. Шевче"
нка, 3.
Розмір орендної плати визначено згідно з чинним законодавством: за
1 м2 — 2,84 грн. (без ПДВ).
Основні вимоги до умов використання об’єкта: виконання ремонту оре"
ндованого майна за рахунок власних коштів орендаря, найбільший розмір
орендної плати, використання нежитлових приміщень під офіс, склад, га"
раж, майстерню.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: тридцять діб з дня
публікації об’яви.
Довідки за адресою: 79016, м. Львів, вул. Городоцька, 40, тел. 233"11"83.

КЕВ м. Львова проводить конкурс на право укладання договору
оренди нерухомого військового майна
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс:
КЕВ м. Львова, адреса: м. Львів, вул. Шевченка, 3а.
Назва об’єкта і його місцезнаходження:
нежитлове приміщення загальною площею 147,9 м2 у м. Львові, вул. Кня"
гині Ольги, 1—5.
Розмір орендної плати визначено згідно з чинним законодавством:
за І м2 — 334 грн. (без ПДВ).
Основні вимоги до умов використання об’єкта: виконання ремонту орен"
дованого майна за рахунок власних коштів орендаря, найбільший розмір
орендної плати, використання нежитлових приміщень під надання побуто"
вих послуг населенню.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс:
тридцять діб з дня публікації об’яви.

Зміни та доповнення до Переліку об’єктів групи Е, які підлягають приватизації у 2004 році за участю центрального
апарату Фонду державного майна України*
№
пор.

1
2

Розмір державного пакета Номінальна вартість
акцій (частки, паю)
державного пакета
кількість
акцій (частки, паю)
%
акцій, шт.

Найменування підприємства,
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження
підприємства

СЛРУП ЗАТ «Хемета» (UAB «СНЕМЕТА»),
код підприємства 1044133
СП «КріоЛТД», 14368376

08412, Литовська Республіка,
м. Вільнюс, вул. Академійос, 7
48120, Україна, Тернопільська обл.,
Теребовлянський рн, смт Микулинці,
вул. Тернопільська, 35

Термін
приватизації

60

2,00

1 800,00 лит.

ІV квартал

—

40,00

3 960,00 грн.

ІV квартал

* Затверджено наказом Фонду державного майна України 3.08.2004 № 1593.
ІНФОРМАЦІЯ
Державне підприємство «Укрспецконверсія» про оголошення конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які залучаються до проведення неза"
лежної оцінки об’єктів оренди.
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’$
єкта, що здається в оренду.
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів — технічна будівля, караульне
приміщення, казарма, казарма*їдальня, контрольно*пропускний пункт,
контрольно*технічний пункт, гараж з пунктом технічного обслугову*
вання, котельна, дизельна, склад пально*мастильних матеріалів, схо*
вище ЗРМ, склад техмайна, пункт заправки, каналізаційно*насосна ста*
нція, сховища техніки (6 шт.), відкрита мийка, свердловина, брукуван*
ня, огорожа.
Місцезнаходження об’єкта: 67570, Одеська область, Комінтернівський
район, смт Чорноморське, вул. Сонячна, 17.
Галузь народного господарства: конверсія.
Кількість об’єктів — 24 об’єкта.
Балансова залишкова вартість:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Найменування
будівлі

Кілть

Технічна будівля
1
Караульне приміщення
1
Казарма
1
Казармаїдальня
1
КПП
1
КТП
1
Гараж з ПТО
1
Котельна
1
Дизельна
1
Склад ПММ
1
Сховище ЗРМ
1
Сховище ЗРМ
1
Склад техмайна
1
Пункт заправки
1
Каналізаційнонасосна станція
1
Сховище техніки
1
Сховище техніки
1
Сховище техніки
1
Сховище техніки
1
Сховище техніки
1
Відкрита мийка
1
Свердловина
1
Брукування
73 700 м2
Огорожа
970 м.п.

Балансова
вартість (грн.)

Залишкова
вартість (грн.)

406 500
241 300
475 500
964 900
6 300
129 729
126 400
211 900
28 780
26 000
115 100
122 900
115 100
80 300
47 144
207 300
248 300
438 000
543000
419 000
44 100
9 743
1 734 300
461 200

36 173
7 766
24 072
78 435
4 177
3 483
25 150
45 897
28 780
2 895
6 613
39 230
10 961
3 377
47 144
96 825
96 825
96 825
96 825
96 825
1 728
9 743
114 308
42 335

станом на 31.03.2004.
Організаційно"правова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 14 днів
Запланована дата оцінки — 31.08.2004.
2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’$
єкта, що здається в оренду.
Назва об’єкта: будівлі та споруди військового"складського господарства
група інвентарних об’єктів — казарма, казарма, штаб, класи, вартове при*
міщення, котельня, туалет.
Місцезнаходження об’єкта: Одеська область, Овідіопольський район, се"
ло Молодіжне, вул. Дукова, 5.
Галузь народного господарства: конверсія.
Кількість об’єктів — 6 об’єктів.
Балансова залишкова вартість:
№
п/п

Найменування
будівлі

Кілть

Балансова
вартість (грн.)

1
2
3
4
5
6

Казарма
Казарма
Штаб, класи
Вартове приміщення
Котельня
Туалет

1
1
1
1
1
1

47 060
45 570
50 910
9 490
12 600
12 180

Залишкова
вартість (грн.)
19 700
19 000
23 000
4 000
5 300
9 100

станом на 31.03.2004.
Організаційно"правова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 14 днів.
Запланована дата оцінки — 31.08.2004.
3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’$
єкта, що здається в оренду.
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів — казарма, продсклад, туа*
лет, трансформаторна підстанція, вентильна, сховище для техніки,
контрольно*перепускний пункт, бокс для техніки, бруківка.

Місцезнаходження об’єкта: Одеська область, Біляївський район, село
В. Дальник, 7 км траси Одеса"Рені.
Галузь народного господарства: конверсія.
Кількість об’єктів — 9 об’єктів.
Балансова залишкова вартість:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування
будівлі
Казарма
Продсклад
Туалет
Трансформаторна підстанція
Вентильна
Сховище для техніки
КПП
Бокс для техніки
Бруківка

Кілть

Балансова
вартість (грн.)

Залишкова
вартість (грн.)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

263 300
49 200
6 800
7 400
7 100
30 100
60 000
62 400
109 904

25 000
6 567
4 600
2 031
1 391
33 625
1 760
26 457
6 240

станом на 31.03.2004.
Організаційно"правова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 14 днів.
Запланована дата оцінки — 31.08.2004.
4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’$
єкта, що здається в оренду.
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів — казарма, КТПН, овоче*
сховище, склад, баня, склад, КПП, насосна, туалет.
Місцезнаходження об’єкта: Одеська область, Біляївський район, село
Іллінка, 24 км траси Одеса—Іванівка.
Галузь народного господарства: конверсія.
Кількість об’єктів — 9 об’єктів.
Балансова залишкова вартість:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування
будівлі
Казарма
КТПН
Овочесховище
Склад
Баня
Склад
КПП
Насосна
Туалет

Кілть

Балансова
вартість (грн.)

Залишкова
вартість (грн.)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

295 000
12 500
29 900
19 400
22 200
10 200
900
5 500
13 900

22 331
13 540
6 963
2 004
2 114
993
2 508
7 105
307

станом на 31.03.2004.
Організаційно"правова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 14 днів.
Запланована дата оцінки — 31.08.2004.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність відповідної
кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має підтверджуватися
чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про ре"
єстрацію в Державному реєстрі оцінювачів Фонду державного майна Укра"
їни; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведені оцінки майна, зокре"
ма, подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого
досвіду у проведенні оцінки подібного майна; за письмової згоди оцінюва"
чів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до вико"
нання робіт з оцінки майна.
До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсі за
встановленою формою; копія установчого документа претендента; ко"
пія кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі, та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за"
лучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сер"
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного
майна України; інформація про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікацію, осо"
бистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному скла"
ді та додатково залучаються ним з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити: пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’яза"
них з виконанням робіт по проведенню конкурсу. Конкурсну документацію слід
подавати до державного підприємства «Укрспецконверсія» до 30.08.2004 за ад"
ресою: м. Одеса, Приморський бульвар, 5.
Конкурс відбудеться 03.09.2004. Довідки за телефоном: 728*17*02.

Iнформація щодо об’єкта, по якому прийнято рішення про приватизацію
Назва об’єкта
приватизації

Код за
ЄДРПОУ

Юридична
адреса

Державне підприємство 22794035
Черкаська обл., м.
«Спеціалізоване конструк"
Сміла, вул. Мазура, 24
торсько"технологічне бюро
«Оризон»

Газета «Відомості приватизації» —
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Орган, уповноважений
управляти майном

Міністерство промислової
політики України

Належність до
переліку підприємств
стратегічного
значення

не належить

Монопольне
становище на
загальнодержавному
ринку

не займає
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Основні види діяльності об’єкта приватизації

Дослідження та розробка в галузі природ"
ничих та технічних наук; виробництво ме"
дичного, хірургічного та ортопедичного
устаткування, побутових електроприладів,
контрольно"вимірювальної апаратури, за"
собів телекомунікації
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