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ЗАСНОВАНО У ВЕРЕСНІ 1993 РОКУ
ПАКЕТИ АКЦІЙ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних то
вариств, створених у процесі приватизації та корпоратиза
ції, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра
їни, Антимонопольного Комітету України та Державної комі
сії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2000
№ 1908/11/271 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 28.09.2000 за № 665/4886, для забезпечення від
критості проведення конкурсів та з метою більшої інформо
ваності потенційних покупців Фонд державного майна Укра
їни інформує про те, що розпочато підготовку до проведен
ня конкурсу з продажу пакета акцій відкритого акціонерного
товариства.
Центральний апарат Фонду державного майна
України
Код за ЄДРПОУ

Назва ВАТ

00206539

Розмір пакета, %

Одеський припортовий завод

94,54

Фонд державного майна України пропонує потенційним
покупцям взяти участь у розробці умов продажу пакета ак
цій зазначеного підприємства на конкурсі.
Свої пропозиції надсилайте за адресою: 01133, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, Управління конкурсного продажу.
Телефони для довідок: (044) 2965977, 2003353, факс:
2003616.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Закарпатській області про проведення
конкурсу з продажу пакета акцій відкритого
акціонерного товариства «Іршавський
райагротехсервіс» за грошові кошти
1. Дані про емітента:
Код за ЄДРПОУ: 00903759.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (далі —
ВАТ): «Іршавський райагротехсервіс».
Місцезнаходження ВАТ: Україна, Закарпатська область, м.
Іршава, вул. Заводська, 7.
Телефон: —
Факс: —
Інформація про ВАТ щодо його стану на відповідному то
варному ринку — підприємство не займає монопольне ста
новище.
2. Закарпатське Регіональне відділення Фонду державно
го майна України пропонує до продажу пакет акцій у кілько
сті 202 475 шт., що становить 27,401% статутного фонду ВАТ.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій: 171 749,00 грн.
3. Форма випуску акцій: документарна.
4. Характеристика ВАТ:
Статутний фонд: 184 736,00 (сто вісімдесят чотири тисячі
сімсот тридцять шість гривень 00 копійок).
Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг),
у тому числі експортної, за останній звітний період (за І
півріччя 2004 р.): запасні частини — 0 грн.
Кількість робочих місць — 6.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться
ВАТ, умови її використання:
підприємство розташовано на земельній ділянці загаль
ною площею 3,87 га відповідно до державного акта на право
постійного користування землею від 21.03.1994 № 16.
Будівлі та споруди виробничого та невиробничого харак
теру (залишкова вартість):
Всього: 691 903,00 грн. у т. ч.:
нафтобаза — 4 497,0; адмінбудинок — 416 881,0; склад
нафтопродуктів — 1 348,0; склад міндобрив — 10 544,0; склад
запчастин — 7 158,0; склад запчастин — 251 475,0.

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ

ФОНДДЕРЖАВНОГО
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА УКРАЇНИ
МАЙНА УКРАЇНИ

5. Фіксовані умови конкурсу.
Покупець у межах корпоративних прав повинен:
погасити прострочену кредиторську заборгованість перед
бюджетом, Пенсійним фондом та по заробітній платі в сумі
46 116,00 грн. протягом 60 днів з моменту підписання догово
ру купівліпродажу пакета акцій ВАТ;
недопускати розірвання трудових договорів з працівника
ми 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 вчинення працівником дій, за які законодавством перед
бачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8
статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України про
тягом 6 місяців з моменту придбання пакета акцій;
виконувати вимоги антимонопольного законодавства України;
сприяти недопущенню забруднення навколишнього при
родного середовища;
дотримуватись протягом двох років обсягів виробництва
на ВАТ, які є на момент підписання договору купівліпродажу.
6. Інші умови проведення конкурсу.
Конкурс проводиться відповідно до Положення Фонду дер
жавного майна України, Антимонопольного комітету України
та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України від 13 вересня 2000 року № 1908/11/271 Про порядок
проведення конкурсів з продажу пакетів акцій ВАТ, створених
у процесі приватизації та корпоратизації. Радник відсутній.
7. Для участі в конкурсі потенційний покупець:
сплачує 17 174,9 грн. як конкурсну гарантію: одержувач: РВ
ФДМУ по Закарпатській області, рахунок № 37314009000173,
банк одержувача УДК по Закарпатській області, МФО 812016,
код одержувача 22111310.
Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі в
конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Іршавський райагро
техсервіс».
Реєстраційний збір 17 грн.: одержувач: РВ ФДМУ по Зака
рпатській області, р/р № 37182500900001, банк одержувача
УДК по Закарпатській області, МФО 812016, код 22111310,
призначенння платежу: реєстраційний збір для участі в кон
курсі з продажу пакета акцій ВАТ «Іршавський райагротех
сервіс».
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 «Іршавський райаг
ротехсервіс».
Для отримання права відвідання ВАТ «Іршавський райаг
ротехсервіс» потрібно звернутись до Регіонального відділен
ня ФДМУ по Закарпатській області у відділ продажу акцій
(кімн. 410, телефон 32185).
Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформа
цію можна в робочі дні з 8.00 до 16.00 щодня, крім вихідних
та святкових днів за адресою: Закарпатська область, м. Ір
шава, вул. Заводська, 7.
11. Конкурс буде проведено через 30 календарних
днів з дня опублікування в газеті «Відомості приватизаE
ції» за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул.
Собранецька, 60, телефон для довідок 3E21E85.
Служба з організації та проведення конкурсу: Регіональне
відділення ФДМУ по Закарпатській області.
Телефони для довідок: 37193, 32185.
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Основні показники господарської діяльності ВАТ
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.
13,3
(87,7
92,3
166,0
—
1 107,3

2002 р.
9,4
(76,0
96,9
175,0
—
1 053,5

2003 р.
—
(61,7
95,0
161,3
—
1 000,9

І півр. 2004 р.
—
(31,0
95,0
168,3
—
975,7

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення
(повторного) конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Севастопольський морський завод» розміром
26,0 % статутного фонду
1. Код за ЄДРПОУ: 14312370.
2. Повна назва відкритого акціонерного товариства (далі
ВАТ): ВАТ «Севастопольський морський завод».

УПРАВЛІННЯ КОНКУРСНОГО ПРОДАЖУ, т. 200E33E53

Місцезнаходження ВАТ: 99001, м. Севастополь, вул. Геро
їв Севастополя, № 13.
Телефон: (0692) 559950.
Факс: (0692) 553379.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу
пакет акцій у кількості 4 016 890 шт., що становить 26,0%
статутного фонду ВАТ.
Номінальна вартість однієї акції — 0,05 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 8 884 тис. грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 772 479,75 грн.
Основні види діяльності: керівництво підприємствами,
будування та ремонт суден, виробництво (без ремонту) пі
діймального і такелажного устаткування, оброблення мета
левих відходів та брухту чорних та кольорових металів.
Обсяги виробленої продукції за 2003 р. —1 663 тис. грн.
У тому числі на експорт за 2003 р. — 1 580 тис. грн.
Кількість працюючих: 140 чол.
Площа земельної ділянки 145,35 га, у т. ч. під промисло
вими об’єктами 16,9 га.
Складські приміщення займають 58,7 тис. м2; кількість
будівель і споруд 120 шт.
Земельна ділянка надана підприємству у постійне зем
лекористування, згідно з державними актами КМ № 001637
від 18.08.2000 та КМ № 002888 від 24.07.2001.
Основні показники господарської діяльності ВАТ за
останні три роки та останній звітний період
Показник

2001 р.

Обсяг реалізації продукції, тис. грн.
Балансовий прибуток, тис. грн.
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
Кредиторська заборгованість, тис. грн.
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн.

2 431
(9 284
4 836
1 622
1,06
132 897

2002 р.

2003 р.

І півр. 2004 р.

15 474
(8 652
3 813
1 587
0,03
130 903

1 663
(6 502
2 847
1 396
0,01
137 624

—
(6 221
3 385
799
—
131 389

5. Фіксовані умови конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Севастопольський морський завод»
Конкурсна пропозиція покупця повинна обов’язково міс
тити наступні зобов’язання:
в межах корпоративних прав сприяти:
погашенню цільового кредиту;
здійсненню програми технічної реконструкції виробни
цтва, впровадженню прогресивних технологій ВАТ;
дотриманню Кодексу законів про працю України;
створенню нових робочих місць;
дотриманню видів економічної діяльності, обсягів виро
бництва ВАТ, які є на момент підписання договору купівлі
продажу пакета акцій;
виконанню мобілізаційних завдань, визначених для ВАТ;
зниженню частки виробництва (робочих місць) з небез
печними та шкідливими умовами праці і зменшенню їх впли
ву на працюючих;
забезпеченню витрат на охорону праці не менше 0,5 від
сотка від суми реалізованої продукції;
здійсненню робіт щодо захисту довкілля, дотриманню
екологічних норм чи досягненню найкращих екологічних ре
зультатів;
виконувати вимоги Закону України «Про захист економі
чної конкуренції».
6. Інші умови проведення конкурсу.
6.1. Конкурс проводиться без залучення радника, відпо
відно до Положення про порядок проведення конкурсів з
продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації, за
твердженого спільним наказом Фонду державного майна
України, Антимонопольного комітету України, Державної ко
місії з цінних паперів та фондового ринку від 13 вересня
2000 року № 1908/11/271 та зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України від 28 вересня 2000 р. за № 665/4885.
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КОНКУРСИ
7. Для участі у конкурсі претендент.
7.1. Сплачує грошовий внесок у розмірі 888,4 тис. грн., як
конкурсну гарантію на розрахунковий рахунок ФДМУ: раху
нок № 37316021000058, Держказначейство України в ОПЕРУ
ДКУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945. Призна
чення платежу: для ФДМУ, як конкурсна гарантія для участі у
конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Севастопольський мор
ський завод».
7.2. Сплачує 17 грн. як реєстраційний збір на розрахунко
вий рахунок Фонду державного майна України №
37183500900028, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: для ФДМУ, як ре
єстраційний збір для участі у конкурсі з продажу пакета ак
цій ВАТ «Севастопольський морський завод».
7.3. Подає по 2 примірника конкурсних пропозицій та під
твердних документів. Конкурсні пропозиції і підтвердні доку
менти надаються в орган приватизації одночасно.
Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних
документів запечатується в окремий конверт.
Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються
та запечатуються в окремий конверт із надписом «Конкурсні
пропозиції» і зазначенням на ньому тільки адреси органу при
ватизації 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
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 претендента.
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 до18.00, по п’ят
ницях та передсвяткових днях з 9.00 до 16.45.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідування
ВАТ можна отримати з 9.00 до 18.00 щодня, крім вихідних та
святкових днів за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9.
Фонд державного майна України, Управління конкурсного
продажу (к.604). Телефони для довідок: (044) 2003677,
(044)2003616, (044)2003353.
10. Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інфор
мацію можна за адресою: м. Севастополь, вул. Героїв Сева
стополя, 13; ВАТ «Севастопольський морський завод» теле
фон: (0692) 559950.
11. Конкурс буде проведено 6 жовтня за адресою:
01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного
майна України.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення
конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Азовкабель»,
що має стратегічне значення для економіки
та безпеки держави
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 00214511.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (далі —
ВАТ): відкрите акціонерне товариство «Азовкабель».
Місцезнаходження ВАТ: Україна, 71100, Запорізька область,
м. Бердянськ, вул. Кабельників, 3. Телефон: (06153) 20220,
тел./факс: (06153) 36397.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу
пакет акцій розміром 90,80% статутного фонду товариства та
кількістю акцій 45 703 101 шт.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій — 13 763 460 гриE
вень.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ:
Статутний фонд — 12 583 тис. грн.
Згідно з планом реструктуризації ВАТ «Азовкабель» в
2003 році та в 1 півріччі 2004 року не виробляло продук
цію основної діяльності — ізольований дріт та кабель.
ВАТ «Азовкабель» здійснює діяльність з надання послуг,
продажу запасів готової продукції, товарноматеріальних
цінностей та передання у найм окремих частин капіталь
них споруд.
Найменування

1 півріччя 2004 року, без ПДВ

Реалізація запасів готової продукції, тис. грн.
Реалізація матеріалів, тис. грн.
Обсяг наданих послуг, тис. грн.
Всього, тис. грн.

127,0
428,7
199,0
754,7

Кількість робочих місць —139.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться
ВАТ, умови її використання: земельна ділянка передана ВАТ у
встановленому порядку на підставі Державних актів на право
постійного користування землею та становить 37,8408 га.
Основні показники господарської діяльності ВАТ 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 послуг, %
Вартість активів, тис. грн.

2001 р.
10 081,5
(699,2
1 544,0
2 994,0
(6,3
25 603,5

2002 р.

2003 р.

2 363,2 1 826,8
(1 336,0 (863,3
1 232,0 2 103,0
1 493,0
518,0
(17,3
(3,6
21 368,8 19 186,5

1 півр. 2004 р.
754,4
(1 085,7
1 870
486
(16,5
17 890,1

l

КОНКУРСИ

ВАТ»Азовкабель» знаходиться у процесі реструктуриза
ції, проект якої був розроблений відповідно до наказу
ФДМУ від 17.08.2001 № 1514 та затверджений на загаль
них зборах акціонерів 15.02.2002, із змінами та доповнен
нями, затвердженими Протоколом Спостережної ради від
19.11.2003 № 3.
5. Фіксовані умови конкурсу:
погашення протягом 60 днів з моменту підписання догово
ру купівліпродажу заборгованості ВАТ перед Пенсійним фо
ндом у сумі 242,0 тис. грн. та перед бюджетом у сумі 141,0
тис. грн.;
недопущення розірвання трудових договорів з праців
никами підприємства з ініціативи власника або уповно
важеного ним органу протягом не менше 6 місяців від дня
переходу до нього права власності, за винятком звільнен
ня на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про пра
цю України або вчинення працівником дій, за які законо
давством передбачена можливість звільнення на підста
ві пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів
про працю України;
створення нових робочих місць протягом 2 років з моменту
підписання договору купівліпродажу;
збереження основних видів економічної діяльності підпри
ємства;
виконання мобілізаційних завдань, визначених для ВАТ;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної
конкуренції»;
забезпечення витрат на охорону праці не менше 0,5 відсо
тка від суми реалізованої продукції на рік;
здійснення робіт щодо захисту довкілля, дотримання еко
логічних норм та досягнення найкращих екологічних резуль
татів.
Концепція розвитку підприємства має містити:
зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов кон
курсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розви
тку підприємства щодо підвищення економічних, соціальних,
фінансових, технологічних та екологічних показників його ді
яльності;
бізнесплан або технікоекономічне обґрунтування 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 прода
жу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створе
них в процесі приватизації та корпоратизації, затвердже
ного спільним наказом Фонду державного майна України,
Антимонопольного комітету України та Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку України від 13.09.2000
№ 1908/11/271, зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 28 вересня 2000 року за № 665/4886.
7. Для участі у конкурсі потенційний покупець.
7.1. Сплачує 1 376 346 гривень як конкурсну гарантію на
розрахунковий рахунок Фонду державного майна України №
37316021000058, в ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 00032945, одержувач — Фонд державного майна
України. Призначення платежу: конкурсна гарантія для учас
ті у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Азовкабель».
7.2. Сплачує 17 гривень як реєстраційний збір на рахунок
Фонду державного майна України №37183500900028 в ОПЕРУ
ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945, одер
жувач — Фонд державного майна України. Призначення пла
тежу: реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу
пакета акцій ВАТ «Азовкабель».
7.3. Подає по 2 примірники підтвердних документів та кон
курсних пропозицій. Конкурсні пропозиції та 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’єдну
ються та запечатуються в окремий непрозорий пакет з
написом «Конкурсні пропозиції» із зазначенням на ньому
тільки адреси Фонду державного майна України і назви кон
курсу.
Конверти з підтвердними документами об’єднуються та
запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом «Під
твердні документи» із зазначенням на ньому тільки адреси
Фонду державного майна України та назви конкурсу.
На пакетах «Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні докумен
ти» не повинно міститись ніякої інформації, за допомогою
якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.
8. Кінцевий термін прийняття конкурсних пропозицій і під
твердних документів — за сім календарних 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, по
п’ятницях та передсвяткових днях з 9.00 до 16.45. По п’ятни
цях у передсвятковий день з 9.00 до 15.45.
10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Азовкабель»: для
отримання пакета документації про конкурс та дозволу на
відвідання ВАТ «Азовкабель» необхідно звернутись до Фон
ду державного майна України в Управління конкурсного про
дажу (кімната 614, телефони: 2003353, 2965977).
Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформа
цію можна з 9.00 до 17.00 щодня, крім вихідних та святкових
днів, за адресою: Україна, 71100, Запорізька область, м. Бе
рдянськ, вул. Кабельників, 3.
Телефон: (06153) 20220, тел./факс (06153) 36397.
11. Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Азовкабель»
відбудеться через 30 календарних днів після опублікуE
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»,
за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державE
ного майна України. Телефони для довідок: 200E33E81,
200E40E59.

УПРАВЛІННЯ КОНКУРСНОГО ПРОДАЖУ, т. 200E33E53

Додаткові умови
проведення конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Азовкабель»
1. Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є до
тримання ними однієї з таких умов:
провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва ізольованого дроту та кабелю;
провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції, яка використовується у
виробництві ізольованого дроту та кабелю;
провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції (робіт), для якої викори
стовується ізольований дріт та кабель;
здійснення не менш як року безпосереднього контролю на
підприємствах, що провадять економічну діяльність, визна
чену в абзацах другому — четвертому цього пункту.
2. Учасник конкурсу зобов’язаний у термін та в порядку, які
встановлені Положенням про порядок проведення конкурсів
з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації та Інфо
рмаційним повідомленням Фонду державного майна Украї
ни про проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Азовкабель» надати інформацію про осіб, пов’язаних з ним
відносинами контролю за господарською діяльністю відпо
відно до статті 1 Закону України «Про захист економічної кон
куренції».
До участі в конкурсі не допускаються покупці, що подали
інформацію про осіб, пов’язаних з ними відносинами конт
ролю, з якої неможливо встановити суб’єктів господарюван
ня, що будуть контролювати подальшу діяльність ВАТ «Азов
кабель».
Компанії , зареєстровані в офшорній зоні, до участі у кон
курсі не допускаються.
Претендент на участь у конкурсі підтверджує свою відпові
дність кваліфікаційним вимогам учасника, зазначеними в ін
формаційному повідомленні, такими документами, які міс
тять інформацію про те, що цей учасник дійсно дотримуєть
ся однієї з указаних умов, а саме:
довідкою органів статистики про включення до Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України;
поточними формами державної статистичної звітності щодо
провадження економічної діяльності за видами діяльності
(КВЕД), включеними в довідку органів статистики;
копіями укладених договорів;
копіями податкових накладних;
копіями митних декларацій;
виписками з реєстру акціонерів.
Ці документи претендент на участь у конкурсі подає у скла
ді підтвердних документів.

Підсумки
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки спеціального конкурсу з обмеженою
участю з продажу пакета акцій відкритого
акціонерного товариства
«Криворізький залізорудний комбінат»
Фондом державного майна України 4 серпня 2004 року під
бито підсумки спеціального конкурсу з обмеженою участю
продажу пакета акцій підприємства ДАК «Укррудпром» — ВАТ
«Криворізький залізорудний комбінат», розташованого за ад
ресою: 50029, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий
Ріг, вул. Симбірцева, 1.
Конкурс проведено за адресою: 01133, Україна, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України.
Переможцем конкурсу визнано товариство з обмеE
женою відповідальністю «Солайм».
Умови продажу пакета акцій.
Покупець зобов’язався виконати такі умови конкурсу, ви
значені його планом приватизації пакетом акцій ВАТ «Криво
різький залізорудний комбінат» та Концепцією післяприва
тизаційного розвитку ВАТ «Криворізький залізорудний ком
бінат»:
збереження профілю підприємства протягом 5 років, зок
рема основних видів економічної діяльності товариства, які
існують на момент підписання договору купівліпродажу па
кета акцій;
здійснення комплексу заходів щодо збереження технологі
чної єдності виробництва та технологічних циклів;
збереження та раціональне використання робочих місць
протягом 5 років з моменту підписання договору купівлі
продажу пакета акцій;
забезпечення належного утримання об’єктів соціально
побутового призначення;
створення безпечних і нешкідливих умов праці та забезпе
чення охорони навколишнього середовища, зокрема взяття
пайової участі у фінансуванні розроблення та виконання про
грам і заходів, спрямованих на ліквідацію негативних нас
лідків, зумовлених впливом виробничої діяльності підпри
ємства на навколишнє середовище;
виконання встановлених мобілізаційних завдань;
вжиття заходів до недопущення банкрутства підприємст
ва;
сприяння залученню інвестицій у розвиток підприємства;
забезпечення своєчасного внесення поточних платежів до
державного бюджету та місцевих бюджетів.
Пакет акцій розміром 93,07% статутного фонду товариства
та кількістю акцій 689 419 880 штук.
Початкова вартість: 242 635 тис. грн.
Кінцева ціна пакета акцій: 689 419,88 тис. грн.
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АУКЦІОНИ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернігівській
області про визнання конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Макошинський завод «Сільгоспмаш» таким, що
не відбувся, у зв’язку з відсутністю заяв на участь
у конкурсі
Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 00236079.
Повна назва відкритого акціонерного товариства: відкри
те акціонерне товариство «Макошинський завод «Сільгосп
маш».
Місцезнаходження ВАТ: 15692, Чернігівська область, Мен
ський район, смт Макошино, вул. Леніна, 70.
Телефони: (04644) 41193, 41187.
Кількість акцій, що пропонувалися до продажу: 2 733 600
шт., що становить 51,0% статутного фонду ВАТ.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 683 400 грн. (шістсот
вісімдесят три тисячі чотириста гривень 00 коп.)

Департамент спільних підприємств,
міждержавних майнових відносин
та власності за кордоном,
т. 2944464
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Фонд державного майна України повідомляє, що аук
ціон з продажу державних пакетів акцій ВАТ «Кримуні
версалбанк» у кількості 5 штук, АКБ «Чорноморський банк
розвитку та реконструкції»у кількості 1 штука, ВАТ «Інно
ваційнопромисловий банк» у кількості 11 штук (публіка
ції в газеті «Відомості приватизації» від 30.07.2004 № 29
(317) та АКБ «Легбанк» у кількості 27 716 штук, ВАТ КБ
«Надра» у кількості 30 штук, ВАТ КБ «Південкомбанк» у
кількості 117 штук, ВАТ «СКБ «Дністер» у кількості 3 550
штук, АКБ «Укрсоцбанк» у кількості 10 545 штук (публікації
в газеті «Відомості приватизації» від 04.08.2004 №30(318)
відбудеться 9 вересня 2004 року об 11.00 за адресою: м.
Київ, вул. Марини Раскової, 15. Аукціони будуть прове
дені ДАК «Національна мережа аукціонних центрів».

В інформаційному повідомленні Фонду державного
майна України про продаж на аукціоні за грошові кошти
державного пакета акцій ВАТ КБ «Надра», опубліковано
му в газеті «Відомості приватизації» від 4 серпня 2004
року № 30 (318) на с. 3, слід читати: «Номінальна вартість
однієї акції: 10,00 (десять) гривень.» Далі за текстом.

В інформаційному повідомленні Фонду державного
майна України про продаж на аукціоні за грошові кошти
державного пакета акцій ВАТ КБ «Південкомбанк», опуб
лікованому в газеті «Відомості приватизації» від 4 серп
ня 2004 року № 30 (318) на с. 3, слід читати: «Номінальна
вартість однієї акції: 10,00 (десять) гривень.» Далі за те$
кстом.

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
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ГРУПА А

Приватизовано шляхом викупу, продажу на
аукціоні, за конкурсом
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КОНКУРСИ

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля колишньої котельні, що знаходиться на балансі ВАТ
«ВеликоМежиріцька ПМК179» за адресою: Корецький ра
йон, с. Великі Межирічі, вул. Грушевського, 58. Об’єкт при
ватизовано фізичною особою за 16 465,20 грн., у т. ч. ПДВ
2 744,20 грн.
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення будинку побуту «Славутич», що орендуються
закритим акціонерним товариством «Вікторія», за адресою:
м. Черкаси, вул. ЛенінаБлаговісна, 105/269. Об’єкт прива
тизовано юридичною особою за 305 040,0 грн., у т. ч. ПДВ
50 840,0 грн.
м. КИЇВ
Нежитловий будинок загальною площею 1 995,8 м2 за ад
ресою: вул. ЛитвиненкоВольгемут, 1г, літ. А. Об’єкт прива
тизовано юридичною особою за 2 295 354,0 грн., у т. ч. ПДВ
382 559,0 грн.
Цілісний майновий комплекс КП «Центральний ринок» за
адресою: вул. Воровського, 17, літ. А. Об’єкт приватизовано
юридичною особою за 13 250 000,0 грн.
Нежитловий будинок загальною площею 1 081,5 м 2 за
адресою: Стратегічне шосе, 16, літ. А. Об’єкт приватизо
вано юридичною особою за 1 542 830,40 грн., у т. ч. ПДВ
257 138,40 грн.
Нежитловий будинок загальною площею 37,2 м2 за адре
сою: вул. Золотоворітська, 6, літ. К. Об’єкт приватизовано юри
дичною особою за 149 955,60 грн., у т. ч. ПДВ 24 992,60 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 73,2 м2 за ад
ресою: вул. Хрещатик, 42, літ. А. Об’єкт приватизовано юри
дичною особою за 300 873,60 грн., у т. ч. ПДВ 50 145,60 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Кустанайська, 2,
літ. А. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 198 000
грн., у т. ч. ПДВ 33 000 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: пр. 40річчя Жовтня,
89, літ. А. Об’єкт приватизовано фізичною особою за 667 200
грн., у т. ч. ПДВ 111 200 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: пр. Науки, 63, літ. А.
Об’єкт приватизовано юридичною особою за 83 671,20 грн.,
у т. ч. ПДВ 13 945,20 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Толстого/Жилян
ська, 51/102, літ. А. Об’єкт приватизовано фізичною особою
за 321 600 грн., у т. ч. ПДВ 53 600 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: пр. Науки, 9, літ. А.
Об’єкт приватизовано юридичною особою за 872 124 грн., у
т. ч. ПДВ — 145 354 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Червоноармійсь
ка, 30, літ. В. Об’єкт приватизований фізичною особою за
105 600 грн., у т. ч. ПДВ 17 600 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Саксаганського, 32,
літ. А. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 147 168
грн., у т. ч. ПДВ 24 528 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Горького, 23, літ.
Б. Об’єкт приватизовано фізичною особою за 135 012 грн., у
т. ч. ПДВ 22 502 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Миропільсь
ка, 19, літ. А. Об’єкт приватизовано юридичною особою
за 1 291 962,0 грн. у т . ч. ПДВ 215 327,0 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Русанівська на
бережна, 8, літ. А. Об’єкт приватизовано юридичною особою
за 67 046,55 грн., у т. ч. ПДВ 11 174,42 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Харківське шо
се, 12, літ. А. Об’єкт приватизований юридичною особою за
347 564,40 грн., у т. ч. ПДВ 57 927,40 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Миропільська, 19,
літ. Б. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 71 944,80
грн., у т. ч. ПДВ 11 990,80 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Празька, 3, літ. А.
Об’єкт приватизовано юридичною особою за 549 386,40 грн.,
у т. ч. ПДВ 91 564,40 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: бул. Перова/Миките
нка, 38/1, літ. А. Об’єкт приватизовано юридичною особою
за 319 775,04 грн., у т. ч. ПДВ 53 295,84 грн.
Аукціон

Викуп
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване в напівпідвалі приміщення № 113,
що знаходиться на балансі ЗАТ «Кривбасрудбуд», за адре
сою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 37. Об’єкт приватизовано
фізичною особою за 14 853,6 грн., у т. ч. ПДВ 2 475,6 грн.
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Підвальне приміщення площею 219,4 м2, що знаходиться
на балансі Комунального підприємства по обслуговуванню
адміністративних будинків за адресою: м. Донецьк, вул. Арте
ма, 74. Об’єкт приватизовано юридичною особою за
139 957,20 грн., у т. ч. ПДВ 23 326,20 грн.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення магазину загальною площею 63,2 м2 та підва
лу площею 46,7 м2 за адресою: м. Лубни, вул. Радянська, 1/5.
Об’єкт приватизовано фізичною особою за 72 000,0 грн., у т.
ч. ПДВ 12 000,0 грн.
Будівлі та споруди колишнього дитсадка за адресою: м.
Лубни, 1, вул. Метрологічна, 4. Об’єкт приватизовано юри
дичною особою за 28 186,80 грн., у т. ч. ПДВ 4 697,80 грн.
Приміщення площею 312,7 м2 за адресою: м. Комсомольськ,
вул. Леніна, 72. Об’єкт приватизовано фізичною особою за
112 308,0 грн., у т. ч. ПДВ 18 718,0 грн.
Приміщення площею 405,7 м2 за адресою: м. Комсомольськ,
вул. Леніна, 58. Об’єкт приватизовано фізичною особою за
142 404,0 грн., у т. ч. ПДВ 23 734,0 грн.
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення № 102, що знаходиться на балансі
ВАТ «ДАРЗ2», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема,
90. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 241 164,00
грн., у т. ч. ПДВ 40 194,00 грн.
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Кафе «Морозиво» за адресою: м. Краматорськ, бул. Ма
шинобудівників, 28г. Об’єкт приватизовано фізичною осо
бою за 38 965,88 грн., у т. ч. ПДВ 2 622,98 грн.
Нежитлове вбудоване приміщення площею 41,2 м2 за ад
ресою: м. Краматорськ, вул. 19 Партз’їзду, 11. Об’єкт прива
тизовано фізичною особою за 2 184,0 грн., у т. ч. ПДВ 364,0
грн.
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Прибудова до нежитлової будівлі площею 28,2 м2, що зна
ходиться на балансі ВАТ «Хлібозавод «Залізничник» за адре
сою: м. Тростянець, пл. 40ї Армії, 1. Об’єкт приватизовано
фізичною особою за 3 480,0 грн., у т. ч. ПДВ 580,0 грн.

Підлягають приватизації шляхом викупу
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Павільйон на зупинці площею основи 29 м 2 (корисною
площею 4,3 м2) за адресою: м. Краматорськ, вул. Ювілейна
(район заводу «Альфа»).

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля старої (недіючої) котельні Коровійської загально
освітньої школи І—ІІІ ступенів за адресою: Глибоцький ра
йон, с. Коровія, вул. Садова, 1б.

Пропонуються до продажу
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
ИНФОРМАЦИЯ
о продаже на аукционе объекта государственной
собственности
Название объекта: ларек, находящийся на балансе ОАО
«им. Чкалова».
Адрес: Бахчисарайский район, с. Казанки, ул. Чкаловская.
Балансодержатель: ОАО «им. Чкалова», Бахчисарайский
район, пгт Почтовое, ул. Гагарина,44.
Код по ОКПО балансодержателя — 00413050.
Стоимость продажи без учета НДС — 7 410,00 грн.
НДС — 1 482,00 грн.
Начальная стоимость продажи с учетом НДС —
8 892,00 грн.
Сведения об объекте: одноэтажное здание 1966 года по
стройки общей площадью 45,1 м2; фундаменты — бутобетон,
стены и перегородки — каменьракушечник; перекрытия —
деревянные оштукатуренные; полы — бетонные; крыша  дву
скатная шиферная, окна и двери — деревянные. Земельный
участок отдельно не выделен.
Имеются сети электроснабжения.
Условия продажи: содержание объекта и прилегающей
территории в надлежащем санитарнотехническом состоя
нии; объект не подлежит отчуждению другим физическим и
юридическим лицам без сохранения условий, на которых он
был продан.
Плата за регистрацию заявления в сумме 17,00 грн. и ра
счеты за приобретенный объект, вносятся на р/с №
37182500900001, получатель — Фонд имущества Автономной
Республики Крым, реквизиты: Управление Государственно
го казначейства в АРК, г. Симферополь, код по ОКПО
00036860, МФО 824026.
Денежные средства в размере 10% от начальной стоимо
сти продажи объекта в сумме 889,20 грн. вносятся на р/с №
37310000000002, получатель — Фонд имущества Автономной
Республики Крым, реквизиты: Управление
Государствен
ного
казначейства в АРК, г. Симферополь, код по ОКПО
00036860, МФО 824026.
Ознакомиться с объектом можно в рабочее время по месту
его нахождения.
Аукцион состоится 21.09.2004 в 11.00 по адресу: г.
Симферополь, ул. Севастопольская, 17, Фонд имущеE
ства 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. Севастопольская, 17,
каб. 36, тел.: 241319, 258223.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
групи А — одноповерхової будівлі Липовецького
відділення АК АПБ «Україна» загальною площею 298,7 м2
(разом з меблями, обладнанням та іншим майном)
Назва об’єкта: одноповерхова будівля Липовецького від
ділення АК АПБ «Україна» загальною площею 298,7 м2 (разом
з меблями, обладнанням та іншим майном).
Балансоутримувач: головне управління економіки Вінниць
кої облдержадміністрації (код за ЄДРПОУ 02741373).
Адреса об’єкта: Вінницька обл., м. Липовець, вул.Леніна,12.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля з ши
ферним покриттям загальною площею 298,7 м2, у т.ч. підва
льне приміщення загальною площею11,8 м2. Рік побудови —
1964. Меблі, обладнання та інше майно в кількості 92 шт. Зе
мельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 79 399,60 грн., ПДВ
—15 679,92 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
94 079,52 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; дотримуватися санітарних норм та правил пожеж
ної безпеки згідно з чинним законодавством України; об’єкт
не підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим юриди
чним та фізичним особам без збереження умов, на яких він
був придбаний; питання землекористування покупець вирі
шує з органами місцевого самоврядування після укладання
договору купівліпродажу згідно з чинним законодавством;
покупець зобов’язаний у 2місячний термін відшкодувати ви
трати пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації.
Реєстраційний збір (17 грн.) та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Регіональ
ного відділення ФДМУ по Вінницькій області № 37187006000498
в банку УДК у Вінницькій області, МФО 802015, код 13327990.
Грошові кошти в розмірі 9 407,95 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій обла
сті № 37315005000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.
Заяви на участь в аукціоні приймаються до 13.09.2004 вклю
чно.
Аукціон відбудеться 17.09.2004 за адресою: м. ВінE
ниця, вул.Гоголя,10 (вінницька філія ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів») о 10.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою
його розташування. Додаткову інформацію можна одержати
за місцем подання заяви. Заяви на участь в аукціоні прийма
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АУКЦІОНИ
ються за адресою: РВ ФДМУ по Вінницькій обл., м. Вінниця,
вул. Гоголя,10 (кімн.14), тел. 354629. Час роботи: з 8.00 до
1700 (крім вихідних).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні
(початкова вартість знижена на 30%)
комплексу будівель відділення АК АПБ «Україна»
Назва об’єкта: комплекс будівель відділення АК АПБ «Ук
раїна».
Адреса: Дніпропетровська область, Криничанський ра
йон, смт Щорськ, вул. Кооперативна, 33.
Відомості про об’єкт – комплекс складається: частина
двоповерхової адміністративної будівлі літ. А2 загальною
площею 763,2 м2 з ганками, навісом та входом у підвал, під
вал; гараж на дві автомашини площею 38,9 м2, паркан, бра
ма, замощення розташовані на земельній ділянці 0,16 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ —52 381,0 грн., ПДВ —
10 476,2 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
62 857,2 грн.
Умови продажу зазначеного об’єкта: утримання об’єкта у
відповідному до вимог санітарнотехнічному стані та додер
жання правил пожежної безпеки згідно з чинним законодав
ством; розрахунок за об’єкт приватизації здійснюється гро
шовими коштами; покупець зобов’язаний у місячний термін
відшкодувати витрати, пов’язані з виготовленням технічної
документації, питання приватизації чи оренди земельної ді
лянки покупець вирішує самостійно з місцевою Радою в по
рядку, встановленим чинним законодавством України.
Грошові кошти на участь в аукціоні — 6 286,0 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 заяви 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 купівліпродажу об’
єкта, грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості про
дажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не по
вертаються.
Аукціон відбудеться о 10.00 годині 20 вересня 2004 р.
в філії «Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «НаE
ціональна мережа аукціонних центрів» за адресою:
49061,м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68,
корп.12, 4Eй поверх (тел. 779E30E74).
Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об
ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,
58, кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв — 16 вересня
2004 р. до 17.00. Додаткова інформація про продаж об’єкта
за тел. (0562) 428965. Ознайомитися з об’єктом можливо в
робочі дні за місцем його розташування.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності
— будівлі та споруд
Назва об’єкта: будівля площею 457,5 м2 та споруди.
Місцерозташування: 84300, Донецька область, м. Крама
торськ, вул. Біляєва, 11в.
Балансоутримувач: КПП «Краматорська тепломережа»,
84301, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 2б, код за ЗКПО
00131133.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 11 737 грн.,
ПВД — 2 347,4 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 14 084,4 грн.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Умови продажу: покупець зобов’язаний погодитись з умо
вами аукціону; утримання об’єкта та прилеглої території в
належному санітарнотехнічному стані; об’єкт не підлягає від
чуженню та передачі в оренду тощо іншим юридичним і фі
зичним особам без збереження зобов’язань, на яких він був
придбаний; продаж об’єкта приватизації юридичним та фі
зичним особам здійснюється за грошові кошти; покупець
зобов’язаний відшкодувати витрати, пов’язані з підготов
кою об’єкта до приватизації.
Грошові кошти в розмірі 1 408,44 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта перераховуються на р/р №
37326005002516 в УДК в Донецькій області м. Донецьк, МФО
834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач: Управління жит
лового та комунального господарства.
Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в
сумі 17 грн. перераховується на р/р № 31512905800059 в УДК
в Донецькій обл., м. Донецьк, МФО 834016, код за ЗКПО
24166521, одержувач — місцевий бюджет, код платежу
31030000.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза
ції вносяться на р/р № 37183022002516 в УДК в Донецькій
області, МФО 834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач —
управління житлового та комунального господарства.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації інE
формації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
Донецька область, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, приE
міщення міськвиконкому (малий зал) о 10.00.
Прийняття заяв на участь в аукціоні припиняється за 3 дні
до проведення аукціону.

КОНКУРСИ

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м.
Краматорськ Донецької обл., пл. Леніна, 2, міськвиконком
(кімн. 213); в робочі дні з 8.00 до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні
за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00 до
17.00 за тел.: 33089, 30234 та за вищевказаною адресою.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності
— нежитлового приміщення
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 109,4 м2.
Місцерозташування: 84300, Донецька область, м. Крама
торськ, вул. Соціалістична, 71.
Балансоутримувач: управління житлового та комунального
господарства, 84300, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, код за
ЗКПО 26351530.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 130 грн., ПВД — 626
грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 3 756 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний погодитись з умо
вами аукціону; утримання об’єкта та прилеглої території в
належному санітарнотехнічному стані; об’єкт не підлягає від
чуженню та передачі в оренду тощо іншим юридичним і фі
зичним особам без збереження зобов’язань, на яких він був
придбаний; продаж об’єкта приватизації юридичним та фі
зичним особам здійснюється за грошові кошти; покупець
зобов’язаний відшкодувати витрати, пов’язані з підготов
кою об’єкта до приватизації.
Грошові кошти в розмірі 375,6 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37326005002516 в УДК в Донецькій області, м. Донецьк, МФО
834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач — управління жи
тлового та комунального господарства.
Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в
сумі 17 грн. перераховується на р/р № 31512905800059 в УДК
в Донецькій обл., м. Донецьк, МФО 834016, код за ЗКПО
24166521, одержувач — місцевий бюджет, код платежу
31030000.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза
ції вносяться на р/р № 37183022002516 в УДК в Донецькій
області, МФО 834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач —
управління житлового та комунального господарства.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації інE
формації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
Донецька область, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, приE
міщення міськвиконкому (малий зал) о 10.00.
Прийняття заяв на участь припиняється за 3 дні до прове
дення аукціону.
Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м.
Краматорськ Донецької обл., пл. Леніна, 2, міськвиконком
(кімн. 213), в робочі дні з 8.00 до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні
за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00 до
17.00 за тел.: 33089, 30234 та за вищевказаною адресою.
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8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м.
Донецьк, вул. Артема, 97, каб. № 439а.
Аукціон буде проведено на 34 день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» », о
10E00 за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. ХодаковсьE
кого, 5 , ТОВ НКУФ «УніверсалEКонсалтинг».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій
області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування. Додаткову інформацію можна отримати
за тел. (062) 3047527.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта групи А — будівлі
колишньої їдальні
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 02543012.
Назва об’єкта: будівля колишньої їдальні, що знаходиться
на балансі ПТУ № 19.
Адреса: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Таманська, 70.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля загальною
площею 595,67 м2, у т.ч. підвал площею 183,87 м2, рік введен
ня в експлуатацію — 1973.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 11 157,00 грн., ПДВ
— 2 231,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
13 388,40 грн.
Умови продажу: забезпечити укладання договорів з екс
плуатаційними організаціями на обслуговування і оплату по
слуг; утримувати об’єкт у належному технічному та санітарно
му стані; об’єкт приватизації відчужується або здається в
оренду з додержанням умов, на яких він був придбаний.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37187561900001, банк: УДК в Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій обл.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу,
що становить 1 339 грн., вносяться на р/р № 37313008000034
банк: УДК в Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій обла
сті.
Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення
аукціону. 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.
Аукціон буде проведено на 34Eй день після публікації
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації», о 10.00
за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського,5,
ТОВ »НауковоEконсультативна упроваджувальна фірма
«УніверсалEКонсалтинг».
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)
3047527.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта групи А —
окремо індивідуально визначеного майна — групи
інвентарних об’єктів ліквідуємої шахти «Лісова», що
знаходиться на балансі ДП
«Донвуглереструктуризація» (ціна знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 26443574.
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно —
група інвентарних об’єктів ліквідуємої шахти «Лісова», що зна
ходиться на балансі ДП «Донвуглереструктуризація», у скла
ді: допоміжний похилий стовбур ш.19; головний похилий сто
вбур ш.19; надшахтна будівля головного похилого стовбура в
блоці з сортувальнею; естакада від надшахтної будівлі голо
вного похилого стовбура ш.19 до бункерів; копер головного
похилого стовбура ш.19; будівля сортування; надшахтна бу
дівля допоміжного похилого стовбура ш.19; копер допоміж
ного похилого стовбура ш.19; будівля підйомних машин го
ловного і допоміжного похилих стовбурів ш.19; підйомна ма
шина 2Ц3,5х1,7А; шків копровий діаметром 4 м (інв. № 2493);
шків копровий діаметром 4 м (інв. № 2494); шків копровий
діаметром 4 м (інв. № 2495); шків копровий діаметром 4 м
(інв. № 2496); компресор ЗИФ ШВ 5; скіп для транспортуван
ня вантажу 5,5 м3; кабельна лінія № 13. Земельна ділянка не
виділена.
Адреса об’єкта: Донецька обл., м. Торез, вул. Шепетовська.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 361 873,32 грн.; ПДВ
— 72 374,66 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ:
434 247,98 грн.
Умови продажу: забезпечити додержання правил техніки
безпеки та санітарноекологічних норм, передбачених зако
нодавством України; утримувати об’єкт у належному техніч
ному та санітарному стані; об’єкт приватизації відчужується
або здається в оренду з додержанням умов, на яких він був
придбаний.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37187561900001 банк УДК в Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій обл.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу,
що становить 43 425 грн., вносяться на р/р № 37313008000034
банк: УДК у Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по До
нецькій області.
Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення аук
ціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної
власності групи А –
нежитлового вбудованого приміщення
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення.
Місцерозташування: 84300, Донецька обл., м. Краматорськ,
вул. 19 Партз’їзду, 11.
Балансоутримувач: ПівнічноДонецьке представництво Фо
нду державного майна України; код за ЗКПО балансоутриму
вача 23032971.
Адреса балансоутримувача: 84300, Донецька обл., м. Кра
маторськ, вул. Катеринича, 13/1.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення
державної власності площею 19,5 м2, рік побудови — 1953.
Вартість об’єкта без ПДВ — 820 грн., ПДВ — 164 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 984 грн.
Умови продажу: утримання об’єкта та прилеглої терито
рії в належному санітарному стані; укладення договорів на
комунальні послуги з експлуатаційними організаціями; об’
єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим
юридичним та фізичним особам без збереження зобов’я
зань, на яких він був придбаний; продаж об’єкта привати
зації юридичним та фізичним особам здійснюється за гро
шові кошти.
Реєстраційний збір у розмірі 17 грн. та кошти під час роз
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться в відді
лення Державного казначейства в Донецькій обл. на р/р №
37184561900059, МФО 834016, код за ЗКПО 24166521, одер
жувач — ПівнічноДонецьке представництво ФДМУ у м. Кра
маторську.
Грошові кошти у розмірі 98 грн. 40 коп., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації вносяться в від
ділення Державного казначейства в Донецькій обл. на р/р №
37319007000125, МФО 834016, код за ЗКПО 24166521, одер
жувач — ПівнічноДонецьке представництво ФДМУ у м. Кра
маторську.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації у газеті «Відомості приватизації» за адреE
сою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. КатериE
нича, 13E1 о 10.00.
Приймання заяв на участь припиняється за 3 дні до про
ведення аукціону.
Заяви на участь у аукціоні приймаються за адресою:
м. Краматорськ, Донецької обл., вул. Катеринича, 131, у
робочі дні.
Ознайомлення з об’єктом приватизації проводиться за уча
стю спеціаліста органа приватизації.
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АУКЦІОНИ
Додаткову інформацію можна одержати в робочі дні з 8.00
до 17.00 за вищевказаною адресою та за тел. 31355.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта групи А, що належить
до спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області — будівель, споруд та майна
паливного складу № 3
Назва об’єкта: будівлі, споруди та майно паливного складу
№ 3, що знаходиться на балансі ЗАТ «Закарпатське облпали
во».
Адреса: Закарпатська обл., смт Воловець, вул. Суворова, 3.
Характеристика об’єкта: до складу нерухомості об’єкта вхо
дять: одноповерхова цегляна будівля контори (літ. А) загаль
ною площею приміщень 34,03 м2; дворова дерев’яна вбира
льня на одне вічко (літ. В); асфальтобетонні площадки зага
льною площею 1500 м2; механічні автоваги РП15 вантажо
підйомністю 15 т.
До складу рухомого майна об’єкта входить тракторний на
вантажувач марки ЕО2621, 1994 року випуску.
Площа земельної ділянки: 0,37 га.
Початкова вартість продажу об’єкта (без ПДВ) — 33 427,00
грн.
ПДВ — 6 685,40 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ — 40 112,40
грн.
Умови продажу: дотримання санітарноекологічних норм
під час експлуатації об’єкта; провести реєстрацію об’єкта в
бюро технічної інвентаризації (БТІ); питання землекористу
вання вирішується покупцем самостійно після укладання до
говору купівлі – продажу згідно з чинним законодавством.
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 4 011,24 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта, перераховуються 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 опублікуE
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11.00 год. за адресою: м. Ужгород, вул. СобранецьE
ка, 60.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою:
Закарпатська обл., смт Воловець, вул. Суворова, 3.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по
Закарпатській області: м. Ужгород, вул.Собранецька,60, кім
ната 316, телефони для довідок: (03122) 35321, 37193.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
групи А — цілісного майнового комплексу державного
підприємства громадського харчування
«Ресторан станції Мукачево»
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс державного
підприємства громадського харчування «Ресторан станції Му
качево».
Юридична адреса об’єкта: м. Мукачеве, вул. Лучкая, 24.
Призначення об’єкта: торгівля та громадське харчування.
До складу нерухомості об’єкта входять:
одноповерхова адмінбудівля літ. А, загальною площею при
міщень 75,6 м2, огорожа та ворота, розташовані за адресою:
м. Мукачеве, вул. Вокзальна, 1, на земельній ділянці площею
0,0781 га;
одноповерховий адмінбудінок літ. А загальною площею при
міщень 142,5 м2, гараж літ. Б площею 12,6 м2, гараж літ. В
площею 18,6 м2, огорожа та ворота, розташовані за адресою:
м. Мукачеве, вул. Лучкая, 24, на земельній ділянці площею
0,0257 га;
одноповерхові будівлі та споруди кондитерського цеху літ.
А—А1, загальною площею приміщень 201,8 м2, гараж літ. Б
площею 21,7 м2, ворота, розташовані за адресою: м. Мукаче
ве, вул. Іл. Зріні, 22, на земельній ділянці площею 0,04 га.
Кількість робочих місць: 6 одиниць.
Заборгованість станом на 31.05.2004:
дебіторська заборгованість — 47,5 тис. грн.;
кредиторська заборгованість — 198,6 тис. грн.
Торгововиробнича діяльність об’єкта приватизації при
пинена з листопада 2002 р.
Рентабельність: за 2002 — 27,1%, за 2003 — 0%.
Початкова вартість продажу об’єкта без врахування
ПДВ — 119 460,73 грн.
Умови продажу:
можливе перепрофілювання об’єкта; протягом 6ти міся
ців від дня переходу до покупця права власності на об’єкт
приватизації не допускати звільнення працівників привати
зованого об’єкта з ініціативи покупця; експлуатацію об’єкта
здійснювати відповідно до санітарнотехнічних, пожежних та
екологічних норм; провести реєстрацію об’єкта в бюро тех
нічної інвентаризації (БТІ); з моменту підписання договору
купівліпродажу покупець стає правонаступником всіх прав
та обов’язків державного підприємства громадського
харчування «Ресторан станції Мукачево».
Питання землекористування покупець вирішує самостій
но з органами місцевого самоврядування згідно з чинним
законодавством.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридич
них осіб.

КОНКУРСИ

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 11 946,07 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта перераховуються 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.
Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: Зака
рпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн.
316.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікуE
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. Мукачеве, вул. Лучкая, 24.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по
Закарпатській області: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кі
мната 316, телефони для довідок: (03122) 35321, 37193.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
(група А) — цілісного майнового комплексу
державного підприємства
«Майданський завод пластмас»
Назва об’єкта : цілісний майновий комплекс державного
підприємства «Майданський завод пластмас».
Адреса об’єкта: Закарпатська обл., Міжгірський рн, с.Май
дан, вул. Верховинська, 24.
До складу нерухомості об’єкта входять: двоповерхова буді
вля виробничого корпусу № 1 1971 року побудови, загальною
площею приміщень 1248,41 м2, триповерхова будівля вироб
ничого корпусу з побутовими приміщеннями №2 1975 року
побудови загальною площею приміщень 5549,07 м2; однопо
верхова будівля компресорної станції 1988 року побудови за
гальною площею 113,97 м2; одноповерхова будівля насосної
станції загальною площею 98,6 м2; одноповерхова будівля
станції біологічного очищення на 100 м2 1980 року побудови
загальною площею 98,02 м2; одноповерхова будівля насосно
каналізаційної станції 1980 року побудови загальною пло
щею 88,55 м2; очисні споруди; автодороги і проїзди; огорожа
території; мережа водопостачання; та 41 одиниця обладнан
ня (преси гідравлічні, термопластавтомати, свердлильні ста
нки, машини ливарні та ін.).
Площа земельної ділянки: 2,31 га.
Очисні споруди та мережа водопостачання призначені для
виробничих потреб об’єкта, є замкненими. Автомобільні до
роги і проїзди належать підприємству до першого розгалу
дження їх за межами території об’єкта.
Заборгованість станом на 31.05.2004:
дебіторська заборгованість — 3,8 тис. грн,
кредиторська заборгованість — 32,4 тис. грн.
Виробнича діяльність об’єкта припинена з 01.01.2003.
Рентабельність : за 2001 — 16,7%; за 2002 — 33,1%.
Кількість працівників: 18.
Початкова вартість продажу об’єкта – 849 000,00 грн.
Умови продажу:
можливе перепрофілювання об’єкта; протягом шести мі
сяців від дня переходу до покупця права власності на об’єкт
приватизації не допускати звільнення працівників привати
зованого об’єкта з ініціативи покупця; експлуатацію об’єкта
здійснювати відповідно до санітарнотехнічних, пожежних та
екологічних норм; провести реєстрацію об’єкта в бюро тех
нічної інвентаризації (БТІ); з моменту підписання договору
купівліпродажу покупець стає правонаступником всіх прав
та обов’язків державного підприємства «Майданський за
вод пластмас».
Питання землекористування покупець вирішує самостій
но з органами місцевого самоврядування згідно з чинним
законодавством.
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 84 900,00 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта, перераховуються 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.
Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: Зака
рпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 316.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікуE
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11 за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60.
Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Закарпатсь
ка область, Міжгірський рн, с. Майдан, вул. Верховинсь
ка,24.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по
Закарпатській області: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кі
мната 316, телефони для довідок: (03122) 35321, 37193.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності групи А — будівель та майна хлібопекарні,
що знаходяться на балансі Королівського державного
виробничоEкомерційного підприємства ДКВП «Гудок»
(початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: будівлі та майно хлібопекарні.
Місцерозташування: Закарпатська область, Виноградівсь
кий рн, смт Королеве, вул. Комсомольська, 1.

Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: однопове
рхова будівля хлібопекарні з кочегаркою (літ. АБ) 1940 року
побудови загальною площею приміщень 295,9 м2; контора
(літ. В) загальною площею приміщень 33,2 м2; склад (літ. Г)
загальною площею приміщень 39,8 м2, дворова вбиральня
(літ. Д) та сім одиниць обладнання, а саме: піч ФТЛ266 1983
року випуску, піч ФТЛ – 220 1983 року випуску, жарочна ша
фа 2001року випуску, електронагрівач 2000 року випуску, жа
рочна шафа 2001 року випуску, електрощит, розстойочна
шафа та малоцінний інвентар.
Розмір земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, —
0,152 га.
Вартість продажу об’єкта без врахування ПДВ — 3 1480,79
грн., ПДВ — 6 296,16 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
— 37 776,95 грн.
Умови продажу:
умови подальшого використання покупець вирішує са
мостійно; дотримання санітарноекологічних норм під час
експлуатації об’єкта; протягом 30 днів з моменту підписан
ня договору купівліпродажу покупець зобов’язаний від
шкодувати органу приватизації витрати, пов’язані з підго
товкою об’єкта до приватизації; провести реєстрацію об’
єкта в бюро технічної інвентаризації (БТІ); питання земле
користування вирішується покупцем самостійно після укла
дання договору купівлі – продажу згідно з чинним законо
давством;
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 3 777,70 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта, перераховуються 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.
Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: Зака
рпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн.
316.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікуE
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, Виноградівський рн, смт Королеве, вул. Комсо
мольська, 1.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по
Закарпатській області: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кі
мната 316, телефони для довідок: (03122) 35321, 37193.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта групи А, що належить
до спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області – будівель, споруд та майна
паливного складу № 2
Назва об’єкта: будівлі, споруди та майно паливного складу
№ 2, що знаходиться на балансі ЗАТ «Закарпатське облпали
во».
Адреса: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Дем’яна, 2.
Характеристика об’єкта: до складу нерухомості об’єкта вхо
дять: прохідна (літ. А) загальною площею приміщень 13,4
м2; двоповерховий адмінбудинок (літ. Б) загальною площею
приміщень 307,3 м2; одноповерхова будівля котельні (літ. В)
загальною площею приміщень 24,38 м2; одноповерхова бу
дівля гаражів з майстернями (літ. Г) загальною площею при
міщень 789,1 м2; одноповерхова будівля вагової загальною
площею 166,1 м2 з прибудованими навісами над 15ти та
30ти тонними автомобільними вагами (літ. Д); будівля скла
ду (літ. Е) загальною площею приміщень 95,8 м2; однопове
рхова будівля навісу для розробки дров (літ. Ж) загальною
площею 60,3.м2; будівля складу (літ. З) загальною площею
приміщень 122,7 м2; двоповерховий адмінбудинок (літ. І) за
гальною площею 58,2 м2; під’їзна залізнична гілка з естака
дою загальною довжиною 424 пог. м, в тому числі естакада
довжиною — 96 пог. м, висотою 1,8 м; асфальтобетонні
площадки площею 8200 м2 та під’їзні дороги площею 1500
м2; огорожа території виконана з металевої сітки в рамках
по залізобетонних стовпах загальною довжиною 612 пог. м;
автозаправочна станція (АЗС), яка складається з трьох ре
зервуарів зовнішнього розміщення загальним об’ємом 18
м3; пожежна водойма; низьковольтна лінія зовнішнього осві
тлення. Територія паливного складу облаштована декора
тивними зеленими насадженнями, партерними та звичай
ними газонами.
До складу рухомого майна об’єкта входять автомобілі: ГАЗ63;
САЗ3503; ЗИЛ130; тракторний навантажувач ТО30 та об
ладнання .
Площа земельної ділянки: 2,8 га.
Початкова вартість продажу об’єкта (без ПДВ) — 1 007 319,00
грн., ПДВ — 201 463,80 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта (з ПДВ) –
1 208 782,80 грн.
Умови продажу:
дотримання санітарноекологічних норм під час експлуа
тації об’єкта; провести реєстрацію об’єкта в бюро технічної
інвентаризації (БТІ); питання землекористування вирішуєть
ся покупцем самостійно після укладання договору купівлі –
продажу згідно з чинним законодавством.
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
37187010000173 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.
Грошові кошти в розмірі 120 878,28 грн., що становить 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 в робочі дні з 8.00 до 16.00
та закінчується за 3 дні до проведення аукціону.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікуE
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11.00 за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою:
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Дем’яна, 2.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по
Закарпатській області: м. Ужгород, вул.Собранецька,60, кім
ната 316, телефони для довідок: (03122) 35321, 37193.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
державної власності групи А — цілісного майнового
комплексу Королівського державного комерційноE
виробничого підприємства «Гудок»
(початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — Королівське
державне комерційновиробниче підприємство «Гудок».
Адреса: Виноградівський рн, смт Королеве, вул. Котовсь
кого, 2.
Призначення об’єкта: роздрібна торгівля, виробництво хлі
ба та хлібобулочних виробів.
До складу нерухомості об’єкта входять: двоповерхова буді
вля магазину «Темп» та вбиральня 1952 року побудови.
Двоповерхова будівля магазину «Темп» площею забудови
184,7 м2, загальною площею приміщень — 365 м2. На першо
му поверсі розміщено магазин зі складськими приміщення
ми, на другому поверсі — адміністративні приміщення.
Вбиральня загальною площею 27,7 м2, стіни — цегляні,
покрівля — металева.
Характеристика конструкцій двоповерхової будівлі мага
зину «Темп»: стіни та перегородки — цегляні, фундамент —
бутобетонний стрічковий, покрівля — шиферна, підлоги —
бетонні, плиточні, дощаті, оздоблення — фарбування водя
ними сумішами. Внутрішні системи інженерного устаткуван
ня в будівлі — електропостачання, пічне опалення, водопро
від, каналізація.
До складу рухомого майна об’єкта входять автомобіль
ГЗСА–3704, 3 касові апарати, персональний комп’ютер, копір
«Сanon», меблі.
Площа земельної ділянки: 0,113 га.
Кількість робочих місць: 6 одиниць.
Заборгованість станом на 29.02.2004:
дебіторська заборгованість — 73,6 тис. грн.;
кредиторська заборгованість — 47,9 тис. грн.
Торгововиробнича діяльність об’єкта приватизації при
пинена з 25.02.2003.
Початкова вартість продажу об’єкта без врахування ПДВ
— 58 625,00 грн., ПДВ — 11 725,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
70 350,00 грн.
Умови продажу:
можливе перепрофілювання об’єкта; збереження протя
гом 1го року кількості робочих місць; експлуатацію об’єкта
здійснювати відповідно до санітарнотехнічних, пожежних та
екологічних норм; провести реєстрацію об’єкта в бюро тех
нічної інвентаризації (БТІ); з моменту підписання договору
купівліпродажу покупець стає правонаступником всіх прав
та обов’язків Королівського державного комерційно
виробничого підприємства «Гудок».
Питання землекористування покупець вирішує самостій
но з органами місцевого самоврядування згідно з чинним
законодавством.
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 7 035,00 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта, перераховуються 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.
Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою:
Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60,
кімн. 316.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікуE
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, Виноградівський рн, смт Королеве, вул. Котов
ського, 2.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по
Закарпатській області: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кі
мната 316, телефони для довідок: (03122) 35321, 37193.

КОНКУРСИ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні інвентарного об’єкта —
вбудованого нежитлового приміщення площею 11,5 м2
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення.
Адреса: 94400, Луганська область, м. Краснодон, вул. П.
Котова, 2б.
Балансоутримувач: ЖЄК № 1 УЖКГ ГІК.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення
площею 11,5 м2, знаходиться в оренді до моменту привати
зації.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 068 грн., ПДВ —
413,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
2 481,60 грн.
Сума в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта: 248,16
грн.
Засоби платежу за придбаний об’єкт: грошові кошти.
Умови продажу:
погоджувати профіль використання нежитлового вбудова
ного приміщення з виконкомом Краснодонської міської ра
ди. Утримувати приміщення та прилеглу територію в належ
ному санітарнотехнічному стані. Укладати договора на кому
нальні послуги та користування земельною ділянкою. Заміну
та реконструкцію систем тепло, водо, та енергопостачання
проводити за згодою з експлуатаційними організаціями. За
безпечувати доступ експлуатаційних організацій до систем
тело, водо, та енергопостачання і утримувати їх у належно
му стані. Дотримувати санітарні, екологічні норми та прави
ла пожежної безпеки згідно з чинним законодавством Укра
їни. Об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду без
збереження зобов’язань, на яких його придбано. Своєчасно
виконувати капітальний і поточний ремонт приміщення. Бра
ти участь у соціальноекономічному розвитку міста. Покупець
в місячний термін відшкодовує витрати, пов’язані з експер
тною оцінкою і підготовкою об’єкта до приватизації. Пере
можець аукціону, який відмовився від підписання протоколу
аукціону або укладення договору купівліпродажу об’єкта,
сплачує продавцю неустойку в розмірі 20 відсотків від кінце
вої ціни продажу об’єкта на аукціоні.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. і сума в розмі
рі 10% від початкової вартості об’єкта вносяться на р/р №
37326014001475 УДК у Луганській області, МФО 804013, код
25371460 Управління економіки та власності.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза
ції вносяться на р/р № 37189013001475, одержувач — місце
вий бюджет м. Краснодона, код 25371460, банк одержувач —
УДК Луганської області, МФО 804013, Управління економіки
та власності.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні —
протягом 27 календарних днів від опублікування цієї інфор
мації в газеті «Відомості приватизації».
Аукціон буде проведено за адресою: 94400, ЛугансьE
ка обл., м. Краснодон, пл. Леніна, 8, Краснодонський
міськвиконком, к. 25, через 30 календарних днів від дня
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приE
ватизації».
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Луганська
обл., м. Молодогвардійськ, вул. Тюленіна, 4, у робочий час.
Служба з організації та проведення аукціону: Управління
економіки та власності виконавчого комітету Краснодонської
міської ради, кімн. 25, телефон 25180.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні інвентарного об’єкта —
напівпідвального нежитлового приміщення
площею 106,4 м2
Назва об’єкта: напівпідвальне приміщення під будівлею.
Адреса: 94400, Луганська область, м. Краснодон, Мікро
центр, 23.
Балансоутримувач: ДП ЖЕК № 7 УЖКГ № 1.
Відомості про об’єкт: напівпідвальне приміщення під буді
влею площею 106,4 м2, знаходиться в оренді до моменту при
ватизації.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 16 412 грн., ПДВ —
3 282,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
19 694,40 грн.
Сума в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта: 1 969,44
грн.
Засоби платежу за придбаний об’єкт: грошові кошти.
Умови продажу:
погоджувати профіль використання нежитлового вбу
дованого приміщення з виконкомом Краснодонської мі
ської ради. Утримувати напівпідвальне приміщення та
прилеглу територію в належному санітарнотехнічному
стані. Укладати договора на комунальні послуги та корис
тування земельною ділянкою. Заміну та реконструкцію си
стем тепло, водо, та енергопостачання проводити за зго
дою з експлуатаційними організаціями. Забезпечувати
вільний доступ експлуатаційних організацій до комуніка
цій загального користування і утримувати їх у належному
стані. Дотримувати санітарні, екологічні норми, та прави
ла пожежної безпеки згідно з чинним законодавством
України. Об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оре
нду без збереження зобов’язань, на яких його придбано.
Своєчасно виконувати капітальний і поточний ремонт при
міщення. Брати участь у соціальноекономічному розвит
ку міста.
Покупець в місячний термін відшкодовує витрати, пов’я

зані з експертною оцінкою і підготовкою об’єкта до привати
зації. Переможець аукціону, який відмовився від підписання
протоколу аукціону або укладення договору купівліпродажу
об’єкта, сплачує продавцю неустойку в розмірі 20 відсотків
від кінцевої ціни продажу об’єкта на аукціоні. Нести відпові
дальність за повне зберігання підвального приміщення та
готовність до експлуатації його для потреб цивільної оборо
ни міста.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. і сума в розмі
рі 10% від початкової вартості об’єкта вносяться на р/р №
37326014001475 УДК у Луганській області, МФО 804013, код
25371460 Управління економіки та власності.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза
ції вносяться на р/р № 37189013001475, одержувач — місце
вий бюджет м. Краснодон, код 25371460, банк одержувач —
УДК Луганської області, МФО 804013, Управління економіки
та власності.
Кінцевий термін прийняття заяви на участь в аукціоні —
протягом 27 календарних дня від опублікування цієї інфор
мації в газеті «Відомості приватизації».
Аукціон буде проведено за адресою: 94400, ЛугансьE
ка обл., м. Краснодон, пл. Леніна, 8, Краснодонський
міськвиконком, к. 25, через 30 календарних днів від дня
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приE
ватизації».
Ознайомитися з об’єктом можна а адресою: Луганська обл.,
м. Краснодон, Мікроцентр, 23 у робочий час.
Служба з організації та проведення аукціону: Управління
економіки та власності виконавчого комітету Краснодонської
міської ради, кім. 25, телефон 25180.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
державної власності —
одноповерхової будівлі філії АКАБ «Україна»
(зі знижкою вартості на 30%)
Назва об’єкта: одноповерхова будівля філії АКАБ «Украї
на» площею 107,1 м2.
Адреса об’єкта: 80261,Львівська обл., Радехівський рн.,
смт Лопатин, вул. Центральна, 20.
Балансоутримувач: перебуває на утриманні та збереженні
Радехівської райдержадміністрації (на підставі Доручення
заст. голови облдержадміністрації від 11.02.2004 № 8).
Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхова
будівля загальною площею 107,1 м2. Будівля впродовж остан
ніх років не експлуатується і не опалюється. Рік побудови орі
єнтовно 1920. Капітальність будівлі — ІV. Земельна ділянка не
виділена. Питання землекористування покупець вирішує з
органами місцевого самоврядування після укладання дого
вору купівліпродажу згідно з чинним законодавством.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 8 804 грн.
ПДВ — 20%: 1 761 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ –
10 565 грн. (десять тисяч п’ятсот шістдесят п’ять гриE
вень).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17
грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт прива
тизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в УДК у Львів
ській області, МФО 825014. Одержувач коштів — РВ ФДМУ у
Львівській області, ЗКПО 20823070.
Грошові кошти у розмірі 1 056,50 грн., що становлять 10%
від початкової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок
одержувача коштів № 37310009000186 в УДК у Львівській об
ласті, МФО 825014. Одержувач коштів — РВ ФДМУ у Львів
ській області, ЗКПО 20823070.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта
визначає покупець; об’єкт не підлягає відчуженню та пере
дачі в оренду іншим юридичним та фізичним особам без
збереження умов, на яких він був придбаний.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних
осіб — грошові кошти.
Аукціон буде проведено об 11.00 через 30 календарE
них днів від дня опублікуваня цієї інформації в газеті
«Відомості приватизації».
Прийняття заяв припиняється за три дні до початку про
ведення аукціону. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі
дні за місцем його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: 79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, кімн.21, тел. (0322) 741224, Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України у Львів
ській області.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
державної власності — адміністративноEпобутового
комбінату (адмінкорпус та гаражі)
(ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: адміністративнопобутовий комбінат (ад
мінкорпус та гаражі)
Адреса об’єкта: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львів
ська, 79.
Балансоутримувач: ВАТ «Червоноградське шахтопрохідни
цьке підприємство». Код за ЗКПО 00178942.Адреса: м. Чер
воноград, вул. Б. Хмельницького, 2.
Відомості про об’єкт: адмінкорпус площею 449,2 м2, гаражі
площею 411,4 км2 та 403,0 м2. Земельна ділянка окремо не
виділена.
Питання землекористування вирішуватиметься покупцем
після укладання договору купівліпродажу об’єкта згідно з
чинним законодавством.
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АУКЦІОНИ
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 86 635,5 грн., ПДВ —
17 327,1 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
103 962,6 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн., та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на рахунок № 37180500900001 в УДК у Львівській області.
Банк одержувача — УДК у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ у Львів
ській області, ЗКПО 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни про
дажу об’єкта, що становить 10 396,26 грн., вноситься на раху
нок № 37310009000186 в УДК у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ у
Львівській області, ЗКПО 20823070.
Умови продажу об’єкта: об’єкт приватизації відчужується
згідно з чинним законодавством із збереженням умов, на
яких він був придбаний.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — гро
шові кошти.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.
Аукціон буде проведено через 30 календарних днів
від дня публікації цієї інформації у газеті «Відомості приE
ватизації».
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: 79000, м.
Львів, вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 21, тел. (0322) 741224.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта малої приватизації
— будівлі колишньої котельні, що знаходиться на
балансі Котовського будівельноEмонтажного
експлуатаційного управління № 2
Одеської залізниці
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса 01071663,
66300, Одеська обл., м. Котовськ, вул.Польова,1а.
Назва об’єкта: будівля колишньої котельні.
Адреса: 66300, Одеська область, м. Котовськ, вул. Калініна.
Інформація про об’єкт та земельну ділянку: одноповерхова
кам’яна будівля, яка складається з двох приміщень загальною
площею 210,8 м2, (у тому числі: основне приміщення площею
167,6 м2 висотою 5,4 м та побутове приміщення площею 43,2 м2
висотою 3,2 м) та металеві ворота з залізобетоною огорожею
довжиною 76,67 м і висотою 2,5 м. Не функціонує. Рік будівни
цтва 1960. Розташовано в житловому масиві «Черемушки» м.
Котовськ. Загальна площа земельної ділянки — 839 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 13 952,00 грн.
ПДВ: 2 790,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
16 742,40грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець. Утримання об’єкта та прилеглої території у належ
ному санітарнотехнічному стані. Відшкодування Регіональ
ному відділенню ФДМУ по Одеській області витрат, пов’яза
них з виготовленням технічної документації БТІ. Питання від
ведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішува
тиметься покупцем після укладання договору купівліпродажу
об’єкта згідно з чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00грн. та розраху
нки за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37186501900001, МФО 828011, код 20984091, банк УДК у Оде
ській області. Одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни про
дажу об’єкта, що становить 1 674,24 грн., вноситься на р/р №
37316006000102; МФО 828011; код 20984091; банк УДК у Оде
ській області. Одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.
Приймання заяв припиняється за 3 дні до початку прове
дення аукціону.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у
газеті «Відомості приватизації» о 10 годині за адресою:
м.Одеса, вул.В.Арнаутська,15, 2Eй поверх.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до
16.00 за місцем його розташування за сприяння Регіональ
ного відділення Фонду державного майна України по Одесь
кій області. Додаткову інформацію можна отримати за теле
фоном 7287262 та у службі з організації по проведенню
аукціону — філії ДАК «Національна мережа аукціонних центрів
— Одеського аукціонного центру».
Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі з
організації та проведеня аукціону: філії ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів — Одеський аукціонний центр»,
адреса: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, 2й поверх, тел.:
7287223.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта малої приватизації
державної власності —групи інвентарних об’єктів
(будівлі бригадного будинку, будівлі сараю, будівлі
слюсарної майстерні, будівлі вбиральні, відстійника
та мережі водопостачання, каналізації,
електропостачальних та опалювальних систем),
що знаходиться на балансі Котовського
локомотивного депо Одеської залізниці
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 01071640,
66300, Одеська область, м. Котовск, вул. Дзержинського, 1.
Назва об’єкта: група інвентарних об”єктів (будівля брига
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дного будинку, будівля сараю, будівля слюсарної майстерні,
будівля вбиральні, відстійник та мережі водопостачання, ка
налізації, електропостачальних та опалювальних систем).
Адреса: 66015, Одеська область, Кодимський район, ст.
Слободка, вул. Леніна, 2б.
Інформація про об’єкт та земельну ділянку: об”єкт склада
ється з двоповерхової кам’яної будівлі бригадного будинку,
одноповерхових кам’яних будівель сараю, вбиральні, слю
сарної майстерні загальною площею 434 м2, відстійника єм
ністю 70 м3, мережі водопостачання (132 м), каналізації (130
м), електропостачальних (680 м) та опалювальних систем (877
м). Загальна площа земельної ділянки 0,6 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 56 225,00 грн.
ПДВ —11 245,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
67 470,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець. Утримання об’єкта та прилеглої території у належ
ному санітарнотехнічному стані. Відшкодування Регіональ
ному відділенню ФДМУ по Одеській області витрат, пов’яза
них з виготовленням технічної документації БТІ. Питання від
ведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішува
тиметься після укладання договору купівліпродажу об’єкта
згідно з чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви та розрахунки за придбаний
об’єкт приватизації вноситься на р/р № 37186501900001,
МФО 828011, код 20984091, банк УДК у Одеській області.
Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни про
дажу об’єкта, що становить 6 747,00грн., вноситься на р/р №
37316006000102; МФО 828011; код 20984091, банк УДК у Оде
ській області. Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у
газеті «Відомості приватизації» о 10 годині за адресою:
м. Одеса, вул.В.Арнаутська,15, 2Eй поверх.
Приймання заяв припиняється за 3 дні до початку прове
дення аукціону.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до
16.00 за місцем його розташування за сприяння Регіональ
ного відділення Фонду державного майна України по Одесь
кій області.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном
7287262 та у службі з організації по проведенню аукціону
— філії ДАК «Національна мережа аукціонних центрів — Оде
ського аукціонного центру».
Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі з
організації та проведення аукціону: філії ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів — Одеський аукціонний центр»,
адреса: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, 2й поверх, тел.
7287223.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів державної
власності (група А)
Hазва об’єкта: будівля складу № 11 з очисною башE
тою ПОБE3.
Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка,
вул. Леніна, 8б.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхова
цегляна будівля складу № 11 з очисною баштою ПОБ3 зага
льною площею – 1 226,8 м2. Перекриття дерев’яне, покрівля
— асбоцементні листи, інж. обладнання — електропостачан
ня. Земельна ділянка площею 17,0907 га надана у постійне
користування ВАТ «Веселоподільське ХПП». Об’єкт знаходить
ся в оренді до 1 листопада 2004 року.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 21 008,76 грн.
ПДВ — 4 201,75 грн..
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
25 210,51 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних
осіб.
Грошові кошти у розмірі 2 521,05 грн., що становить 10 %
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться
одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37310005000259.
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 складу № 15.
Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка,
вул. Леніна, 8в.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхова
цегляна будівля складу № 15 загальною площею 1 110,3 м2.
Перекриття дерев’яне, покрівля — асбоцементні листи, двері
— металеві, інж. обладнання — електропостачання. Земельна
ділянка площею 17,0907 га надана у постійне користування
ВАТ «Веселоподільське ХПП». Об’єкт знаходиться в оренді
до 1 листопада 2004 року.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 19 026,10 грн.; ПДВ
— 3 805,22 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
22 831,32 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних
осіб.
Грошові кошти у розмірі 2 283,13 грн., що становить 10%

початкової вартості об’єкта приватизації вносяться
одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37310005000259.
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 складу № 19.
Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка,
вул. Леніна,8ж.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхова
цегляна будівля складу № 19 загальною площею 1209,6 м2.
Перекриття дерев’янне, покрівля асбоцементні листи, двері
металеві, інж. обладнання — електропостачання. Земельна
ділянка площею 17,0907 га надана у постійне користування
ВАТ «Веселоподільському ХПП». Об’єкт знаходиться в оренді
до 1 листопада 2004 року.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 20 727,67 грн.; ПДВ
— 4 145,53 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ — 2 4873,20 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних
осіб.
Грошові кошти у розмірі 2 487,32 грн., що становить 10 %
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться
одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37310005000259.
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 поточної.
Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка,
вул.Леніна,8є.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: п’ятиповер
хова цегляна будівля поточної загальною площею — 277,5 м2.
Перекриття залізобетонні, покрівля — руберойд, підлога
цементована, інж. обладнання — електропостачання.
Земельна ділянка площею 17,0907 га надана у постійне
користування ВАТ «Веселоподільське ХПП». Об’єкт
знаходиться в оренді до 1 листопада 2004 року.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 11 888,1 грн.; ПДВ —
2 377,62 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
14 265,72 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних
осіб.
Грошові кошти у розмірі 1 426,57 грн., що становить 10 %
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться одержувачу:
РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015,
банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО 831019, р/р
№ 37310005000259.
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 очисної башти ПОБE1.
Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка,
вул. Леніна, 8ф.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: триповерхова
цегляна будівля очисної башти ПОБ1 площею —137,8 м 2.
Перекриття залізобетонні, покрівля руберойд, підлога
бетонна, інж. обладнання — електропостачання. Земельна
ділянка площею 17,0907 га наданій у постійне користування
ВАТ «Веселоподільське ХПП». Об’єкт знаходиться в оренді
до 1 листопада 2004 року.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 772,67 грн.; ПДВ:
954,53 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
5 727,20 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних
осіб.
Грошові кошти у розмірі 572,72 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.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час роз
рахунку 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 очисної башти ПОБE2.
Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка,
вул. Леніна,8х.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: двоповерхова
цегляна будівля очисної башти ПОБ2 площею — 72,5 м2.
Перекриття залізобетонні, покрівля — руберойд, підлога
бетонна, інж. обладнання — електропостачання. Земельна
ділянка площею17,0907 га надана у постійне користування
ВАТ «Веселоподільське ХПП». Об’єкт знаходиться в оренді
до 1 листопада 2004 року.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 814,14 грн.; ПДВ —
962,83.
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Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
— 5 776,97 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних
осіб.
Грошові кошти у розмірі 577,70 грн., що становить 10 %
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться
одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37310005000259.
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: під’їзна залізнична колія 569,2 м.
Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка,
вул. Леніна,8я.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: під’їзна заліз
нична колія довжиною 569,2 м. Розташована на земельній
ділянці площею 17,0907 га наданій у постійне користування
ВАТ «Веселоподільське ХПП». Об’єкт знаходиться в оренді
до 1 листопада 2004 року.
Вартість продажу об’єкту без ПДВ — 22 831,00 грн.; ПДВ —
4 566,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
27 397,2 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних
осіб.
Грошові кошти у розмірі 2739,72 грн., що становить 10 %
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться одержу
вачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37310005000259.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться оде
ржувачу :РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО
831019, р/р 37185500900001.
Hазва об’єкта: будівля складу № 22.
Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка,
вул. Леніна, 8к.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхова
цегляна будівля складу № 22 загальною площею 1 167,6 м2.
Перекриття дерев’яні, покрівля асбестоцементні листи, две
рі металеві, інж. обладнання —електропостачання. Земельна
ділянка площею 17,0907 га надана у постійне користування
ВАТ «Веселоподільське ХПП». Об’єкт знаходиться в оренді
до 1 листопада 2004 року.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 20 008,00 грн.; ПДВ
— 4 001,6 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ — 24 009,6 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних
осіб.
Грошові кошти у розмірі 2 400,96 грн., що становить 10 %
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться одержу
вачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37310005000259.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться оде
ржувачу : РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37185500900001.
Hазва об’єкта: будівля насіннєвоEочисної башти.
Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка,
вул. Леніна, 8у.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: чотириповер
хова цегляна будівля насіннєвоочисної башти, загальною
площею 420,6 м2. Перекриття залізобетонні, покрівля — ру
бероід, інж. обладнання — електропостачання. Земельна ді
лянка площею 17,0907 га надана у постійне користування ВАТ
«Веселоподільське ХПП». Об’єкт знаходиться в оренді до 1
листопада 2004 року.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 9 009,24 грн.; ПДВ —
1801,85 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
10 811,09 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних
осіб.
Грошові кошти у розмірі 1 081,11 грн., що становить 10 %
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться одержу
вачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37310005000259.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації, вносяться одер
жувачу : РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37185500900001.
Умови продажу:
використовувати будівлі (складів №11, 15,19, 22, насін
нєвоочисної башти, поточної, очисної башти ПОБ1 та
ПОБ2) за їх функціональним призначенням; використо
вувати залізничну колію за функціональним призначен
ням; забезпечувати відповідність об’єкта приватизації
всім архітектурно – будівельним, санітарним та протипо
жежним вимогам; забезпечувати дотримання в післяпри
ватизаційний період відповідність об’єкта вимогам еко
логічної безпеки та охорони навколишнього природного
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середовища; забезпечувати улаштування земельної ді
лянки об’єкта та прилеглої до неї території; утримувати в
належному технічному стані конструктивні елементи об’
єкта приватизації, його привабливий зовнішній вигляд;
забезпечувати створення безпечних і нешкідливих умов
праці на об’єкті при його подальшій експлуатації; у разі
переходу в ході приватизації об’єкта, права власності до
інших осіб, діючий договір оренди зберігає силу для но
вого власника; у разі зміни власника об’єкта приватиза
ції покупець повинен покласти всі вищевказані зобов’я
зання на нового власника; питання користування земель
ної ділянки покупцем об’єкта вирішується самостійно в
межах чинного законодавства; надавати продавцю необ
хідні матеріали, відомості , документи щодо виконання
умов цього договору; покупець зобов’язаний погоджува
ти у відповідності до Порядку надання державними орга
нами приватизації згоди на подальше відчуження об’єк
тів, придбаних покупцями державного майна за догово
рами купівліпродажу, затвердженого наказом ФДМУ від
30.03.2001 № 500, подальше відчуження об’єкта протягом
дії вказаних у договорі купівліпродажу зобов’язань.
Термін прийняття заяв: до 13 вересня 2004 року включно за
адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн.409.
Аукціон буде проведено 17 вересня 2004 року за адE
ресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 43, об 11.00.
Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташу
вання.
Служба з організації та проведення аукціону за адресою:
36020, м. Полтава, вул. Леніна 1/23, кімн.409, тел. 563555,
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
(група А) — групи інвентарних об’єктів: дві будівлі
колишнього пожежного депо, що знаходиться
на балансі ВАТ «Глобинський цукровий завод»
Назва об’єкта: дві будівлі колишнього пожежного депо (бу
дівля пожежного депо та будівля для створення піни).
Адреса: м. Глобине Полтавської області, вул.Заводська,1.
Балансоутримувач: ВАТ «Глобинський цукровий завод».
Відомості про об’єкт та земельну ділянку: одноповерхова
цегляна будівля колишнього пожежного депо загальною пло
щею 418,9 м2. Стіни — цегляні, перекриття — залізобетонні,
покрівля рулонна. Одноповерхова цегляна будівля для ство
рення піни загальною площею — 37,00 м2. Стіни цегляні ,
перекриття — залізобетонне, покрівля рулонна.
Земельна ділянка окремо під об’єкт не відводилась.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 58 241,00 грн.
ПДВ: 11 648,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
69 889,20 грн.
Умови продажу:
шляхи подальшого використання будівлі покупець вирі
шує самостійно у відповідності до чинного законодавства;
питання користування земельною ділянкою, на якій розта
шовано об’єкт, покупцем вирішується самостійно в межах
чинного законодавства; забезпечення відповідності об’єк
та архітектурнобудівельним, санітарним та протипожеж
ним вимогам, а також вимогам екологічної безпеки; при
зміні власника об’єкта приватизації обов’язки покладені
на покупця зберігають силу для нового власника; покупець
зобов’язаний погоджувати у відповідності до Порядку на
дання державними органами приватизації згоди на пода
льше відчуження об’єктів, придбаних покупцями держав
ного майна за договорами купівліпродажу, затверджено
го наказом ФДМУ від 30.03.2001 № 500, подальше відчу
ження об’єкта протягом дії вказаних у договорі купівлі
продажу зобов’язань; забезпечити створення безпечних і
нешкідливих умов праці при подальшій експлуатації об’єк
та; забезпечувати улаштування прилеглої території; при
веденні виробничої діяльності виконувати норми, встано
влені чинним законодавством України, та правила, затвер
джені міськвиконкомом для виробничих приміщень; нада
вати продавцю необхідні матеріали , відомості , докумен
ти щодо виконання умов цього договору.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних
осіб.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн., перераховуєть
ся на р/р № 37185500900001; одержувач — РВ ФДМУ по
Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015,банк одер
жувача: УДК у Полтавській області , МФО 831019.
Грошові кошти у розмірі 6 998,92грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації вносяться на р/р №
37310005000259. Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській обла
сті, код за ЄДРПОУ 22527015,банк одержувача — УДК у Пол
тавській області, МФО 831019.
Термін прийняття заяв: 13 вересня 2004 року включно за
адресою: 36020, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409, тел.
8 (0532) 563555.
Аукціон буде проведено 17 вересня 2004 р. за адреE
сою: м. Полтава, вул. Жовтнева,43, об 11.00 год.
Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташу
вання.
Служба з організації та проведення аукціону за адресою:
36020, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кім. 419, тел. 183092,
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Більш
грунтовну інформацію стосовно об’єктів можна отримати за
тел.563555.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
(група А) — будівлі магазину, що знаходиться на
балансі ВАТ «Шушвалівське»
Назва об’єкта: будівля магазину.
Місцерозташування: Полтавська область, Глобинский ра
йон, с. Шушвалівка, вул. Леніна, 1а.
Балансоутримувач: ТОВ «Шушвалівське».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: об’єкт являє
собою одноповерхову, окремо розташовану будівлю загаль
ною площею 154,1 м2 1961 року побудови. Об’єкт знаходиться
в задовільному стані, фундаменти стрічкові з/бетонні, стіни
та перегородки цегляні, перекриття дерев’яне, покрівля із
азбестоцементних листів. Опалення пічне, водопостачання
та каналізація відсутнє, електрообладнання від зовнішніх дже
рел постачання. Об’єкт розташований на земельній ділянці
площею 0,07 га;
Умови продажу: шляхи подальшого використання будівлі
покупець вирішує самостійно у відповідності з чинним зако
нодавством; забезпечити відповідності створення нешкід
ливих умов праці при подальшій експлуатації об’єкта; за
безпечити відповідність об’єкта всім архітектурно
будівельним, санітарним, протипожежним нормам та вимо
гам, а також вимогам екологічної безпеки; при зміні власни
ка об’єкта приватизації обов’язки, покладені на покупця, збе
рігають силу для нового власника; забезпечувати улашту
вання прилеглої до неї території; питання користування зе
мельною ділянкою, на якій розташовано об’єкт, покупцем
вирішується самостійно в установленому законом порядку;
при веденні виробничої діяльності виконувати норми, вста
новлені чинним законодавством України, та правила, затвер
джені міськвиконкомом для виробничої діяльності; надава
ти продавцю необхідні матеріали, відомості, документи що
до виконання умов цього договору; погоджувати у відповід
ності до Порядку надання державними органами привати
зації згоди на подальше відчуження об’єктів, придбаних по
купцями державного майна за договорами купівліпродажу,
затвердженого наказом ФДМУ від 30.03.2001 № 500, подаль
ше відчуження об’єкта протягом п’яти років з моменту підпи
сання цього договору;
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 7 660,00 грн.
ПДВ: 1 532,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
9 192,00 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних
осіб.
Грошові кошти у розмірі 919,20 грн., що становить 10 %
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться одержу
вачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37310005000259.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться оде
ржувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37185500900001.
Термін прийняття заяв: до 13 вересня 2003 року включно за
адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн.409.
Аукціон буде проведено 17 вересня 2004 року за адE
ресою: м. Полтава, вул. Жовтнева,43, об 11E00.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
Служба з організації та проведення аукціону за адресою:
36020, м. Полтава, вул. Леніна 1/23, кімн. 409, тел. 563555,
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області.

В інформації, яка була надрукована в № 30 (318) від 4
серпня 2004 року, щодо продажу на аукціоні 3 вересня
2004 року об’єкта державної власності — будівлі
промтоварного магазину в с. Чапаєвка Диканського
району Полтавської області, вул. Центральна, 5
слід читати:
«Грошові кошти в розмірі 438,30 грн., що становить
10% початкової вартості об’єкта».

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної
власності групи А — автомобіля ПАРМ ЗІЛE157
( номерний знак 63E25 РВБ)
Назва об’єкта: автомобіль ПАРМ ЗІЛ157 (номерний знак
6325 РВБ).
Місцезнаходження об’єкта: 33018, м. Рівне, вул. Курчато
ва, 9.
Балансоутримувач: ВАТ «Рівнепасвантажтранс», 33018, м.
Рівне, вул. Курчатова, 9, код за ЄДРПОУ — 03118436.
Відомості про об’єкт: пересувна авторемонтна майстерня
на базі автомобіля ЗІЛ157, 1965 року виготовлення, введена
в експлуатацію в 1966 році. Об’єм двигуна — 5 380 см3 , поту
жність, кВт/к.с. — 80,9/110. Коефіцієнт функціонального зно
су — 0,87.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 422,97 грн.
ПДВ — 884,59 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
5 307,56 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; зняття з обліку в органах ДАІ проводиться за раху
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нок коштів покупця; дотримання покупцем термінів оплати
за придбаний об’єкт; об’єкт не підлягає відчуженню та пере
дачі в оренду тощо іншим юридичним та фізичним особам
без збереження умов, на яких він був придбаний; подальше
відчуження об’єкта за договором купівліпродажу, до моме
нту підписання сторонами підсумкового акту перевірки ви
конання умов даного договору, можливе лише за згодою ор
гану приватизації. У разі зміни власника об’єкта приватиза
ції, покупець повинен покласти всі зобов’язання за цим до
говором на нового власника. Новий власник у двотижневий
термін з дня переходу до нього права власності на об’єкт
подає до державного органу приватизації копії документів,
що підтверджують перехід до нього права власності; поку
пець зобов’язаний сплатити продавцю витрати, пов’язані з
підготовкою об’єкта до приватизації та проведенням аукціо
ну; учасник аукціону, який відмовився від підписання прото
колу, якщо це підтверджується актом, підписаним трьома не
зацікавленими особами, позбавляється права на подальшу
участь в аукціоні. Учасник аукціону, який визнаний перемож
цем, але відмовився від підписання договору купівлі
продажу, відшкодовує органу приватизації вартість робіт,
пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та проведен
ням 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 № 37184006000095, банк УДК в
Рівненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській
області.
Грошові кошти в розмірі 530,76 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, одержувач: Регіональне
відділення ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 27 вересня 2004 року
включно до 17.15.
Аукціон буде проведено 1 жовтня 2004 року об 11 гоE
дині в приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по
Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул.16 ЛипE
ня, 77.
Реєстрація учасників аукціону проводиться в день прове
дення аукціону з 10.00 до 10.45.
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 адре
сою: м. Рівне, 16 Липня, 77, тел./0362/ 635819, 262556.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної
власності групи А — автомобіля ПАРМ ЗІЛE157
(номерний знак 63E26 РВБ)
Назва об’єкта: автомобіль ПАРМ ЗІЛ157 (номерний
знак 6326 РВБ).
Місцезнаходження об’єкта: 33018, м. Рівне, вул. Курчато
ва, 9.
Балансоутримувач: ВАТ «Рівнепасвантажтранс», 33018, м.
Рівне, вул. Курчатова, 9, код за ЄДРПОУ 03118436.
Відомості про об’єкт: пересувна авторемонтна майстерня на
базі автомобіля ЗІЛ157, 1965 року виготовлення, введена в екс
плуатацію в 1966 році. Об’єм двигуна — 5380 см3 , потужність,
кВт/к.с.80,9/110. Коефіцієнт функціонального зносу — 0,87.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 422,97 грн.
ПДВ — 884,59 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
— 5 307,56 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визна
чає покупець; зняття з обліку в органах ДАІ проводиться за
рахунок коштів покупця; дотримання покупцем термінів опла
ти за придбаний об’єкт; об’єкт не підлягає відчуженню та
передачі в оренду, тощо іншим юридичним та фізичним осо
бам без збереження умов, на яких він був придбаний; пода
льше відчуження об’єкта за договором купівліпродажу, до
моменту підписання сторонами підсумкового акту перевірки
виконання умов даного договору, можливе лише за згодою
органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта привати
зації, покупець повинен покласти всі зобов’язання за цим
договором на нового власника. Новий власник у двотижне
вий термін з дня переходу до нього права власності на об’єкт
подає до державного органу приватизації копії документів,
що підтверджують перехід до нього права власності; поку
пець зобов’язаний сплатити продавцю витрати, пов’язані з
підготовкою об’єкта до приватизації та проведенням аукціо
ну; учасник аукціону, який відмовився від підписання прото
колу, якщо це підтверджується актом, підписаним трьома не
зацікавленими особами, позбавляється права на подальшу
участь в аукціоні. Учасник аукціону, який визнаний перемож
цем, але відмовився від підписання договору купівлі
продажу, відшкодовує органу приватизації вартість робіт,
пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та проведен
ням 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 № 37184006000095, банк УДК в
Рівненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач — Регіональне віддділення ФДМУ по Рівненській
області.
Грошові кошти в розмірі 530,76 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта, вносяться на рахунок
№ 37313004000095, банк УДК в Рівненській області, МФО

КОНКУРСИ

833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 27 вересня 2004 року вклю
чно до 17.15.
Аукціон буде проведено 1 жовтня 2004 року об 11 гоE
дині в приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по
Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня,
77.
Реєстрація учасників аукціону проводиться в день прове
дення аукціону з 10.00 до 10.45 год.
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/ 635819, 262556.
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Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
4 125,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; дотримання покупцем термінів оплати за придба
ний об’єкт; зняття з обліку в органах ДАІ проводиться за ра
хунок коштів покупця; об’єкт не підлягає відчуженню та пере
дачі в оренду тощо іншим юридичним та фізичним особам
без збереження умов, на яких він був придбаний; подальше
відчуження об’єкта за договором купівлі–продажу, до моме
нту підписання сторонами підсумкового акту перевірки вико
нання умов даного договору, можливе лише за згодою орга
ну 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; покупець зо
бов’язаний сплатити продавцю витрати, пов’язані з підгото
вкою об’єкта до приватизації та проведенням аукціону; учас
ник аукціону, який відмовився від підписання протоколу, як
що це підтверджується актом, підписаним трьома незаціка
вленими особами, позбавляється права на подальшу участь
в аукціоні. Учасник аукціону, який визнаний переможцем, але
відмовився від підписання договору купівліпродажу, відшко
довує органу приватизації вартість робіт, пов’язаних з підго
товкою об’єкта до продажу та проведенням 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 № 37184006000095, банк УДК в
Рівненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ13989432,
одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській об
ласті.
Грошові кошти в розмірі 412,50 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта, вносяться на рахунок
№ 37313004000095, банк УДК в Рівненській області, МФО
833017, код за ЄДРПОУ13989432, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 27 вересня 2004 року
включно до17.15.
Аукціон буде проведено 1 жовтня 2004 року об 11.00 в
приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по РівненE
ській області за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77.
Реєстрація учасників аукціону проводиться в день прове
дення аукціону з 10.00 до 10.45.
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/ 635819, 262556.

○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної
власності групи А автомобіля ПАРМ ЗІЛ – 157
(номерний знак 63E27 РВБ)
Назва об’єкта: автомобіль ПАРМ ЗІЛ – 157 (номерний знак
6327 РВБ).
Місцезнаходження об’єкта: 33018, м.Рівне, вул.Курчатова, 9.
Балансоутримувач: ВАТ «Рівнепасвантажтранс» 33018, м. Рі
вне, вул.Курчатова,9, код за ЄДРПОУ 03118436.
Відомості про об’єкт: пересувна авторемонтна майстерня
на базі автомобіля ЗІЛ157, 1965 року виготовлення, введена
в експлуатацію в 1966 році. Об’єм двигуна — 5 380 см3 ,поту
жність ,кВт/к.с. 80,9/110. Коефіцієнт функціонального зносу
— 0,87.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 422,97 грн.
ПДВ — 884,59 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
5 307,56 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; зняття
з обліку в органах ДАІ проводиться за рахунок коштів покупця;
дотримання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт;
об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду тощо ін
шим юридичним та фізичним особам без збереження умов,
на яких він був придбаний; подальше відчуження об’єкта за
договором купівлі–продажу, до моменту підписання сторона
ми підсумкового акту перевірки виконання умов даного дого
вору, можливе лише за згодою органу приватизації. У разі
зміни власника об’єкта приватизації, покупець повинен по
класти всі зобов’язання за цим договором на нового власни
ка. Новий власник у двотижневий термін з дня переходу до
нього права власності на об’єкт подає до державного органу
приватизації копії документів, що підтверджують перехід до
нього права власності; покупець зобов’язаний сплатити про
давцю витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до привати
зації та проведенням аукціону; учасник аукціону, який відмо
вився від підписання протоколу, якщо це підтверджується ак
том, підписаним трьома незацікавленими особами, позбав
ляється права на подальшу участь в аукціоні. Учасник аукціо
ну, який визнаний переможцем, але відмовився від підпи
сання договору купівліпродажу, відшкодовує органу прива
тизації вартість робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до
продажу та проведенням 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 № 37184006000095, банк УДК в
Рівненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ13989432,
одержувач — Регіональне віддділення ФДМУ по Рівненській
області.
Грошові кошти в розмірі 530,76 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта, вносяться на рахунок
№ 37313004000095, банк УДК в Рівненській області, МФО
833017, код за ЄДРПОУ13989432, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 27 вересня 2004 року
включно до 17.15.
Аукціон буде проведено 1 жовтня 2004 року об 11.00 в
приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по РівненE
ській області за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77.
Реєстрація учасників аукціону проводиться в день прове
дення аукціону з 10.00 до 10.45 год.
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/ 635819, 262556.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
групи А — автомобільного причепа
(тип кузова — електростанція, номерний
знак 07E26 РВ)
Назва об’єкта: автомобільний причіп (тип кузова
електростанція, номерний знак РВ 0726).
Місцезнаходження об’єкта: 33018, м. Рівне, вул. Курчатова,
9.
Балансоутримувач: ВАТ «Рівнепасвантажтранс» ,33018, м.
Рівне, вул. Курчатова, 9, код за ЄДРПОУ 03118436.
Відомості про об’єкт: пересувна електростанція 1АП1,5,
1965 року виготовлення, введена в експлуатацію в 1966 році.
Коефіцієнт функціонального зносу — 72,5%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 437,50 грн.
ПДВ — 687,50 грн.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
групи А — автомобільного причепа
(тип кузова – зварювальний апарат,
номерний знак 07E27 РВ)
Назва об’єкта: автомобільний причіп (тип кузова —
зварювальний апарат, державний номер 0727 РВ).
Місцезнаходження об’єкта: 33018, м. Рівне, вул. Курчато
ва, 9 .
Балансоутримувач: ВАТ «Рівнепасвантажтранс», 33018,
м. Рівне, вул. Курчатова, 9, код за ЄДРПОУ 03118436.
Відомості про об’єкт: зварювальний апарат ИАПЗ3738,
1965 року виготовлення, введений в експлуатацію в 1966 ро
ці. Коефіцієнт функціонального зносу — 72,5%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 022,80 грн.
ПДВ — 604,56 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
3 627,36 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; дотримання покупцем термінів оплати за придба
ний об’єкт; зняття з обліку в органах ДАІ проводиться за ра
хунок коштів покупця; об’єкт не підлягає відчуженню та пере
дачі в оренду тощо іншим юридичним та фізичним особам
без збереження умов, на яких він був придбаний; подальше
відчуження об’єкта за договором купівліпродажу, до момен
ту підписання сторонами підсумкового акту перевірки вико
нання 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; покупець зо
бов’язаний сплатити продавцю витрати, пов’язані з підгото
вкою об’єкта до приватизації та проведенням аукціону; учас
ник аукціону, який відмовився від підписання протоколу, як
що це підтверджується актом, підписаним трьома незаціка
вленими особами, позбавляється права на подальшу участь
в аукціоні. Учасник аукціону, який визнаний переможцем, але
відмовився від підписання договору купівліпродажу, відшко
довує органу приватизації вартість робіт, пов’язаних з підго
товкою об’єкта до продажу та проведенням 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 № 37184006000095, банк УДК в
Рівненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ13989432,
одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській об
ласті.
Грошові кошти в розмірі 362,74 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта приватизації, вносяться
на рахунок № 37313004000095, банк УДК в Рівненській облас
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ті, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач: Регіо
нальне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 27 вересня 2004 року
включно до 17.15.
Аукціон буде проведено 1 жовтня 2004 року об 11
годині в приміщенні регіонального відділення ФДМУ по
Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул.16 ЛипE
ня, 77.
Реєстрація учасників аукціону проводиться в день прове
дення аукціону з 10.00 до 10.45.
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/ 635819, 262556.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта малої приватизації
(група А) — цілісного майнового комплексу —
Харківське державне підприємство «Монтажник»
Назва об’єкта : цілісний майновий комплекс — Харківське
державне підприємство «Монтажник».
Код за ЄДРПОУ: 14104358.
Адреса об’єкта: 61108, м. Харків, вул. Транспортна колона,
6.
Вид діяльності об’єкта: монтаж металевих конструкцій, мо
нтаж та встановлення інших машин загального призначення.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки
складає 5 592,8 м2, питання оренди або постійного користу
вання земельною ділянкою покупець вирішує самостійно пі
сля укладання договору купівліпродажу.
Відомості про об’єкт: будівлі та споруди: виробничо
складська будівля літ. А1 з антресоллю загальною площею
411,8 м2, 1953 рік забудови; побутове дерев’яне приміщення
загальною площею 16 м2; сараї металеві — 4 од., загальними
площами 73,2 м 2, 56,4 м 2 , 16,2 м 2 , 21 м 2; зварювально
компресорний сарай загальною площею 19,04 м2; вбиральня
площею 1,5 м2; естакада загальною площею 54 м2; навіс мета
левий площею 71,5 м2, шафи для зберігання кисневих бало
нів — 2 од., площами 9,2 м 2 та 20 м2; шафа металева для
запасних частин площею 2,25 м2, льох.
Автотранспорт: автобус вантажнопасажирський ПАЗ672М
1984 року випуску — 1 од.; автокран МАЗ 5334 1988 року випу
ску — 1 од.
Обладнання: відрізний ножовочний верстат МН8725, 1987
рік випуску — 1 од.; ножиці для металу Н3118, 1972 р.в. —
1од.; пресножиці НВ5222 — 1 од.; трубогиб СТД439 — 1
од.; випрямляч ВМ1000, 1988 р.в. — 1 од.; трансформатор
зварювальний ПД305 — 1 од.; живильник зварювальний
ТИР 300 ДМ 1 — 1 од.; зварювальний випрямляч ВД401 — 1
од.; зварювальний агрегат пересувний АДБ 3122 — 1 од.;
настільносвердлильний верстат 2М112 — 1 од.; зварюва
льний випрямляч ВД401 — 1 од.; бетонозмішувач 1994 р.в.
— 1 од., холодильник побутовий «ЗІЛ64» — 1 од.; відрізний
ножовочний верстат 672А — 1 од.; верстат радиально
свердлильний, 1961 р.в. — 1 од.; верстат токарний ДИБ200
— 1 од.; трубогиб СТМ216, 1963 р.в. — 1 од.; трубогиб ма
лий, 1960 р.в. — 1 од.; ножівка механічна — 1 од.; машина
листогибочна И2114 — 1 од.; вальці 3валк. — 1 од.; ворота
металеві — 2 од.; бак для сміття — 2 од.; машина шліфуваль
на РW490 2003 р.в. — 1 од.; електросушарка ЕR4, 1976 р.в.
— 1 од.; електропіч СНО32 К6ХА2,5/15л321 — 1 од.; ножиці
рубочні універсальні — 1 од.; шафа для одягу — 1 од.; шафа
книжкова — 1 од.; стіл 2тумбовий — 2 од.; стіл для засідань
— 1 од.; стільці — 8 од.; крісло — 1 од.; вішалка — 1 од.;
світильник — 3 од.; щит увіднорозподільчий — 4 од.
Також до складу об’єкта входять малоцінні та швидкозно
шувальні предмети (інструменти), товарноматеріальні цін
ності (сировина та матеріали, тара, запасні частини).
Кількість працівників: 21.
Залишкова вартість основних засобів — 9,3 тис. грн.
Основні показники діяльності підприємства: заборгованість
на 31.05.2004: дебіторська — 14,1 тис. грн., кредиторська — 11,4
тис. грн. Показники діяльності, тис. грн.: за 2002 — 5,6 (збиток),
за 2003 — 20,1 (прибуток), за 5 міс. 2004 — 7,2 (збиток).
Початкова вартість продажу — 313 181 грн. 61 коп.
Умови продажу об’єкта.
1. Зберегти кількість робочих місць на момент приватиза
ції протягом 1 року.
2. Протягом шести місяців від дня переходу до покупця
права власності на об’єкт приватизації не допускати звіль
нення працівників приватизованого об’єкта з ініціативи по
купця.
3. Експлуатацію об’єкта здійснювати відповідно до саніта
рнотехнічних, пожежних та екологічних норм.
4. Вжити заходи щодо закріплення земельної ділянки від
повідно до вимог діючого законодавства протягом 1 року.
5. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його по
вної вартості.
6. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно
сяться Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській об
ласті на р/р № 37186501900001 в УДК у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів:
Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 31 318,16 грн., що становить 10
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відсотків початкової вартості об’єкта приватизації, перера
ховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській
області на р/р № 37317000140001 в УДК у Харківській облас
ті, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів:
Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Ха
рків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для
довідок: 7051848. Заяви за встановленою органом прива
тизації формою від юридичних та фізичних осіб прийма
ються за адресою: м. Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й по
верх, к. 206, телефон для довідок: 7051848.
Аукціон буде проведено об 11.00 17 вересня 2004 роE
ку в приміщенні Харківського аукціонного центру філії
Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. ШатіE
лова Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 13 вересня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта малої
приватизації (група А) — будівлі філії АКАБ «Україна»
загальною площею 67,9 м2
Назва об’єкта: будівля філії АКАБ “Україна” загальною пло
щею 67,9 м2.
Об’єкт приватизується разом з меблями, обладнанням та
іншим майном.
Адреса об’єкта: 62560, Харківська обл., Вовчанський рн,
смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 5.
Балансоутримувач: 09351468, Харківська дирекція АК АПБ
«Україна», адреса: 61057, м. Харків, пров. Мар’яненка, 4.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля літ
А1, загальною площею 67,9 м2, рік забудови — 1966, з цегля
ним парканом та металевими воротами.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не виділена, питання оренди або постійного користування
земельною ділянкою покупець вирішує самостійно після укла
дання договору купівліпродажу.
Вартість продажу без ПДВ – 33 969 грн., ПДВ — 6 793,80
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
40 762,80 грн.
Умови продажу об’єкта:
умови подальшого використання визначає покупець; не від
чужувати об’єкт приватизації до сплати його повної вартості;
сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта
до приватизації; вжити заходи щодо закріплення земельної
ділянки відповідно до вимог діючого законодавства протя
гом 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 4 076,28 грн., що складає 10 відсо
тків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській об
ласті на р/р №37317000140001 в УДК у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів:
Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Ха
рків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для
довідок: 7051848. Заяви за встановленою органом прива
тизації формою від юридичних та фізичних осіб прийма
ються за адресою: м. Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й по
верх, к. 206, телефон для довідок: 7051848.
Аукціон буде проведено об 11.00 17 вересня 2004 роE
ку в приміщенні Харківського аукціонного центру — фіE
лії Державної акціонерної компанії «Національна мереE
жа аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. ШаE
тілова Дача, 4.
Останній день прийняття заяв —13 вересня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів малої приватизації
(група А)
Назва об’єкта: автомобілі, що знаходяться на балансі ВАТ
«Харківське АТП №16363», а саме:
ЗІЛ431410 ШЧВЦП3,6 №25809 ХА;
ЗІЛ431610 ШЧВЦП3,6 №9959 ХАН;
ГАЗ5312 ШЧВЦП3,6 №0852 ХАЧ;
ГАЗ3307 ШЧВЦП3,6 №2367 ХАЧ;
ГАЗ3307 ШЧВЦП3,6 №3654 ХАЦ
Адреса об’єкта: 61172, м. Харків, вул. Роганська, 160.
Балансоутримувач: 01332106, ВАТ «Харківське АТП №16363»,
61172, м. Харків, вул. Роганська, 160.
Відомості про об’єкт: автомобілі:
ЗІЛ431410 ШЧВЦП3,6 №25809 ХА, 1988 рік випуску;
ЗІЛ431610 ШЧВЦП3,6 №9959 ХАН, 1987 рік випуску;
ГАЗ5312 ШЧВЦП3,6 №0852 ХАЧ, 1989 рік випуску;
ГАЗ3307 ШЧВЦП3,6 №2367 ХАЧ, 1990 рік випуску;
ГАЗ3307 ШЧВЦП3,6 №3654 ХАЦ, 1992 рік випуску.
Вартість продажу без ПДВ — 22 050 грн., ПДВ — 4 410 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
26 460 грн.
Умови продажу об’єкта: умови подальшого використання
визначає покупець; не відчужувати об’єкт приватизації до
сплати його повної вартості, сплатити продавцю витрати,
пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; 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 2 646 грн., що складає 10 відсотків
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховують
ся Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області
на р/р №37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона
льне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Ха
рків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для
довідок 7051848. Заяви за встановленою органом прива
тизації формою від юридичних та фізичних осіб прийма
ються за адресою: м. Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й по
верх, к. 206, телефон для довідок 7051848.
Аукціон буде проведено об 11.00 17 вересня 2004 роE
ку в приміщенні Харківського аукціонного центру — фіE
лії Державної акціонерної компанії «Національна мереE
жа аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. ШаE
тілова Дача, 4.
Останній день прийняття заяв — 13 вересня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта малої приватизації
(група А) – нежитлових приміщень загальною площею
359,2 м2 виробничого будинку літ. АE2
Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею
2
359,2 м виробничого будинку літ. А2, що знаходяться на
балансі Харківського державного приладобудівного заводу
ім. Т.Г. Шевченка.
Адреса об’єкта: 61157, м. Харків, вул. Власенка, 26.
Балансоутримувач: 14315500, Харківський державний при
ладобудівний завод ім. Т. Г. Шевченка, 61001, м. Харків, вул.
Жовтневої революції, 99.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення загальною
площею 359,2 м2 виробничого будинку літ. А2, рік забудови
—1981.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не виділена, питання оренди або постійного користування
земельною ділянкою покупець вирішує самостійно після укла
дання договору купівліпродажу.
Вартість продажу без ПДВ — 44 721 грн., ПДВ — 8 944,20
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ –
53 665,20 грн.
Умови продажу об’єкта: умови подальшого використання
визначає покупець; не відчужувати об’єкт приватизації до
сплати його повної вартості; сплатити продавцю витрати,
пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; вжити захо
ди 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 5 366,52 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 ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів:
Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Ха
рків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для
довідок 7051848. Заяви за встановленою органом прива
тизації формою від юридичних та фізичних осіб прийма
ються за адресою: м. Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й по
верх, к. 206, телефон для довідок 7051848.
Аукціон буде проведено об 11.00 17 вересня 2004 роE
ку в приміщенні Харківського аукціонного центру філії
Державної акціонерної компанії Національна мережа
аукціонних центрів” за адресою: м. Харків, вул. ШатіE
лова Дача, 4.
Останній день прийняття заяв — 13 вересня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта малої приватизації
(група А) – будівлі колишньої лікарні літ. АE2
загальною площею 392,3 м2
Назва об’єкта: будівля колишньої лікарні літ. А2 загаль
ною площею 392,3 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Конг
ресівське».

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294E33E13

№ 32(320)

АУКЦІОНИ
Адреса об’єкта: 62214, Харківська обл., Золочівський рн,
с. Олександрівка, вул. Чадунелі, 5.
Балансоутримувач: 00387074, ВАТ «Конгресівське», 62214,
Харківська обл., Золочівський рн, с. Олександрівка.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля лікар
ні літ. А2 загальною площею 392,3 м2, рік забудови — 1964.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не виділена, питання оренди або постійного користування
земельною ділянкою покупець вирішує самостійно після укла
дання договору купівліпродажу.
Вартість продажу без ПДВ — 20 900 грн., ПДВ — 4 180 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
25 080 грн.
Умови продажу об’єкта: умови подальшого використання
визначає покупець; не відчужувати об’єкт приватизації до
сплати його повної вартості; сплатити продавцю витрати,
пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; вжити захо
ди 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 2 508 грн., що становить 10 відсо
тків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській об
ласті на р/р №37317000140001 в УДК у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів:
Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Ха
рків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для
довідок: 7051848. Заяви за встановленою органом прива
тизації формою від юридичних та фізичних осіб прийма
ються за адресою: м. Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й по
верх, к. 206, телефон для довідок 7051848.
Аукціон буде проведено об 11.00 17 вересня 2004 роE
ку в приміщенні Харківського аукціонного центру філії
Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. ШатіE
лова Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 13 вересня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта малої
приватизації – нежитлових приміщень другого поверху
№ 1—28 загальною площею 411,2 м2
(ціна знижена на 30%).
Назва об’єкта: нежитлові приміщення другого поверху №
1—28 загальною площею 411,2 м2 в літ. Д2, що знаходяться
на балансі ВАТ «Харківський автогенний завод».
Адреса об’єкта: м. Харків, вул. Автогенна, 10.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00204783, ВАТ «Харків
ський автогенний завод», 61046, м. Харків, вул. Автогенна,
10.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення другого пове
рху № 128 загальною площею 411,2 м2 в будівлі літ. Д2.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не виділена.
Вартість продажу без ПДВ — 98 441,00 грн., ПДВ — 19 688,20
грн.
Початкова вартість продажу с урахуванням ПДВ (зниE
жено на 30%) — 118 129,20 грн.
Умови продажу об’єкта: умови подальшого використання
визначає покупець; не відчужувати об’єкт приватизації до
сплати його повної вартості; сплатити продавцю витрати,
пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації, вжити захо
ди щодо пропорційної оплати земельного податку.
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 11 812,92 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
області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач
коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Ха
рків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для
довідок 7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м.
Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон
для довідок 7051848.
Аукціон буде проведено об 11.00 17 вересня 2004 роE
ку в приміщенні Харківського аукціонного центру — фіE
лії Державної акціонерної компанії «Національна мереE
жа аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. ШаE
тілова Дача, 4.
Останній день прийняття заяв — 13 вересня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.

l

КОНКУРСИ

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі
колишньої котельні (знижка на 30%)
Назва об’єкта: будівля колишньої котельні, що знаходить
ся на балансі КП «Ізяславська фабрика «Октава».
Адреса: Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Заславська,
20 .
Відомості про об’єкт: будівля двоповерхова, цегляна, зага
льною площею 406 м2.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 19 874,40 грн., ПДВ
— 3 974,88 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
23 849,28 грн.
Аукціон буде проведено 28 вересня 2004 року об 11.00
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, в РегіE
ональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області.
Кінцевий термін прийняття заяв — 24 вересня 2004 року.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн., кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вно
сяться на р/р № 37189500900001, грошові кошти (завдаток) в
розмірі 10% від початкової ціни продажу — 2 384,93 грн.,
перераховуються на р/р № 37318002200304 банк УДК по Хме
льницькій області, МФО 815013, одержувач коштів — РВ
ФДМУ по Хмельницькій області, код 02898152.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою:
м. Ізяслав, вул. Заславська, 20.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельниць
кий, вул. Соборна, 75,тел. 795616.

Відомості про земельну ділянку: 0,58 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 11 678 грн., ПДВ —
2 335,6 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 14 013,6 грн.
Умови продажу:
сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами; утримання об’єкта та прилеглої території у відпові
дності до санітарноекологічних норм; питання землекорис
тування покупець вирішує самостійно з органами місцевого
самоврядування згідно з чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р №37187500900002, одержувач — РВ ФДМУ по Черні
гівській обл., код 14243893, банк одержувача — УДК у Черні
гівській обл., МФО 853592.
Грошові кошти в розмірі 1 401,36 грн., що складає 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації вносяться на р/р
№37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській
обл., код 14243893, банк одержувача — УДК у Чернігівській
обл., МФО 853592.
Аукціон буде проведений 17 вересня 2004 року об 11Eй
год. за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а, кінцеE
вий термін прийняття заяв 13 вересня 2004 року.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ
не відділення ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 14000,
м. Чернігів, проспект Миру, 43, кімн. 319, тел.176302, час
роботи: з 800 до 1700, крім суботи та неділі.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
В інформації Регіонального відділення ФДМУ по Чер
нівецькій області, розміщеній в газеті «Відомості при
ватизації» від 09.06.2004 № 22 (310) на сторінці 8 в руб
риці «Підлягають приватизації шляхом продажу на аук
ціоні», підрубриці «Чернівецька область» в частині на
зви другого об’єкта слід читати:
«Підвальне (нежитлове) приміщення за адресою: м.
Сокиряни, вул. Горького, 2».

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта групи А — цілісного
майнового комплексу — автогосподарства, що
знаходиться на балансі Шевченківського державного
комерційноEвиробничого підприємства робітничого
постачання Одеської залізниці
(державна власність)
Код за ЗКПО: 01101476.
Адреса: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Гордієнко,
91а.
Призначення об’єкта: обслуговування транспортних засо
бів.
Відомості про земельну ділянку та будівлі: земельна діля
нка окремо не виділена.
До складу ЦМК автогосподарства включено:
адмінбудівлямайстерня площа забудови — 115,62 м2, га
ражі площа забудови — 344,9 м2, гаражмайстерня площа
забудови — 252,5 м2, рік будівництва —1960;
магазин № 35 (м. Сміла, ринок ст. ім. Шевченка) павільйон,
металевий каркас загальна площа 122,6 м2, рік виготовлення
—1971;
три демонтовані металеві ларьки, рік виготовлення — 1970.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець.
Заборгованість станом на 31.05.04: дебіторська — ; кре
диторська — 19 477 грн.
Кількість працюючих — 0. Останні 3 роки підприємство не
працює.
Початкова вартість продажу без ПДВ – 92 800 грн.
Грошові кошти в розмірі 9 280 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на ра
хунок № 37310007000007 в УДК у Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач – Регіональне відділення
ФДМУ по Черкаській області.
Плата за реєстрацію заяви 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 Черкаській області.
Термін прийняття заяв: по 13 вересня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 17 вересня 2004 року 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
відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області, 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к.445, т.
373090, 457529, час роботи – з 8.00 до 17.00, крім вихід
них.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта групи А державної
власності — нежитлової технічної будівлі
Код за ЄДРПОУ: 13738233.
Назва об’єкта: нежитлова технічна будівля окремої привід
ної радіостанції «Данівка» з надвірними будівлями і спору
дами
Адреса: Козелецький район, с. Данівка, вул. Леніна, 266.
Балансоутримувач: регіональний структурний підрозділ
«Київський районний центр «Київцентраеро».
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна технічна бу
дівля загальною площею 157,1 м2, дерев’яний сарай площею
забудови 16 м2, дерев’яна вбиральня, огорожа, асфальтобе
тонне покриття.

Конкурс

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом об’єкта комунальної
власності — нежитлового приміщення
Назва об’єкта: нежитлове приміщення.
Адреса: 86200, Донецька обл., м. Шахтарськ, мкрн 8, буд. 19.
Відомості про будівлю: приміщення площею 55,0 м2.
Початкова вартість продажу об’єкта: 4 832,26 грн., в
т. ч. ПДВ — 805 грн. 38 коп.
Ціна без ПДВ — 4 026 грн. 88 коп.
Сума в розмірі: 10% від початкової вартості об’єкта: 483,22
грн.
Земельна ділянка не надавалась.
Умови конкурсу:
виконання санітарногігієнічних норм щодо утримання да
ного об’єкта; забезпечення благоустрою прилеглої до об’єк
та території; профіль функціонального призначення будівлі
— будьякий; об’єкт приватизації відчужується або здаєть
ся в аренду з додержанням умов, на яких він був придбаний;
покупець сплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до
приватизації; переможець конкурсу, який відмовився від укла
дання договору купівлі продажу об’єкта, сплачує продавцю
неустойку в розмірі 20% від кінцевої ціни продажу об’єкта;
покупець повинен погодитись з умовами конкурсу, пропону
вати кращі умови конкурсу, пропонувати кращі умови вико
ристання об’єкта та вищу ціну.
Ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні за адресою
його розташування.
Засоби платежу: грошові кошти покупця.
Строк прийняття заяв: 23 дні після опублікування цієї інфо
рмації.
Заяви на участь у конкурсі приймаються за адресою: 86211,
Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Леніна, 4, к. 413.
Конкурс відбудеться через 30 днів з дня публікації о
10.00 за адресою: 86211, Донецька обл., м. Шахтарськ,
вул. Леніна, 4, к. 404.
Адреса конкурсної комісії: 86211, Донецька обл.., м. Шах
тарськ, вул. Леніна, 4, каб. 413, 414. Тел. для довідок: (06255)
42033.
Сплата за подання заяви на участь у конкурсі щодо прива
тизації об’єкта комунальної власності — у розмірі 17 грн.,
10% від початкової вартості об’єкта перераховуються на р/р
№ 31512905800093, код ОКПО 24165131, МФО 834016. Одер
жувач платежу: УДК в Донецькій області.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом об’єкта комунальної
власності — приміщення
Назва об’єкта: приміщення.
Адреса: 86200, Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Леніна,
10.
Відомості про будівлю: приміщення площею 7,4 м2.
Початкова вартість продажу об’єкта: 311 грн. 81 коп.,
в т. ч. ПДВ — 51 грн. 47 коп.
Ціна без ПДВ — 257 грн. 34 коп.
Сума в розмірі: 10% від початкової вартості об’єкта — 31,18
грн.
Земельна ділянка не надавалась.
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АУКЦІОНИ
Умови конкурсу:
виконання санітарногігієнічних норм щодо утримання да
ного об’єкта; забезпечення благоустрою прилеглої до об’єк
та території; профіль функціонального призначення будівлі
— будьякий; об’єкт приватизації відчужується або здаєть
ся в аренду з додержанням умов, на яких він був придбаний;
покупець сплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до
приватизації; переможець конкурсу, який відмовився від укла
дання договору купівлі продажу об’єкта, сплачує продавцю
неустойку в розмірі 20% від кінцевої ціни продажу об’єкта;
покупець повинен погодитись з умовами конкурсу, пропону
вати кращі умови конкурсу, пропонувати кращі умови вико
ристання об’єкта та вищу ціну.
Ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні за адресою
його розташування.
Засоби платежу: грошові кошти покупця.
Строк прийняття заяв: 23 дні після опублікування цієї інфо
рмації.
Заяви на участь у конкурсі приймаються за адресою: 86211,
Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Леніна, 4, к. 413.
Конкурс відбудеться через 30 днів з дня публікації о
10.00 за адресою: 86211, Донецька обл., м. Шахтарськ,
вул. Леніна, 4, к. 404.
Адреса конкурсної комісії: 86211, Донецька обл.., м. Шах
тарськ, вул. Леніна 4, каб. 413, 414. Тел. для довідок: (06255)
42033.
Сплата за подання заяви на участь у конкурсі щодо прива
тизації об’єкта комунальної власності — у розмірі 17 грн.,
10% від початкової вартості об’єкта перераховуються на р/р
№ 31512905800093, код ОКПО 24165131, МФО 834016, одер
жувач платежу: УДК в Донецькій області.
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КОНКУРСИ

покупець повинен погодитись з умовами конкурсу, пропону
вати кращі умови конкурсу, пропонувати кращі умови вико
ристання об’єкта та вищу ціну.
Ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні за адресою
його розташування.
Засоби платежу: грошові кошти покупця.
Строк прийняття заяв: 23 дні після опублікування цієї ін
формації.
Заяви на участь у конкурсі приймаються за адресою: 86211,
Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Леніна, 4, к. 413.
Конкурс відбудеться через 30 днів з дня публікації о
10.00 за адресою: 86211, Донецька обл., м. Шахтарськ,
вул. Леніна, 4, к. 404.
Адреса конкурсної комісії: 86211, Донецька обл.., м. Шах
тарськ, вул. Леніна 4, каб. 413, 414. Тел. для довідок: (06255)
42033.
Сплата за подання заяви на участь у конкурсі щодо прива
тизації об’єкта комунальної власності — у розмірі 17 грн.,
10% від початкової вартості об’єкту перераховуються на р/р
№ 31512905800093, код ОКПО 24165131, МФО 834016, одер
жувач платежу: УДК в Донецькій області.
9 серпня 2004 року відбувся аукціон з продажу ціліс
ного майнового комплексу державного підприємства
«Збагачувальна фабрика «Антрацит». Переможцем
аукціону визнано — Товариство з обмеженою відпові$
дальністю «Енергоімпекс».

ГРУПА Ж

○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом об’єкта комунальної
власності — приміщення
Назва об’єкта: приміщення.
Адреса: 86200, Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Кірова,
34.
Відомості про будівлю: приміщення площею 56,1 м2.
Початкова вартість продажу об’єкта: 3 080 грн. 35
коп., в т. ч. ПДВ — 513 грн. 40 коп.
Ціна без ПДВ — 2 566 грн. 95 коп.
Сума в розмірі: 10% від початкової вартості об’єкта: 308,03
грн.
Земельна ділянка не надавалась.
Умови конкурсу:
виконання санітарногігієнічних норм щодо утримання да
ного об’єкта; забезпечення благоустрою прилеглої до об’єк
та території; профіль функціонального призначення будівлі
— будьякий; об’єкт приватизації відчужується або здаєть
ся в аренду з додержанням умов, на яких він був придбаний;
покупець сплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до
приватизації; переможець конкурсу, який відмовився від укла
дання договору купівлі продажу об’єкта, сплачує продавцю
неустойку в розмірі 20% від кінцевої ціни продажу об’єкта;
покупець повинен погодитись з умовами конкурсу, пропону
вати кращі умови конкурсу, пропонувати кращі умови вико
ристання об’єкта та вищу ціну.
Ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні за адресою
його розташування.
Засоби платежу: грошові кошти покупця.
Строк прийняття заяв: 23 дні після опублікування цієї інфо
рмації.
Заяви на участь у конкурсі приймаються за адресою: 86211,
Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Леніна, 4, к. 413.
Конкурс відбудеться через 30 днів з дня публікації о
10.00 за адресою: 86211, Донецька обл., м. Шахтарськ,
вул. Леніна, 4, к. 404.
Адреса конкурсної комісії: 86211, Донецька обл.., м. Шах
тарськ, вул. Леніна 4, каб. 413, 414. Тел. для довідок: (06255)
42033.
Сплата за подання заяви на участь у конкурсі щодо прива
тизації об’єкта комунальної власності — у розмірі 17 грн.,
10% від початкової вартості об’єкта перераховуються на р/р
№ 31512905800093, код ОКПО 24165131, МФО 834016, одер
жувач платежу: УДК в Донецькій області.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом об’єкта комунальної
власності — приміщення
Назва об’єкта: приміщення.
Адреса: 86200, Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Армійсь
ка, 51.
Відомості про будівлю: приміщення площею 61,7 м2.
Початкова вартість продажу об’єкта: 2 706,51 грн., в
т. ч. ПДВ — 451 грн. 10 коп.
Ціна без ПДВ — 2 255 грн. 41 коп.
Сума в розмірі: 10% від початкової вартості об’єкта: 270,65
грн.
Земельна ділянка не надавалась.
Умови конкурсу:
виконання санітарногігієнічних норм щодо утримання да
ного об’єкта; забезпечення благоустрою прилеглої до об’єк
та території; профіль функціонального призначення будівлі
— будьякий; об’єкт приватизації відчужується або здаєть
ся в аренду з додержанням умов, на яких він був придбаний;
покупець сплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до
приватизації; переможець конкурсу, який відмовився від укла
дання договору купівлі продажу об’єкта, сплачує продавцю
неустойку в розмірі 20% від кінцевої ціни продажу об’єкта;

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні
Викуп
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ЦМК — їдальня № 1, що знаходиться на балансі КСП ім.
Ватутіна, за адресою: Кременчуцький район, с. Пришиб, вул.
Леніна, 21, приватизований юридичною особою за 11 855,00
грн., в т. ч. ПДВ 1 976,00 грн.
Аукціон
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня, що знаходиться на балансі ВАТ «Костопільський
склозавод», за адресою: м. Костопіль, вул. Гвардійська, 7,
приватизована фізичною особою за 108 586,80 грн., в т. ч.
ПДВ — 18 097,80 грн.

Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні
Викуп
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Пансіонат «Азовочка», що знаходиться на балансі ЗАТ «До
нецькмеблі», за адресою: Новоазовський рн, с. Єланчик.
Аукціон
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку «Рассвет», що знаходиться на балансі ВАТ
«Перевальське шахтобудівельне управління», за адресою: Пе
ревальський район, с. Бугаївка, вул. Центральна, 17.

Пропонуються до продажу
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів малої приватизації
державної власності групи Ж
1. Назва об’єкта: лазня, що знаходиться на балансі КСП
«Сеньківське».
Адреса: 08320, Київська обл., Бориспільський рн, с. Се
ньківка, вул. Набережна, 75.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00849793; адреса:
08320, Київська обл., Бориспільський рн, с. Сеньківка.
Призначення об’єкта: надання соціальнопобутових послуг.
Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхо
ва цегляна будівля 1967 р. (літ. А) загальною площею. 150,4
м2, земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 46 227 грн., ПДВ:
9 245,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
55 472,4 грн.
Сума грошових коштів, що становить 10% від початкової
вартості об’єкта, яку вносять покупці при подачі заяви на
приватизацію: 5 547,24 грн.
Умови продажу: частину будівлі використовувати зі збере
женням профілю діяльності об’єкта, перепрофілювання іншої
частини будівлі можливе за погодженням з місцевими орга
нами самоврядування; утримання об’єкта в належному техні
чному та санітарному стані; приймати участь в благоустрої
прилеглої території; питання виділення, оренди або привати
зації земельної ділянки вирішується новим власником само
стійно в порядку, встановленому чинним законодавством.
2. Назва об’єкта: лазняEпральня, що знаходиться на баE
лансі ВАТ «Кожанський цукровий завод».
Адреса об’єкта: 08550, Київська обл., Фастівський рн, смт
Кожанка, територія ВАТ «Кожанський цукровий завод», буд.
№ 30.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00372471.
Призначення об’єкта: надання соціальнопобутових послуг.
Відомості про об’єкт: частина одноповерхового житлового
будинку площею 58,4 м2 (літ. А), на даний час об’єкт не дію
чий, введений в експлуатацію в 1938 році. Площа земельної
ділянки 100 м2.
Вартість об’єкта, що підлягає приватизації шляхом прода
жу на аукціоні без урахування ПДВ: 2 327 грн., ПДВ 465,40
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
2 792,40 грн.
Сума грошових коштів, що становить 10% від початкової
вартості об’єкта, яку вносять покупці при подачі заяви на при
ватизацію, — 279,24 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 ділянки вирішується но
вим власником самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством.
Аукціон буде проведено через 50 календарних днів
після публікації в газеті «Відомості приватизації» за адE
ресою: м. Київ, вул. Залізничне Шосе, 57 (5Eй поверх),
ВАТ «Київська універсальна біржа».
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — за
три дні до проведення аукціону. Плата за реєстрацію заяви в
розмірі 17 грн. вноситься на р/р № 37184500900001 Регі
онального відділення ФДМУ по Київській області, код за
ЄДРПОУ — 19028107, в УДК у Київській області, МФО — 821018.
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.: 2968251,
2968091.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта малої приватизації
комунальної власності групи Ж
Назва об’єкта: комплекс профілакторію на 196 місць, що
знаходиться на балансі Бородянської Центральної районної
лікарні.
Адреса об’єкта: 07800, Київська обл., Бородянський рн,
смт Бородянка, вул. Ковпака, 6.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01994480; адреса:
07800, Київська обл., Бородянський рн, смт Бородянка, вул.
Семашка, 3.
Відомості про об’єкт та земельну ділянку: комплекс профі
лакторію на 196 місць (п’ятиповерхова будівля профілакторію
з підвалом площею 4819,6 м2 (літ. А); одноповерхова будівля
котельні площею 272,7 м2 (літ. Б2); одноповерхова будівля еле
ктростанції площею 51,1 м2 (літ. В); дерев’яна споруда альтан
ки площею 25,2 м2 (літ. Д, Е, Ж, З); бетонна споруда питного
колодязя (літ. 1); бетонна споруда водонапірного колодязя (літ.
311); асфальтове замощення площею 1801,5 м2 (літ. І); асфа
льтове замощення площею 217,3 м2 (літ. ІІ); каналізаційно
насосна станція площею 89,7 м2 (літ. 12) 1989 року забудови,
земельна ділянка окремо не виділена, має площу 2,7365 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 1 274 930,00 грн., ПДВ:
254 986,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 529 916,00 грн.
Сума грошових коштів, що становить 10% від початкової
вартості об’єкта, яку вносять покупці при подачі заяви на при
ватизацію: 152 991,60 грн.
Умови продажу: за рішенням власника, без збереження
призначення; утримання об’єкта в належному технічному та
санітарному стані; приймати участь в благоустрої прилеглої
території; питання приватизації земельної ділянки вирішу
ється новим власником самостійно в порядку, встановленому
чинним законодавством.
Аукціон буде проведено через 50 календарних днів
після публікації в газеті «Відомості приватизації» за адE
ресою: м. Київ, вул. Залізничне Шосе, 57 (5Eй поверх),
ВАТ «Київська універсальна біржа».
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — за
три дні до проведення аукціону.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р № 37174500800001 Регіонального відділення ФДМУ по
Київській області, код за ЄДРПОУ — 19028107, в УДК у Київ
ській області, МФО — 821018.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта вноситься на р/р № 37317100066101 Регіонального
відділення ФДМУ по Київській області, код за ЄДРПОУ
19028107, в УДК у Київській області, МФО 821018.
Ознайомитися з об’єктом 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.: 2968251,
2968091.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта групи Ж —
профілакторія (початкова ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: профілакторій, що знаходиться на балансі
ВАТ «Лисичанський склозавод».
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АУКЦІОНИ
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00293120.
Адреса: 93108, м. Лисичанськ, вул. 50 років Жовтня, 48б.
Призначення об’єкта: медичні послуги, проведення куль
турномасових заходів.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля з підвалом за
гальною площею 1 026,9 м2, меблі, обладнання (100 од.).
Земельна ділянка окремо не виділена. Питання землеко
ристування покупець вирішує самостійно.
Вартість об’єкта без ПДВ — 125 822 грн., ПДВ — 25 165
грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
150 987 грн.
Умови продажу: можливе перепрофілювання; утриман
ня об’єкта та прилеглої території в належному санітарно
технічному стані; зміна та реконструкція систем тепло,
водо та енергопостачання за згодою з експлуатаційними
організаціями; об’єкт не підлягає відчуженню та переда
чі в оренду іншим юридичним та фізичним особам без
збереження зобов’язань, на яких його було придбано;
покупець відшкодовує витрати, пов’язані з підготовкою об’єк
та до приватизації; переможець аукціону, який відмовив
ся від підписання протоколу аукціону або укладання дого
вору купівліпродажу 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 вносять
ся на р/р № 37183506900001, грошові кошти у розмірі 10
відсотків від початкової ціни (15 099 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 47 днів з дня опубліку
вання цієї інформації.
Аукціон буде проведено через 50 днів з дня опублікуE
вання цієї інформації.
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. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, каб. 201, тел. 585339.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за некомерційним конкурсом об’єкта
групи Ж — цілісного майнового комплексу
оздоровчого табору «Бригантина»
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс оздоровчого
табору «Бригантина» структурного підрозділу Харківської за
гальноосвітньої школи соціальної реабілітації.
Адреса об’єкта: 62572, Харківська обл., Вовчанський ра
йон, с. Хотімля, вул. Набережна, 1.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ: 31798384, Товариство
з обмеженою відповідальністю «СуздальЦентр 1», адреса:
61012, м. Харків, вул. Енгельса, 16.
Об’єкт знаходиться в оренді. Термін дії договору оренди —
до 09.12.2006 року.
Призначення об’єкта: організація відпочинку.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля (кухня), літ. Б, де
рев’яна площею 41,5 м2, рік забудови — 1983; сарай (павіль
йон), літ. Е, дерев’яний, площею 49,9 м2, рік забудови — 1983;
нежитлова будівля (павільйон), літ. Ж, цегляна площею 66,7
м2, рік забудови — 1983; нежитлова будівля (їдальня), літ. Г,
шиферна площею 150,2 м2, рік забудови — 1983; нежитлова
будівля (спальний корпус), літ. А1, цегляна площею 411,9 м2,
рік забудови — 1950; нежитлова будівля (комора), літ. Д, де
рев’яна площею 129,4 м2, рік забудови — 1940; вбиральня,
літ. У1, дерев’яна площею 5,0 м2, рік забудови — 1968; огоро
жа металева (сітка «Рабіця») № 2, довжиною 167,0 пог. м;
вбиральня, літ. У, цегляна площею 16,8 м2, рік забудови —
1982; ворота № 1, металеві; сарай, літ. З, шлакоблочний пло
щею 2,5 м2, рік забудови — 1989; душ, літ. Л, дерев’яний
площею 4,3 м2, рік забудови — 1983; підвал, літ. П, цегляний
площею 54,9 м2, рік забудови — 1983; свердловина для води,
К1 цегляна, рік забудови — 1983; сторожка, літ. К, обшита
залізом площею 24,7 м2, рік забудови — 1992; нежитлова бу
дівля (спальний корпус), літ. В, частково дерев’яна, частково
цегляна площею 187,9 м2, рік забудови — 1953; бак для води
3 м3; лічильник трифазний САУУ196; нематеріальні активи
(право користування земельною ділянкою).
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки
— 1,228 га. Питання оренди або постійного користування зе
мельною ділянкою покупець вирішує самостійно після укла
дання договору купівліпродажу.
Початкова вартість продажу об’єкта: 85 115 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Збереження профілю діяльності ЦМК оздоровчого та
бору «Бригантина» — структурного підрозділу Харківської за
гальноосвітньої школи соціальної реабілітації.
2. Створення не менше двох додаткових робочих місць.
3. Відшкодування органу приватизації вартості робіт, по
в’язаних з підготовкою об’єкта до приватизації.
4. Здійснення заходів щодо захисту навколишнього приро
дного середовища, дотримання екологічних норм чи досяг
нення найкращих наслідків.
5. Не відчужувати та не передавати в оренду іншим юри
дичним та фізичним особам об’єкт приватизації до сплати
його повної вартості і на умовах, затверджених Регіональним
відділенням ФДМУ по Харківській області.
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6. Вжити заходи щодо закріплення земельної ділянки від
повідно до вимог чинного законодавства.
7. Участь в соціальноекономічному розвитку району.
8. Виконання вимог Антимонопольного законодавства.
9. Покупець зобов’язаний надати до конкурсної комісії біз
несплан, який містить: назву і місцезнаходження об’єкта;
відомості про покупця (основний вид діяльності, фінансові
показники діяльності підприємства і т. п.); план виконання
умов конкурсу; додаткові зобов’язання покупця щодо подаль
шої експлуатації об’єкта; запропонована покупцем вартість
придбання об’єкта; соціальні наслідки приватизації.
10. Переможцем конкурсу буде учасник, який запропонує
найкраще співвідношення бізнесплану та ціни.
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко
штами.
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 8 511,50 грн., що становить 10
відсотків від початкової вартості об’єкта приватизації, пе
рераховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Хар
ківській області на р/р № 37317000140001 в УДК у Харків
ській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отри
мувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківсь
кій області.
Служба з організації та проведення некомерційного конку
рсу: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області, за
адресою: м. Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206,
телефон для довідок 7051848. Заяви за встановленою ор
ганом приватизації формою від юридичних та фізичних осіб
приймаються за адресою: м. Харків, Держпром, 3й під’їзд,
1й поверх, к. 206, телефон для довідок 7051848.
Некомерційний конкурс буде проведено об 11.00
8 жовтня 2004 року в приміщенні Регіонального віддіE
лення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. ХаE
рків, Держпром, 3Eй під’їзд, 1Eй поверх, к. 206.
Останній день прийняття заяв — 30 вересня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта групи Ж —
оздоровчого комплексу (2 будинки) на території бази
відпочинку «Каштан» (форма власності державна)
Назва об’єкта: оздоровчий комплекс (2 будинки) на тери
торії бази відпочинку «Каштан».
Адреса об’єкта: Херсонська обл., Голопристанський рн, с.
Більшовик.
Балансоутримувач: Херсонське державне торговельно
виробниче підприємство робітничого постачання Одеської
залізниці.
Профіль діяльності об’єкта: надання оздоровчих послуг.
Характеристика об’єкта: два одноповерхових будинки
№ 32, 31 загальною площею 37,8 м2; 37,6 м2. Земельна ділянка
окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 9 834,0 грн., сума
ПДВ — 1 966,80 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 11 800,80 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу
об’єкта) для участі в аукціоні: 1 180,08 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності об’єкта;
покупець сплачує послуги БТІ, експерта та нотаріуса; питання
земельних відносин покупець вирішує самостійно.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — гро
шові кошти.
Аукціон буде проведено через 50 днів після публікації
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адреE
сою: 73000, м. Херсон, бул. Мирний, 3, т. 24E03E73.
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% від початкової варто
сті продажу об’єкта для участі в аукціоні вноситься на раху
нок одержувача — Регіональне відділення ФДМУ по Херсон
ській 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. 240373 з
8.00 до 17.00, вихідні — субота, неділя.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта групи Ж
державної власності — філії будинку науки та техніки
Код за ЄДРПОУ: 01070451.
Назва об’єкта: філія будинку науки та техніки (працююча).
Адреса: 15200, м. Щорс, пров. Клубний, 1.

Балансоутримувач: Конотопська дистанція цивільних спо
руд і водопостачання (41602, Сумська обл.. м. Конотоп, вул.
Свободи, 57а).
Призначення об’єкта: проведення культурномасових за
ходів.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта приватизації вхо
дять: будівля філії (клубу), сарай та вбиральня загального
користування. Будівля філії загальною площею 1329,8 м2 збу
дована в 1927 році, має бутобетонний фундамент, дерев’яні
стіни і перекриття, горищний дах з шиферною покрівлею.
Сарай загальною площею 22,8 м2 збудований в 1944 році,
має цегляні стіни і фундамент, односкатний дах з шиферною
покрівлею. Вбиральня 1944 року побудови, цегляна, на 4 віч
ка.
Земельна ділянка 0,5431 га.
Питання землекористування покупець вирішує самостійно
з органами місцевого самоврядування згідно з чинним за
конодавством.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 110 481 грн., ПДВ —
22 096,20 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 132 577,2 грн.
Умови продажу: збереження профілю об’єкта протягом 5
ти років; сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошо
вими коштами; утримання об’єкта та прилеглої території у
відповідності до санітарноекологічних норм.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37187500900002, одержувач — РВ ФДМУ по Черні
гівській обл., код 14243893, банк одержувача — УДК у Черні
гівській обл., МФО 853592.
Грошові кошти в розмірі 13 257,72 грн., що становить 10%
від початкової вартості приватизації вносяться на р/р №
37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл.,
код 14243893, банк одержувача — УДК у Чернігівській обл.,
МФО 853592.
Аукціон буде проведений 15 жовтня 2004 року об 11Eй
год. за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а, кінцеE
вий термін прийняття заяв 11 жовтня 2004 року.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ
не відділення ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 14000,
м. Чернігів, проспект Миру, 43, кімн. 319, тел. 176302, час
роботи: з 8.00 до 17.00, крім суботи та неділі.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.

ГРУПА Е
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу з продажу об’єкта групи Е —
частки у статутному фонді товариства з обмеженою
відповідальністю «Оздоровчий комплекс «Факел»
1. Дані про товариство: код за ЄДРПОУ 22268565.
Повна назва товариства з обмеженою відповідальністю
(ТОВ): товариство з обмеженою відповідальністю «Оздоро
вчий комплекс «Факел».
Місцезнаходження ТОВ: 98224, Автономна Республіка
Крим, Ленінський район, с. Нижньозаморське, вул. Лісова,
32.
Інформація про ТОВ щодо його стану на відповідному то
варному ринку: ТОВ не займає монопольне становище на за
гальнодержавному ринку товарів.
2. Фонд майна Автономної Республіки Крим пропонує до
продажу за конкурсом частку у розмірі 95,96% статутного фо
нду товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоров
чий комплекс «Факел», що належить Автономній Республіці
Крим.
Номінальна вартість частки — 23 770 грн.
Початкова вартість продажу частки 666 920 (шістсот
шістдесят шість тисяч дев’ятсот двадцять) гривень без
ПДВ, ПДВ — 133 384 (сто тридцять три тисячі триста
вісімдесят чотири) гривні.
На остаточну ціну продажу нараховується податок на дода
ну вартість у розмірі 20% згідно з чинним законодавством
України.
Переможець конкурсу зобов’язаний протягом 5 календар
них днів з моменту нотаріального посвідчення договору купі
вліпродажу сплатити податок на додану вартість.
3. Характеристика ТОВ: статутний фонд — 27 770 гривень.
Основний вид діяльності: організація дитячого відпочинку
та відпочинку дорослих і батьків з дітьми.
Кількість постійних працівників станом на 01.07.2004 — 15
чол.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить
ся ТОВ «Оздоровчий комплекс «Факел».
До складу «Оздоровчого комплексу «Факел» входить дитя
чий оздоровчий табір на 122 місця для дітей з 7 років і пан
сіонат на 190 місць для дорослих і батьків з дітьми.
На території розташовані одноповерхові кам’яні корпуси з
верандами, дерев’яні корпуси, їдальня на 160 місць, спорти
вний майданчик, дитячі кімнати, душові кімнати, літній кіно
театр, пляж з огородженням і навісами.
Оздоровчий комплекс розташований на земельній ділянці
загальною площею 1,9 га, наданої у постійне користування рі
шенням Бєлінської сільської ради народних депутатів Ленін
ського району Автономної Республіки Крим від 23.07.97 № 10.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294E33E13
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АУКЦІОНИ
Основні показники господарської діяльності за
останні три роки та останній звітний період
Показник
Первісна вартість основних засобів, тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів, тис. грн.
Обсяг реалізації продукції та усіх видів послуг,
тис. грн.
Прибуток (збиток), тис. грн.
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
Кредиторська заборгованість, тис. грн.
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

6 міс.
2004 р.

369,6
119,9

375,3
133,0

381,8
128,2

384,2
126,6

477,8
28,1
11,4
1,1
5,88
187,1

438,4
17,2
7,3
0,6
3,92
193,7

356,7
(31,9
20,2
3,0
—
159,2

84,8
(68,7
48,5
163,2
—
261,5

4. Фіксовані умови конкурсу: протягом 5 років дотримання
основного профілю діяльності та збільшення загального об
сягу виробництва за підсумками 2004 року і наступних років
щодо показників, досягнутих за 2003 рік; збереження існую
чих робочих місць; не допускати розірвання трудового дого
вору з працівником підприємства з ініціативи власника, або
уповноваженого ним органу протягом не менше 6 місяців від
дня переходу до нього права власності, за винятком звіль
нення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про пра
цю України або вчинення працівником дій, за які законодав
ством передбачена можливість звільнення на підставі пунк
тів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю
України; виконання вимог Закону України «Про захист еконо
мічної конкуренції»; дотримання норм екологічної безпеки та
створення безпечних умов праці; надання благодійної допо
моги в сумі 10 тис. гривень Бєлінській середній школі Ленін
ського району у вигляді придбання шкільних меблів і будіве
льних матеріалів для ремонту школи протягом 45 днів з мо
менту підписання договору купівліпродажу.
5. Інші умови проведення конкурсу:
Засобом платежу за частку, що продається за конкурсом, є
національна валюта України.
Конкурс проводиться відповідно до Державної програми
приватизації на 2000—2002 роки, Закону України «Про при
ватизацію невеликих державних підприємств (малу прива
тизацію)».
Покупець, у випадках, передбачених чинним законодав
ством України, зобов’язаний звернутися до Антимонополь
ного комітету України для отримання згоди на економічну
концентрацію.
6. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
6.1. Сплачує 80 030 грн. 40 коп. (вісімдесят тисяч тридцять
гривень 40 коп.) як конкурсну гарантію на розрахунковий ра
хунок № 37323000016362, МФО 824026, код за ЗКПО 00036860,
банк: Управління Держказначейства в АРК, м. Сімферополь,
одержувач: Фонд майна АРК.
Призначення платежу: ЦА, для Фонду майна АРК: як конку
рсна гарантія для участі у конкурсі з продажу частки у стату
тному фонді ТОВ «Оздоровчий комплекс «Факел».
6.2. Сплачує 17 грн. як реєстраційний збір на розрахунко
вий рахунок № 37187020016362, МФО 824026, код за ЗКПО
00036860, банк: Управління Держказначейства в АРК, м. Сім
ферополь, одержувач: Фонд майна АРК.
Призначення платежу: ЦА, для Фонду майна АРК: як реєст
раційний збір для участі у конкурсі з продажу частки у стату
тному фонді ТОВ «Оздоровчий комплекс «Факел».
6.3. Подає заяву на участь у конкурсі (за встановленою фо
рмою), документи, обов’язкові для всіх заявників на участь у
конкурсі, та план приватизації.
Заява, план приватизації та документи подаються до орга
ну приватизації одночасно.
План приватизації запечатується в окремий непрозорий
конверт.
План приватизації повинен включати: назву та місцезна
ходження об’єкта приватизації, інформацію про покупця, за
пропоновану покупцем ціну за частку у статутному фонді (без
ПДВ та з ПДВ), зобов’язання щодо виконання умов конкурсу,
розділ інвестування з обсягами і термінами внесення інвес
тицій за періодами, додаткові пропозиції щодо подальшої
експлуатації об’єкта.
7. Кінцевий строк прийняття заяви і документів на участь у
конкурсі — за сім календарних днів до початку проведення
конкурсу.
8. Адреса прийняття заяви і документів на участь у конкур
сі: 95015, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул.
Севастопольська, 17, Фонд майна Автономної Республіки
Крим, кімн. 39, тел. (0652) 241249, факс (0652) 253211.
9. Час та місце ознайомлення з ТОВ «Оздоровчий ком
плекс «Факел».
Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформа
цію можна з 15.00 до 18.00 щодня у робочі дні за адресою:
98224, Автономна Республіка Крим, Ленінський район, с. Ни
жньозаморське, вул. Лісова, 32.
Телефони для довідок:
телефон ТОВ «Оздоровчий комплекс «Факел» (06557)
69521,
тел./факс офісу ТОВ «Оздоровчий комплекс «Факел» у м.
Керчі (06561) 51046,
Фонд майна Автономної Республіки Крим (0652) 241249,
241423.
10. Дата початку та місце проведення конкурсу:
Конкурс буде проведений через 30 календарних днів
після опублікування цієї інформації у газеті «Відомості
приватизації» за адресою: 95015, м. Сімферополь, вул.
Севастопольська, 17, Фонд майна Автономної РеспубE
ліки Крим.
За довідками звертатись: Фонд майна Автономної Респуб
ліки Крим, відділ управління підприємствами зі змішаною
формою власності (кімната 39), телефони для довідок: (0652)
241249, 241423, факс: (0652) 253211, 241423.
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КОНКУРСИ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду майна АР Крим про підсумки конкурсу
з продажу ЗАТ «Сімферопольський
машинобудівний завод «Прогрес»
Фондом майна Автономної Республіки Крим підбито під
сумки з продажу об’єкта групи Е — пакета акцій закритого
акціонерного товариства «Сімферопольський машинобудів
ний завод «Прогрес», розташованого за адресою: Автоном
на Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильє
ва, 34.
Оголошення про проведення конкурсу з продажу пакета ак
цій ЗАТ «Сімферопольський машинобудівний завод «Прог
рес» надруковано у газеті «Відомості приватизації» від
26.05.2004 № 20 (308).
До продажу запропоновано пакет акцій ЗАТ «Сімферополь
ський машинобудівний завод «Прогрес» у кількості 6 143 176
штук акцій, що становить 52,8% статутного фонду ЗАТ.
Код за ЄДРПОУ: 00240141.
Початкова вартість пакета акцій: 12 301 925 гривень.
Номінальна вартість однієї акції: 0,25 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 ФДМУ, Антимонопольного коміте
ту України та Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271 та зареєстрованого у Мі
ністерстві юстиції України 28.09.2000 за № 665/4886, конкурс
з продажу пакета акцій закритого акціонерного товариства
«Сімферопольський машинобудівний завод «Прогрес» ви
знано таким, що не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв на
участь у конкурсі.
Регіональне відділення Фонду державного майна Укра
їни по Рівненській області повідомляє про приватизацію
державного майна об’єкта групи Е — частки акцій у кіль
кості 71 шт., що становить 33,649 відсотка статутного фо
нду ЗАТ «Автоінтерсервіс», яке знаходиться за адресою:
Україна, 33027, м. Рівне, вул. Відінська, 5 (код за ЄДРПОУ
24169442), приватизованої шляхом викупу співзасновни
ком товариства.
Номінальна вартість частки акцій — 71 тис. грн.
Ціна продажу — 136,979 тис. грн.

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО
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ГРУПА Д

Приватизовано шляхом продажу на
аукціоні, викупу, за конкурсом, на аукціоні
за методом зниження ціни лота
Аукціон
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будинокінтернат за адресою: Миколаївська обл., Баштан
ський рн, с. Старогорожино. Приватизовано юридичною
особою за 33 844 грн., у т. ч. ПДВ — 5 641 грн.
Будинокінтернат на 170 місць з санаторіємпрофілакто
рієм за адресою: Миколаївська обл., м. Снігурівка. Прива
тизовано юридичною особою за 131 087 грн., у т. ч. ПДВ —
21 848 грн.
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Одноквартирний житловий будинок № 2, що перебуває на
балансі ВАТ «Бурякорадгосп «Низівський», за адресою: Сум
ська обл., Сумський рн, смт Низи, вул. 30 років Перемоги.
Приватизовано фізичною особою за 3 708 грн., у т. ч. ПДВ —
618 грн.
Одноквартирний житловий будинок № 2, що перебуває на
балансі СТОВ «Явір», за адресою: Сумська обл., Лебединсь
кий рн, с. Даценківка. Приватизовано фізичною особою за
2 409 грн., у т. ч. ПДВ — 401,5 грн.
Викуп
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Одноквартирний житловий будинок № 1, що знаходиться
на балансі СТОВ ім. 118ти, за адресою: Донецька обл., м.
Макіївка, Совєтський рн, с. Нижня Кринка. Приватизовано
фізичною особою за 1 688,64 грн., у т. ч. ПДВ — 281,44 грн.
Одноквартирний житловий будинок № 2, що знаходиться
на балансі СТОВ ім. 118ти, за адресою: Донецька обл., м.
Макіївка, Совєтський рн, с. Нижня Кринка. Приватизовано
фізичною особою за 1 688,64 грн., у т. ч. ПДВ — 281,44 грн.
Одноквартирний житловий будинок № 3, що знаходиться
на балансі СТОВ ім. 118ти за адресою: Донецька обл., м.
Макіївка, Совєтський рн, с. Нижня Кринка. Приватизовано
фізичною особою за 1 799,12 грн., у т. ч. ПДВ — 299,85 грн.
Конкурс
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Інженернолабораторний корпус Донецького центру нау
ковотехнічної та економічної інформації за адресою: м. До

нецьк, вул. Постишева, 76/78. Приватизовано юридичною
особою за 240 000 грн., у т. ч. ПДВ — 40 000 грн.
Аукціон за методом зниження ціни лота
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Двоквартирний житловий будинок з господарськими при
міщеннями, садиба № 1 в кварталі № 19, що перебуває на
балансі УКБ Вінницької облдержадміністрації, за адресою:
Вінницька обл., Немирівський рн., с. Нові Обиходи (Самчи
нці). Приватизовано фізичною особою за 1 098,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 183,00 грн.
Двоквартирний житловий будинок з господарськими при
міщеннями, садиба № 2 в кварталі № 19, що перебуває на
балансі УКБ Вінницької облдержадміністрації, за адресою:
Вінницька обл., Немирівський рн, с. Нові Обиходи (Самчи
нці). Приватизовано фізичною особою за 1 025,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 170,83 грн.
Двоквартирний житловий будинок з господарськими при
міщеннями, садиба № 3 в кварталі № 19, що перебуває на
балансі УКБ Вінницької облдержадміністрації, за адресою:
Вінницька обл., Немирівський рн, с. Нові Обиходи (Самчи
нці). Приватизовано фізичною особою за 1 035,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 172,50 грн.
Двоквартирний житловий будинок з господарськими при
міщеннями, садиба № 4 в кварталі № 19, що перебуває на
балансі УКБ Вінницької облдержадміністрації, за адресою:
Вінницька обл., Немирівський рн, с. Нові Обиходи (Самчи
нці). Приватизовано фізичною особою за 1 050,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 175,00 грн.
Двоквартирний житловий будинок з господарськими при
міщеннями, садиба № 5 в кварталі № 19, що перебуває на
балансі УКБ Вінницької облдержадміністрації, за адресою:
Вінницька обл., Немирівський рн, с. Нові Обиходи (Самчи
нці). Приватизовано фізичною особою за 1 040,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 173,33 грн.

Пропонуються до продажу
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
ИНФОРМАЦИЯ
о продаже по конкурсу объекта незавершенного
строительства, принадлежащего Автономной
Республике Крым
Название объекта: не завершенная строительством вто
рая очередь 159квартирного жилого дома.
Адрес: г. Симферополь, пос. Комсомольское, ул. Зеленая,
49.
Стоимость продажи без НДС: 48 800,00 (сорок восемь ты
сяч восемьсот) грн.
НДС составляет: 9 760,00 (девять тысяч семьсот шестьде
сят) грн.
Начальная стоимость продажи с учетом НДС — 58 560,00
(пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) грн.
Сведения об объекте: объект — не завершенная строите
льством 7этажная 28квартирная жилая блоксекция. Выпо
лнены работы нулевого цикла: земляные работы, фундамен
ты: стены техподполья, перекрытие над техподпольем. Фи
зический износ составляет 40%. Смонтированы сборные же
лезобетонные комбинированные плиты, ограждения терри
тории в количестве 6 шт., физический износ составляет 20%.
Имеются приобретенные для объекта материалы: изделия,
конструкции, завезенные на строительную площадку и не ис
пользованные для строительства, пригодные для использо
вания; мероприятия по консервации не проводились, стро
ительная площадка не ограждена. Строительство начато в
1991 году, приостановлено в 1995 году.
Условия расчета за объект приватизации для физических
и юридических лиц — денежные средства.
Условия продажи: завершение строительства до 2009 го
да с возможным изменением профиля использования объе
кта; обеспечение требований охраны труда, противопожар
ной и экологической безопасности при достройке и даль
нейшей эксплуатации объекта; объект незавершенного стро
ительства не подлежит отчуждению до ввода его в эксплуа
тацию; оказание благотворительной помощи средней обра
зовательной школе № 13 в сумме 2 000,00 (две тысячи) грн.,
реквизиты: Управление Государственного казначейства в Ав
тономной Республике Крым, г. Симферополь, р/с №
35420012001011, МФО 824026, ОКПО 02144200; обеспечение
государственной регистрации после ввода объекта в эксп
луатацию; вопросы отвода, аренды или приватизации зе
мельного участка решаются покупателем самостоятельно по
сле заключения договора куплипродажи объекта в соответ
ствии с действующим законодательством; покупатель обя
зан предоставить в конкурсную комиссию план приватиза
ции объекта, который должен включать: название и место
нахождение объекта, сведения о покупателе, предложенную
покупателем цену приобретения объекта, обязательства по
выполнению условий конкурса, программу достройки объек
та с указанием внесения инвестиций, их размеры и сроки
внесения с разбивкой по годам и по кварталам.
Плата за регистрацию заявления для участия в конкурсе в
сумме 17 грн. и оплата за объект приватизации вносятся на
р/с № 37187020016362, получатель: Фонд имущества Авто
номной Республики Крым, реквизиты: Управление Государ
ственного казначейства в АРК, г. Симферополь, код по ОКПО
00036860, МФО 824026.
Денежные средства в размере 5 856,00 (пять тысяч восе
мьсот пятьдесят шесть) грн., что составляет 10% от началь
ной стоимости продажи объекта, вносятся на р/с №
37323000016362, получатель: Фонд имущества Автономной
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Республики Крым, реквизиты: Управление Государственно
го казначейства в АРК, г. Симферополь, код по ОКПО 00036860,
МФО 824026.
Ознакомиться с объектом можно в рабочее время по месту
его расположения.
Прием заявлений для участия в конкурсе прекращается за
семь дней до даты проведения конкурса.
Конкурс состоится 22 сентября 2004 года в 11.00 по
адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб.
47, Фонд имущества Автономной Республики Крым.
Справки по адресу: 95015, г. Симферополь, ул. Севастопо
льская, 17, каб. 47, тел. 241319, Фонд имущества Автоном
ной Республики Крым.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні не завершених
будівництвом житлових будинків з господарськими
приміщеннями в с. Нові Обиходи (Самчинці)
Немирівського рEну
(початкова вартість знижена на 30%)
Номер Кіль( Загальна Ступінь
Вартість
сади( кість плооща будівельної продажу
би кімнат житлового готовності, об’єкта
без
%
будинку,
ПДВ, грн.
м2

ПДВ,
грн.

Початкова
вартість
продажу з
ПДВ,
грн.

Грошові кошти в
розмірі 10% від
початкової вар(
тості продажу
об’єкта, грн.

Квартал № 13
1
2
3

4
4
4

87,7
87,7
87,7

57
63
63
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1 726,20
1 886,50
1 773,80

345,24
377,30
354,76

2 071,44
2 263,80
2 128,56

207,20
226,40
212,90

По житлових будинках виконано: фундаменти з монолітного
залізобетону і залізобетонних блоків, цегляні стіни і перегород
ки, покриття зі збірних залізобетонних пустотних плит, дах з
шиферним покриттям, на веранді шифер зруйнований. Ніякі
інші роботи по будинкам не виконувались. По господарським
приміщенням виконано: фундаменти зі збірних залізобетонних
блоків, цегляні стіни на садибі 1 до рівня перемичок, покриття
зі збірних пустотних плит на садибі 2, а на садибі 3 покриття зі
залізобетонних плит виконано тільки над приміщенням для ху
доби. Ніякі інші роботи по господарським приміщенням не ви
конувались. Благоустрій і огородження не виконувались. По ву
лиці проходить водогін з водорозбірними колонками загаль
ного користування. Виконана дорога з твердим покриттям. Се
ло електрофіковано, газифіковано, телефонізовано. Мережі ене
ргозабезпечення до вказаних садиб не виконувались.
Площа земельної ділянки для кожної садиби — 0,25 га.
Умови продажу об’єктів: збереження первісного призна
чення; завершити будівництво об’єкта протягом 5 років; за
борона продажу об’єкта та земельної ділянки, на якій розта
шований цей об’єкт, до моменту завершення будівництва і
введення об’єкта в експлуатацію; забезпечення вимог техні
ки безпеки, екологічної безпеки, охорони навколишнього при
родного середовища під час добудови та подальшого вве
дення об’єкта в експлуатацію.
Питання відведення, оренди або приватизації земельної
ділянки вирішується за ініціативою покупця самостійно піс
ля укладання договору купівліпродажу об’єкта згідно з чин
ним законодавством.
Реєстраційний збір (17 грн.) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Ре
гіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області №
37187006000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єк
та приватизації, вносяться на рахунок Регіонального відді
лення ФДМУ по Вінницькій області № 37315005000498 в бан
ку УДК у Вінницькій області, МФО 802015, код 13327990.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 3
дні до початку аукціону.
Аукціон відбудеться через 30 днів від дня опублікуванE
ня цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за
адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 (вінницька філія
ДАК «Національна мережа аукціонних центрів») о 10.00.
Ознайомитися з об’єктами можна за адресою їх розташу
вання. Додаткову інформацію можна одержати за місцем по
дання заяви.
Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м.
Вінниця, вул. Гоголя,10 (кімн.14), тел. 354629. Час роботи: з
8.00 до 17.00 (крім вихідних), по п’ятницях з 8.00 до 16.00.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про приватизацію шляхом продажу на аукціоні
об’єктів незавершеного будівництва —
12—14Eповерхового 63Eквартирного житлового
будинку та 12—14Eповерхового 64Eквартирного
житлового будинку
Назва об’єкта: 12—14поверховий 63квартирний житло
вий будинок.
Балансоутримувач: ВАТ «Нікопольський південнотрубний
завод».
Адреса: м. Нікополь, пр. Трубників, 9.
Відомості про об’єкт: виконані фундамент будівлі з монолі
тного залізобетону, кладка стін та перегородок із силікатної
цегли по 12й поверх, перекриття із збірних залізобетонних
плит, сходи, покрівля — на 90%, вікна — на 80%, двері — на
40%, опалювальна система, проводка освітлення, радіофіка
ції, телефонізації, оздоблювальні роботи до 13го поверху
включно. До житлового будинку відносяться такі об’єкти: під
вищувальна станція — роботи не розпочаті; насосна станція
— виконані роботи по підземній частині на 70%, цегельна
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кладка стін із керамзитової цегли на 50%; по зовнішніх мере
жах каналізації, водопроводу, опалення, електроенергії, те
лефонізації, радіофікації роботи не розпочиналися; по зов
нішніх мережах гарячого водопостачання роботи виконані на
80%; реконструкція котельні по вул. Шульгина, 10, для забез
печення гарячою водою житлового будинку — роботи вико
нані на 20%.
Загальна будівельна готовність: 56%.
Площа земельної ділянки під забудову: 0,3 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 545 986,00 грн., ПДВ
— 109 197,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
655 183,20 грн.
Умови продажу об’єкта: обов’язкове завершення будівни
цтва та введення об’єкта в експлуатацію за початковим при
значенням протягом п’яти років від дня підписання акта при
йманняпередачі об’єкта; заборона продажу об’єкта незаве
ршеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташо
ваний цей об’єкт, до моменту завершення будівництва і вве
дення об’єкта в експлуатацію та до моменту здійснення поку
пцем повних розрахунків за придбаний об’єкт; забезпечення
вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природ
ного середовища під час добудови та подальшого введення
в експлуатацію об’єкта приватизації; питання приватизації
чи оренди земельної ділянки та її розмір покупець вирішує
самостійно з місцевою радою в порядку, встановленому чин
ним законодавством.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про
токолу аукціону або укладання договору купівліпродажу об’
єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової ціни
продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не
повертаються.
Засоби платежу — грошові кошти.
Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 65 518,32 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта привати
зації, вносять на рахунок № 37311009001104 Управління Дер
жавного Казначейства України в Дніпропетровській області,
МФО 805012, код за ЗКПО 13467337 Регіонального відділен
ня Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області до 16 вересня 2004 року (включно).
Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37188500900001 Управління Державного Казначей
ства України в Дніпропетровській області, МФО 805012, код
за ЗКПО 13467337 Регіонального відділення Фонду держав
ного майна України по Дніпропетровській області.
Аукціон відбудеться 20 вересня 2004 року о 10.00 в
філії «Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «НаціоE
нальна мережа аукціонних центрів» за адресою: 49094,
м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп. 12,
4Eй поверх.
Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення
ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: 49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінце
вий термін прийняття заяв: 16 вересня 2004 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію про продаж об’єкта
можна отримати за тел. 428948.
Назва об’єкта: 12—14поверховий 64квартирний житло
вий будинок.
Балансоутримувач: ВАТ «Нікопольський південнотрубний
завод».
Адреса: м. Нікополь, пр. Трубників, 9а.
Відомості про об’єкт: виконані фундамент будівлі з моноліт
ного залізобетону, кладка стін та перегородок із силікатної цег
ли по 12 поверх, перекриття із збірних залізобетонних плит по
11й поверх, сходи. Інженерні мережі не виконувалися.
Загальна будівельна готовність: 42%.
Площа земельної ділянки під забудову: 0,3 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 482 625 грн., ПДВ —
96 525,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
579 150 грн.
Умови продажу об’єкта: обов’язкове завершення будівни
цтва та введення об’єкта в експлуатацію за початковим при
значенням протягом п’яти років від дня підписання акта при
йманняпередачі об’єкта; заборона продажу об’єкта незаве
ршеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташо
ваний цей об’єкт, до моменту завершення будівництва і вве
дення об’єкта в експлуатацію та до моменту здійснення поку
пцем повних розрахунків за придбаний об’єкт; забезпечення
вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природ
ного середовища під час добудови та подальшого введення
в експлуатацію об’єкта приватизації; питання приватизації
чи оренди земельної ділянки та ії розмір покупець вирішує
самостійно з місцевою радою в порядку, встановленому чин
ним законодавством.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про
токолу аукціону або укладання договору купівліпродажу об’
єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової ціни
продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не
повертаються.
Засоби платежу — грошові кошти.
Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 57 915,00 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта привати
зації, вносять на рахунок № 37311009001104 Управління Дер
жавного Казначейства України в Дніпропетровській області,
МФО 805012, код за ЗКПО 13467337 Регіонального відділен
ня Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області до 16 вересня 2004 року (включно).
Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37188500900001 Управління Державного Казначей
ства України в Дніпропетровській області, МФО 805012, код

за ЗКПО 13467337 Регіонального відділення Фонду держав
ного майна України по Дніпропетровській області.
Аукціон відбудеться 20 вересня 2004 року о 10.00 в
філії «Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «НаціоE
нальна мережа аукціонних центрів» за адресою: 49094,
м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп. 12,
4Eй поверх.
Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення
ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: 49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінце
вий термін прийняття заяв: 16 вересня 2004 року 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. 428948.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні під розбирання
об’єкта незавершеного будівництва —
одноквартирного житлового будинку № 4
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00697018.
Назва об’єкта: одноквартирний житловий будинок № 4, що
знаходиться на балансі СТОВ ім. 118ти.
Адреса: 86184, Донецька обл., м. Макіївка, Совєтський рн,
с. Нижня Кринка.
Відомості про об’єкт: виконано монтаж бетонних блоків фу
ндаменту, стіни із залізобетонних панелей, перекриття із за
лізобетонних плит, частково покрівля з шиферу. Будівництво
здійснювалось з 1992р. по 1995р.
Ступінь будівельної готовності — 49,2%.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ —1 499,27 грн., ПДВ —
299,85 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 1 799,12 грн.
Умови продажу: розібрати об’єкт та привести будівельний
майданчик в належний стан протягом двох років після укла
дання договору купівліпродажу; забезпечити додержання
правил техніки безпеки та санітарноекологічних норм, пе
редбачених законодавством України; здати земельну ділян
ку місцевим органам самоврядування з додержанням умов
здачі; покупець має право придбати земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт, тільки під забудову; забороняється про
даж об’єкта та земельної ділянки, на якій він розташований,
на термін розбирання об’єкта та до здійснення повних роз
рахунків за придбаний об’єкт.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. вноситься на р/р
№ 37187561900001 банку УДК в Донецькій області, МФО
834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відді
лення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в сумі 180 грн., що становить 10% від по
чаткової вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк УДК
в Донецькій обл. на р/р № 37313008000034, МФО 834016,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділення Фо
нду держмайна України по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза
ції вносяться в банк УДК в Донецькій області на р/р №
37186562900001, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач
— Регіональне 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, в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000,
м. Донецьк, вул. Артема, 97, каб. 439а.
Аукціон буде проведено на 34Eй день після публікації
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації», о 10.00
за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13 на
Товарній біржі «Феміда».
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) 3047527.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні під розбирання
об’єкта незавершеного будівництва —
одноквартирного житлового будинку № 5
(ціна знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00697018.
Назва об’єкта: одноквартирний житловий будинок № 5, що
знаходиться на балансі СТОВ ім. 118ти.
Адреса: 86184, Донецька обл., м. Макіївка, Совєтський рн,
с. Нижня Кринка.
Відомості про об’єкт: виконано монтаж бетонних блоків фу
ндаменту, стіни з залізобетонних панелей, перекриття із за
лізобетонних плит, покрівля з шиферу (частково демонтова
на). Будівництво здійснювалось з 1992р. по 1995 р.
Ступінь будівельної готовності — 52%.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 958,29 грн., ПДВ —
391,66 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 2 349,95 грн.
Умови продажу: розібрати об’єкт та привести будівельний
майданчик в належний стан протягом двох років після укла
дання договору купівліпродажу; забезпечити додержання
правил техніки безпеки та санітарноекологічних норм, пе
редбачених законодавством України; здати земельну ділян
ку місцевим органам самоврядування з додержанням умов
здачі; покупець має право придбати земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт, тільки під забудову; забороняється про
даж об’єкта та земельної ділянки, на якій він розташований,
на термін розбирання об’єкта та до здійснення повних роз
рахунків за придбаний об’єкт.
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АУКЦІОНИ
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. вноситься на р/р №
37187561900001 банку УДК в Донецькій області, МФО 834016,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти у сумі 235 грн., що становить 10% від по
чаткової вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк УДК
в Донецькій обл. на р/р № 37313008000034, МФО 834016,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділення Фо
нду держмайна України по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза
ції вносяться в банк УДК в Донецькій області на р/р №
37186562900001, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач
— Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення
а у к ц і ону. 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.
Аукціон буде проведено на 34Eй день після публікації
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13 на
Товарній біржі «Феміда».
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) 3047527.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж під розбирання, на аукціоні
об’єкта незавершеного будівництва —
одноквартирного житлового будинку № 6
(ціна знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00697018.
Назва об’єкта: одноквартирний житловий будинок № 6, що
знаходиться на балансі СТОВ ім. 118ти.
Адреса: 86184, Донецька обл., м. Макіївка, Совєтський рн,
с. Нижня Кринка.
Відомості про об’єкт: виконано монтаж бетонних блоків фу
ндаменту, стіни з залізобетонних панелей, перекриття із за
лізобетонних плит, покрівля з шиферу (частково демонтова
на). Будівництво здійснювалось з 1992р. по 1995 р.
Ступінь будівельної готовності — 52%.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 958,29 грн., ПДВ —
391,66 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 2 349,95 грн.
Умови продажу: розібрати об’єкт та привести будівель
ний майданчик в належний стан протягом двох років після
укладення договору купівліпродажу; забезпечити додержан
ня правил техніки безпеки та санітарноекологічних норм,
передбачених законодавством України; здати земельну ді
лянку місцевим органам самоврядування з додержанням умов
здачі; покупець має право придбати земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт тільки під забудову; забороняється про
даж об’єкта та земельної ділянки, на якій він розташований,
на термін розбирання об’єкта та до здійснення повних роз
рахунків за придбаний об’єкт.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. вноситься на р/р
№ 37187561900001 банку УДК в Донецькій області, МФО
834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відді
лення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти у сумі 235 грн., що становить 10% від поча
ткової вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк УДК в
Доне ц ь к і й о б л . н а р / р № 3 7 3 1 3 0 0 8 0 0 0 0 3 4 , М Ф О
8 3 4 0 1 6 , ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне від
ділення Фонду держмайна України по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза
ції вносяться в банк УДК в Донецькій області на р/р №
37186562900001, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач
— Регіональне 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, в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000,
м. Донецьк, вул. Артема, 97, каб. 439а.
Аукціон буде проведено на 34Eй день після публікації
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13 на
Товарній біржі «Феміда».
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) 3047527.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
незавершеного будівництва — 9Eповерхового
72Eквартирного житлового будинку № 8 (А, Б)
(ціна знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 13533428.
Назва об’єкта: 9поверховий 72квартирний житловий бу
динок № 8 (А, Б), що знаходиться на балансі ВАТ «Донецький
завод великопанельного домобудування3».
Адреса: 83077, м. Донецьк, Куйбишевський рн, квартал
604, вул. Шахтарської слави.
Рівень будівельної готовності — 80%.
Загальна площа земельної ділянки під забудову — 0,68 га.
Відомості про об’єкт: повністю зведена коробка будівлі та
перекриття, оздоблювальні роботи виконані частково.

l

КОНКУРСИ

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 968 709 грн., ПДВ —
193 741,8 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 1 162 450,8 грн.
1 660 644 грн. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу: покупець зобов’язаний завершити будів
ництво та ввести об’єкт в експлуатацію протягом п’яти років
від дати нотаріального посвідчення договору купівліпродажу;
забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на якій
він розташований, до завершення будівництва та вводу об’
єкта в експлуатацію; покупець зобов’язаний забезпечити до
тримання правил техніки безпеки, санітарних та екологічних
норм, передбачених законодавством; власником об’єкта стає
покупець, який запропонує найвищу ціну.
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 Фон
ду державного майна України по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 116 246 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 Фонду державного майна України 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 Фонду державного майна Украї
ни по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення аук
ціону. 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.
Аукціон буде проведено на 34Eй день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5,
ТОВ НауковоEконсультативна упроваджувальна фірма
«УніверсалEКонсалтинг».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області. Ознайомитись з об’єк
том можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062)
3359273
.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта незавершеного
будівництва — реконструкції маслозаводу
в смт Брусилів
Назва об’єкта: реконструкція маслозаводу, що перебуває
на балансі державної дирекції «Чорнобильбуд».
Адреса: 12600, Житомирська область, Брусилівський ра
йон, смт Брусилів, вул. Лермонтова, 33.
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємствабалансоутримувача:
13552497, 10012, м. Житомир, вул. Гоголівська, 4.
Призначення об’єкта: випуск цільномолочної продукції на
10 т/зміну.
Склад основних об’єктів: склад об’єктів, по яких розпоча
то будівництво: цех цільномолочної продукції, адміністра
тивнопобутовий корпус, перехідна галерея, котельня, склад
готової продукції, компресорна, масложироуловлювач, рі
динозбірник, градирня. Цех цільномолочної продукції: дво
поверхова будівля, стіни з керамічної цегли, перекриття,
покриття, перегородки, покрівля з азбестоцементних лис
тів, віконні рами, штукатурка, підготовка під підлогу з бето
ну. Перехідна галерея: стіни з силікатної цегли, перекриття,
покрівля, встановлені віконні рами та сходові марші до ад
мінбудинку. Адмінбудинок: стіни з керамічної цегли з обли
цюванням силікатною цеглою, перекриття, покриття, пере
городки, вікна розукомплектовані. Котельня: виконані на
100% — стіни — керамічна цегла, шлакоблок, залізобетонні
панелі, каркас, дах, покрівля, зовнішня столярка. Компресо
рна: стіни — залізобетонні панелі, перегородки, плити пе
рекриття, вікна, двері, ворота, покрівля, щебенева підгото
вка під підлогу. Склад готової продукції: закінчений будів
ництвом об’єкт. Градирня: фундаменти, залізобетонні ар
мовані стіни. Об’єкт розташований на території діючого ма
слозаводу. Інженерні мережі є в наявності на його території,
але до новобудов не підведені.
Територія огороджена та знаходиться під охороною.
Будівництво здійснювалось протягом 1992—1996 років.
Ступінь будівельної готовності: 38,2%.
Відомості про земельну ділянку: 3,0 га. Питання придбання
чи оренди земельної ділянки, відведеної під забудову об’єк
та незавершеного будівництва, покупець вирішує з органа
ми місцевого самоврядування після набуття ним права вла
сності на об’єкт приватизації.
Вартість продажу без ПДВ: 359 651 грн., ПДВ: 71 930 грн. 20
коп.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
431 581 грн. 20 коп.
Умови продажу: завершення будівництва протягом п’яти
років; можлива зміна 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 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.

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 43 158 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 17 вересня 2004 року об 11.00
за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий
зал.
Кінцевий термін прийняття заяв — 13 вересня 2004 року
до 18.00.
Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати за ад
ресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 227668.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Житомирській області, м. Житомир, вул.
1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 227668 в робочі дні з 9.00 до
18.00.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
— не завершеного будівництвом свинарника,
повернутого за рішенням суду у державну власність
Назва об’єкта: свинарник, повернутий за рішенням суду у
державну власність.
Адреса: Закарпатська обл., смт Перечин, вул. Промисло
ва, 5.
Призначення об’єкта: утримання та вирощування свиней.
Відомості про об’єкт та ступінь будівельної готовності: сви
нарник, повернутий за рішенням суду у державну власність
представляє собою одноповерхову цегляну будівлю. Фунда
мент — збірні залізобетонні плити; стіни та перегородки —
цегляні; дах — двоскатний; матеріал даху — залізобетонні
балки, панелі, бітумна стяжка; покрівля — хвилясті азбесто
цементні листи; підлога — бетонна; віконне та дверне запов
нення відсутнє; інженерні мережі відсутні. Оздоблення зов
нішнє та внутрішнє виконане цементною штукатуркою та вап
няним розчином. Матеріали, вироби, конструкції та устатку
вання на об’єкті — відсутні.
Початок будівництва — жовтень 1992 р., припинення буді
вництва — березень 1993 р., ступінь будівельної готовності
— 79%. Об’єкт розташовано на території ВАТ «Перечинський
Агрокомплекс». Площа забудови об’єкта — 599,0 м2. Питання
землекористування покупець вирішує самостійно згідно з чин
ним законодавством.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 18 007,00 грн., ПДВ
— 3 601,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
21 608,40 грн.
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 №
37187010000173 в УДК в Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.
Грошові кошти в розмірі 2 160,84 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховують
ся на р/р № 37314009000173 в УДК в 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 опублікуE
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11.00 за адресою: Закарпатська область, м. УжгоE
род, вул. Собранецька, 60.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатсь
ка область, смт Перечин, вул. Промислова, 5.
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) 35321, 37193.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під розбирання об’єкта
незавершеного будівництва — цеха штамповки кузовів
Назва об’єкта незавершеного будівництва: цех штамповки
кузовів.
Місцезнаходження об’єкта: 69008, м. Запоріжжя, Південне
шосе, 72.
Балансоутримувач: ВАТ «Запорізький металургійний ком
бінат «Запоріжсталь», адреса: 69008, м. Запоріжжя, Південне
шосе, 72, код за ЄДРПОУ 00191230.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт
за проектом являє собою будівлю з одного прольоту розмі
ром в плані 90х24,6 м.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294E33E13
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АУКЦІОНИ
Виконано: будівельномонтажні роботи з улаштування вер
тикального планування, фундаментів під будівлю, металоко
нструкцій каркасу та фундаментів під обладнання пресу від
повідно до проекта; по фундаментам змонтовано металокон
струкції, загальна вага усіх металоконструкцій відповідно до
виконавчої документації становить 217,75 т.
Загальна будівельна готовність — 10%.
Будівництво об’єкта розпочато у 1993 р., законсервовано у
1998 р.
Огорожа об’єкта відсутня.
Відомості про земельну ділянку: розмір будівельного май
данчика складає 0,33 га на промисловій території ВАТ «Запо
різький металургійний комбінат «Запоріжсталь».
Вартість продажу об’єкта незавершеного будівництва без
ПДВ — 205 500 грн.
Нарахований ПДВ — 41 100 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта незавершеного
будівництва з ПДВ — 246 600 грн.
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва: розі
брати об’єкт до рівня землі протягом року після укладання
договору купівліпродажу; забезпечити виконання вимог еко
логічної безпеки, охорони навколишнього середовища під час
розбирання; подальше відчуження об’єкта покупцем забо
ронено; земельна ділянка після розбирання об’єкта зали
шається користувачу — ВАТ «Запорізький металургійний ком
бінат «Запоріжсталь»; у разі відмови покупця від підписання
протоколу аукціону або договору купівліпродажу, сплачені
грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта,
йому не повертаються.
Грошові кошти у розмірі 24 660 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р №
37338661100021, реєстраційний збір за подання заяви, вно
ситься у розмірі 17,00 грн. на р/р № 37183501900008, кошти
за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182502900008
Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій області в
управління Державного казначейства у Запорізькій області,
МФО 813015, код за ЄДРПОУ 20495280.
Аукціон буде проведено 1 жовтня 2004 року об 11.00
за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 105 (інститут
«Запоріждіпроводгосп», актовий зал, п`ятий поверх).
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 27
вересня 2004 року.
Заяви на участь у аукціоні приймаються за адресою: 69107,
м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164, кімн. 766, з 9.00 до 16.00 (крім
вихідних).
Ознайомлення з об’єктом проводиться під час приймання
заяв.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0612)
390507.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні не завершеного будівництвом
цеху по виробництву безалкогольних напоїв
Назва об’єкта: цех по виробництву безалкогольних напоїв.
Балансоутримувач: відсутній.
Адреса: Луганська область, м. Сєверодонецьк, вул. Завод
ська.
До складу об’єкта входять: двоповерхова будівля цеху роз
міром в плані 36х36 м та одноповерхова прибудова прохідної.
Виконано: фундамент — 100%, стіни та перегородки із си
лікатної цегли — 100%, перекриття із збірних залізобетонних
плит — 100%, покрівля — 10%, підлога — 5%. Будівельна
готовність — 71%.
Площа земельної ділянки під забудову — 1 296 м2. Земель
на ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 264 450 грн., ПДВ —
52 890 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
317 340 грн.
Засоби платежу — грошові кошти.
Умови продажу об’єкта: завершення будівництва без збе
реження первісного призначення протягом 5 років; заборона
відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до завершення
будівництва та введення об’єкта в експлуатацію; забезпе
чення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію; покупцю об’єкта незавершеного бу
дівництва надається розстрочка платежу на термін 5 років.
Початкова ціна об’єкта визначена без вартості земельної
ділянки.
Питання землекористування вирішує новий власник з ор
ганом місцевого самоврядування згідно з чинним законо
давством.
Термін приймання заяв закінчується за 3 дні до дати про
ведення аукціону.
Аукціон буде проведено о 10.00 17 вересня 2004 року
філією «Луганський аукціонний центр» ДАК «НаціонаE
льна мережа аукціонних центрів» за адресою: м. ЛуE
ганськ, вул. Октябрська, 43.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання про
токолу аукціону або укладання договору купівліпродажу об’
єкта, сплачує продавцю неустойку в розмірі 20 відсотків від
кінцевої ціни продажу об’єкта на аукціоні.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. вноситься на р/р
№ 37183506900001 УДК у Луганській області, МФО 804013,
код 13398493 (для Регіонального відділення ФДМУ по Луган
ській області). Грошові кошти в розмірі 31 734 грн., що стано
вить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вно
сяться на р/р № 37316006000535 УДК у Луганській області,
МФО 804013, код 13398493 (для Регіонального відділення
ФДМУ по Луганській області).
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Додаткову інформацію про об’єкт незавершеного будівни
цтва можна отримати за тел./факс 531336 у Регіональному
відділенні Фонду держмайна України по Луганській області
за адресою: 91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, к. 208.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта незавершеного
будівництва — їдальні
Назва об’єкта: їдальня, що знаходиться на балансі СТОВ
«Мир», Львівська область, Мостиський рн, с. Липники, ЗКПО
03374758.
Місцезнаходження: Львівська область, Мостиський рн,
с. Липники.
Відомості про технічний стан об’єкта: будівля їдальні — з
силікатної цегли, без підвалу. Складається з двох частин: фа
садної і тильної. Фасадна частина: розміри по зовнішніх сті
нах 16,6х8,5 м, не має перекриття — шиферна покрівля по
кладена по металоконструкціях, по фасаду — високі вікна у
металевих рамах, підлога відсутня. Тильна частина: розміри
по зовнішніх стінах 9,8х10,6 м, має перекриття із залізобе
тонних плит, оштукатурена в середині, частково є електро
проводка. Підлога, вікна, двері та інженерні комунікації від
сутні.
Земельна ділянка: питання земельної ділянки вирішується
новим власником за порядком, встановленим законом, після
підписання договору купівліпродажу.
Площа земельної ділянки: 400 м2.
Ступінь будівельної готовності: ~ 54%.
Умови продажу: дотримання вимог щодо збереження охо
рони навколишнього середовища згідно з чинним законо
давством; завершення будівництва без збереженням перві
сного призначення об’єкта протягом п’яти років з моменту
укладення договору купівліпродажу; заборона відчуження
об’єкта до завершення будівництва та введення його в екс
плуатацію; у випадку відмови переможця аукціону від підпи
сання договору купівліпродажу об’єкта в п’ятиденний тер
мін з дня затвердження протоколу аукціону, сплачується
штраф в розмірі 20 відсотків від кінцевої ціни продажу ОНБ.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 21 709 грн., ПДВ — 4 341,8
грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 26 050,80 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 605,08 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37310009000186, одержувач коштів: Регіональне відділен
ня ФДМУ по Львівській області, код 20823070; банк одержу
вача — УДК у Львівській області, МФО 825014.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37180500900001, одержувач коштів: Регіональне від
ділення ФДМУ у Львівській області, код 20823070; банк оде
ржувача — УДК у Львівській області, МФО 825014.
В призначенні платежу слід вказати за що сплачуються
дані кошти.
Заяви приймаються протягом 27 днів з моменту публікації
інформації у «Відомостях приватизації».
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: Львівська
обл., Мостиський рн, с. Липники.
Аукціон відбудеться через 30 днів з моменту публікаE
ції інформації у «Відомостях приватизації» об 11.00 за
адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, другий поE
верх, кімн. 40.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про приватизацію об’єкта незавершеного будівництва
шляхом продажу на аукціоні — спального корпусу
санаторію «Ялинка»
Назва об’єкта: спальний корпус санаторію «Ялинка».
Місцезнаходження об’єкта: 63434, Харківська область, Змі
ївський район, с. Дачне.
Балансоутримувач: колективне підприємство курортно
туристичного будівництва «Базис», код за ЄДРПОУ 02647311,
адреса: 61001, м. Харків, пл. Конституції, Палац Праці, 6й
під’їзд, 5й поверх.
Склад основних об’єктів: триповерхова будівля спального
корпусу з підвалом площею забудови 1246 м2, одноповерхова
споруда насосної станції та 2 резервуари для води ємністю
по 200 м3.
Призначення об’єкта: допускається зміна первісного при
значення об’єкта.
Ступінь будівельної готовності: 38,7%.
Наявність комунікацій: частково виконані.
Площа земельної ділянки орієнтовно 0,3 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 15 900,00 грн.
ПДВ: 3 180,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
19 080,00 грн.
Платіжні засоби: грошові кошти.
Сума застави: 1 908,00 грн.
Умови продажу об’єкта: початкова вартість об’єкта ви
значена без урахування вартості земельної ділянки під об’
єктом; об’єкт підлягає продажу під добудову; покупець зо
бов’язаний протягом одного року з дати нотаріального по
свідчення договору купівліпродажу об’єкта вжити заходи
згідно з чинним законодавством щодо переоформлення
права замовника і права користування земельною ділян
кою під об’єктом з відповідною місцевою Радою та розпо
чати будівництво об’єкта. Завершити будівництво і ввес

ти об’єкт в експлуатацію протягом п’яти років з дати нота
ріального посвідчення договору купівліпродажу; покупець
зобов’язаний протягом тридцяти днів з дати нотаріально
го посвідчення договору купівліпродажу об’єкта відшко
дувати органу приватизації витрати, пов’язані з підготов
кою об’єкта до приватизації, в сумі 1 300,00 грн. (одна ти
сяча триста грн. 00 коп.), без урахування ПДВ; земельна
ділянка окремо під об’єкт не виділена. Питання відведен
ня, оренди або приватизації земельної ділянки під об’єк
том та її остаточний розмір вирішується новим власником
самостійно згідно з порядком, що встановлений чинним
законодавством; забороняється відчуження об’єкта неза
вершеного будівництва та земельної ділянки, на якій роз
ташований цей об’єкт, до моменту здійснення покупцем
повних розрахунків за придбаний об’єкт та завершення
будівництва і введення об’єкта в експлуатацію; покупець
зобов’язаний забезпечити виконання вимог екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища
під час добудови і подальшої експлуатації об’єкта.
Аукціон буде проведено 17 вересня 2004 року об 11.00
в приміщенні «Харківський аукціонний центр» ДАК
«НМАЦ» за адресою: 61145, м. Харків, вул. Шатілова ДаE
ча, 4.
Останній день прийняття заяв на участь в аукціоні — 13
вересня 2004 року .
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
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 можливо за адресою: м. Харків, Держпром, 3 під’
їзд, 1 поверх, кімн. 213, тел. 7051873.

Продаж на аукціоні за методом
зниження ціни лота
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів незавершеного
будівництва державної власності за методом
зниження ціни лота — невстановленого обладнання,
школи
Назва об’єкта: комплект невстановленого обладнання згід
но з додатком № 1.
Місцезнаходження: ВАТ «Котельний завод «Колвіенерго
маш», (м. Чернігів, вул. Інструментальна, 17).
Характеристика об’єкта: до складу комплекту входять (одиниць):
насосів — 26; вентиляторів — 9; економайзерів ЕКВМ/1/2 —
5; радіаторів — 58; трубозасувна арматура — 452; фільтр
ДУ/2000 — 1; трансформаторів ТМЗ/1000 — 2; щитів елект
ричних — 29; роз’єднувачів — 30; контрольно–вимірювальна
арматура — 105.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 309 350 грн.
ПДВ — 61 870 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
— 371 220 грн.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови продажу: передача покупцеві невстановленого об
ладнання здійснюється після сплати повної вартості.
Застава: грошові кошти в розмірі 37 122 грн.
Назва об’єкта: школа.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Бобровицький рн.,
с. Осокорівка, вул. Конторська, 3а.
Характеристика об’єкта: виконано фундамент з бетонних
блоків розміром 54х14 м з внутрішніми перегородками, ви
сотою 2,4 м. Площа виділеної земельної ділянки 1,2 га.
Загальна будівельна готовність: 10 %.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 26 546 грн.
ПДВ: 5 309,2 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 31 855,2 грн.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови продажу: під розбирання, демонтаж об’єкта, прове
дення рекультивації землі до 01.10.2005 передача по акту при
йомупередачі органу місцевого самоврядування та забез
печення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час розбирання об’єкта.
Застава: грошові кошти в розмірі 3 186 грн.
Застава: грошові кошти, що становлять 10% від початкової
вартості об’єкта вносяться на р/р № 37312006000431, одер
жувач: РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк
одержувача — УДК у Чернігівській обл., МФО 853592.
Плата за реєстрацію заяви на приватизацію у розмірі 17
грн. та розрахунки за об’єкт вносяться на р/р №
37187500900002, одержувач: РВ ФДМУ по Чернігівській обл.,
код 14243893, банк одержувача — УДК в Чернігівській обл.,
МФО 853592.
Кінцевий термін прийняття заяв — 13 вересня 2004 року.
Аукціон відбудеться 17 вересня 2004 р. об 11.00 за
адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.
Додаткову інформацію по об’єктах можна отримати в Регіо
нальному відділенні ФДМУ по Чернігівській області за ад
ресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43, кімн. 319,
тел.176302 з 8.00 до17.00 (крім вихідних).
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(çàòâåðäæåíî íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 27.07.2004 ¹1531)
Код за
ЄДРПОУ

Розмір
статут(
ного
фонду,
грн.

Назва підприємства

00109398 ВАТ «БАГЛІЙСЬКИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНО(ДОПОМІЖНОГО
УСТАТКУВАННЯ ТА ТРУБОПРОВОДІВ»
00116895 ВАТ «ДНІСТРОГЕСБУД»
00178594 ВАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
00178713 ВАТ «БРЯНКІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
00181496 ВАТ «ТРЕСТ»СВЕРДЛОВСЬКШАХТОБУД»
00372405 ВАТ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЦУКРО(РАФІНАДНИЙ ЗАВОД »
00372925 ВАТ «СУМСЬКИЙ РАФІНАДНИЙ ЗАВОД»
00373468 ВАТ «СЕЛИЩАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
00373630 ВАТ «БУЖАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
00373669 ВАТ «ЖАШКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
00378595 ВАТ «ЖИТОМИРХЛІБ»
00386991 ВАТ «БУРЯКОРАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ»
00412458 ВАТ «САД»
00413127 ВАТ «ЖОВТНІВКА»
00413222 ВАТ «ДУНАЙСЬКИЙ»
00413268 ВАТ «НАДЛИМАНСЬКИЙ»
00476754 ВАТ «РІВНЕРИБГОСП»
00483493 ВАТ «ПЛЕМПТАХОЗАВОД ІМЕНІ ЧКАЛОВА»
00486356 ВАТ «КЕГИЧІВКА»
00486818 ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «ВЕЛИКА БУРІМКА»
00492055 СВАТ «ВІННИЦЯ(СОРТНАСІННЄОВОЧ»
00727305 ВАТ «ЧЕРНІГІВЗООВЕТПРОМПОСТАЧ»
00851577 ВАТ «ЛУЧЕЗАРНИЙ»
00856994 ВАТ «СТАРИЙ КОВРАЙ»
00901683 ВАТ «ЛЕТИЧІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»
00903512 ВАТ «БАРАШІВСЬКА «АГРОПРОМТЕХНІКА»
00907208 ВАТ «ШУМСЬКИЙ АГРОПОСТАЧ»
00951468 ВАТ «МЕЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
00955851 ВАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
01034969 ВАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕЛІОРАТОР»
01349791 ВАТ «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИ(
РОБІВ»
01432115 ВАТ «ЛУГАНСЬКГЕОЛОГІЯ»
02042356 ВАТ «ФАВОРИТ»
02128299 ВАТ «БУКОВИНСЬКИЙ ЛЬОН»
02574248 ГЕНЕРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ
ОБЛАСТІ ( ВАТ ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЧЕРЕМОШ»
03116016 ВАТ «АНТРАЦИТІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ(
СТВО 10962»
03119463 ВАТ «УМАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
17155»
03120288 ВАТ «ТАЛЬНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
17137»
03327718 ВАТ «ЯКИМІВСЬКИЙ ЛИВАРНО(МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
«СТАНДАРТ»
03374764 ВАТ «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
04371845 ВАТ «ПРИЛУЦЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ»
05386010 ВАТ «ЛИМАНСЬКИЙ»
05491089 ВАТ «ЗАЧЕПИЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИ(
КОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ «РАЙАГРОХІМ»
05491161 ВАТ «АГРОБІЗНЕС(НВ»
05511627 ВАТ «ОДЕСЬКИЙ МІСЬКМОЛЗАВОД № 1»
05533112 ВАТ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ ПРО(
ДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»
13568222 ВАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА
КОЛОНА № 3»
14209896 ВАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
2365»
14307268 ВАТ «СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ»
14308291 ВАТ «ПРИДНІПРОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА»
14310951 ВАТ «АГАТ»
14312499 ВАТ « МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ»
20161219 ВАТ «ШАХТОБУДІНДУСТРІЯ»
20900183 ВАТ «РОДНІКИ»
21810683 ВАТ «СВІТЛОФОР»
24843341 ВАТ «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМ(
СТВО»
25315029 ВАТ «ДУБРОВИЦЬКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»
30704866 ВАТ «ВИРОБНИЦТВО «ТЕХНІК»
30704892 ВАТ «ТРАНСПОРТНИК»

Номі(
Акцій
запро( нальна
вар(
поновано, тість
шт.
акції,
грн.

Середня Подано заяв,
Почат(
ціна
кова Аукці(
шт.
ціна онна ціна до про(
акції,
акції,
дажу, фіз. юр.
грн.
грн.
грн. особа( осо(
ми бами

Сума заявлених
грошових коштів,
грн.

Задоволено
заяв

фіз.
осіб

фіз.
осіб

юр.
осіб
2

юр.
осіб

1466874,75

124549

0.25

0.25

0,01

0

7

2

1150

20

7

4347213
5852975
3544009,25
1808776
6196010,5
14388336
2726100
1380230
5126000
2801622
2898253
6184864
2849300
5389600
2287100
663340
10366100
4032080
2262730
1221500
234060
7646023
2451050
836100
223740,25
376202
2262000
3043269
1941500
536900

442142
2293840
1417604
723514
679996
11696320
2725461
600291
5125361
1120649
579654
679920
675048
4596961
896703
663341
4145960
805920
2262833
488600
93624
3058392
979640
70580
61371
177441
276937
1153860
776600
149632

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

0,01
0
0,0625
0
0,01001
0,0625
0
0,01
0
0,08738
0,01677
0,02005
0,06593
0,06253
0,12457
0,03096
0,0625
0
0,0625
0,02121
0,07476
0
0
0,01
0,01
0
0,01
0,07339
0,0625
0,02471

0
0
0
0
0,00685
0
0
0
0
0,07329
0,01145
0,01224
0,04595
0,05134
0,0632
0
0
0
0
0,01222
0,04808
0
0
0
0
0
0
0,0479
0
0,01946

1
0
0
0
9
0
0
5
0
9
13
12
31
19
74
10
0
0
48
18
13
0
0
1
2
0
2
1
0
3

0
0
1
0
1
1
0
1
0
4
2
0
1
0
0
5
1
0
5
1
2
0
0
0
0
0
0
3
1
1

4422
0
0
0
6900
0
0
2900
0
406
4010
13730
51323
287436
113385
7124
0
0
80132
10452
4989
0
0
50
260
0
150
60
0
2797

0
0
10
0
10
10
0
10
0
97520
6010
0
7000
0
0
20054
10
0
65520
10
2010
0
0
0
0
0
0
84627
48538
1500

1
0
0
0
8
0
0
2
0
9
12
11
27
19
72
9
0
0
31
17
13
0
0
1
2
0
1
1
0
2

2211902 884757
199343
79738
1847267 388872
48851428,5 9524720

0.25
0.25
0.25
0.25

0.25
0.25
0.25
0.25

0,0625
0
0,01
0,0625

0
0
0
0

0
0
3
3

1
0
0
1

0
0
167
78

10
0
0
10

0
0
3
3

1
0
0
1

Сума грошових
Кількість
недопущених коштів, що підлягають
поверненню
Акцій
заяв
продано,
шт.
фіз.
юр.
фіз. юр.
осіб осіб особам особам

Сума грошових
коштів, прийнятих
до сплати
юр.
осіб

фіз.
осіб
1150

20

0

0

0

0

0
4422
0
0
1
0
0
0
1
6800
1
0
0
0
1
1400
0
0
4
405,97
2
3710
0
13630
1 37504,77
0 287435,87
0 111704,97
5
483,81
1
0
0
0
4
65682
1
10352
2
4988,87
0
0
0
0
0
50
0
260
0
0
0
50
3
60
1
0
1
2196,99

0
0
10
0
10
10
0
10
0
97519,97
6010
0
6999,98
0
0
15769,11
10
0
40520
10
2010
0
0
0
0
0
0
84626,96
48538
1500

0
0
0
0
1
0
0
3
0
0
1
1
4
0
2
1
0
0
17
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,03
0
0
0,23
0,13
0,03
0,19
0
0
0
0
0,13
0
0
0
0
0
0
0
0
600,01

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,03
0
0
0,02
0
0
4284,89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,04
0
0

10
0
0
10

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
167
78

117000

Зали(
шок
акцій,
шт.

Сума
грошових
коштів,
прийня(
тих до
сплати,
грн.

7549

1170

442142
0
4422
0 2293840
0
160 1417444
10
0
723514
0
679996
0
6810
160 11696160
10
0 2725461
0
141000
459291
1410
0 5125361
0
1120649
0 97925,94
579654
0
9720
679920
0
13630
675048
0 44504,75
4596961
0 287435,87
896703
0 111704,97
524939
138402 16252,92
160 4145800
10
0
805920
0
1699232
563601 106202
488600
0
10362
93624
0 6998,87
0 3058392
0
0
979640
0
5000
65580
50
26000
35371
260
0
177441
0
5000
271937
50
1153860
0 84686,96
776600
0
48538
149632
0 3696,99
160
0
16700
1408

884597
79738
372172
9523312

10
0
167
88

485128,25

194052

0.25

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194052

0

355500

142200

0.25

0.25 0,05234

0,02598

9

1

5443

2000

9

1

5443

2000

0

0

0

0

142200

0

7443

199500

40409

0.25

0.25 0,09317

0,06678

5

1

1765

2000

5

1

1764,93

2000

0

0

0,07

0

40409

0

3764,93

484680

193872

0.25

0.25

0,01

0

1

1

100

10

0

1

0

10

1

0

0

0

1000

192872

10

13775500 5510200
3578900 1431560
3570400 1384320
3727717 679800

0.25
0.25
0.25
0.25

0.25
0.25
0.25
0.25

0,0625
0,0625
0,0625
0

0
0
0
0

3
2
9
0

2
1
0
0

1412
14380
87042
0

30
10
0
0

1
2
4
0

2
1
0
0

12
14380
522
0

30
10
0
0

2
0
5
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

672
230240
8352
0

5509528
1201320
1375968
679800

42
14390
522
0

5258951 679800
9636716,25 179212
22494700 8998000

0.25
1.75
0.25

0.25
1.75
0.25

0,01
0,4375
0,0625

0
0
0

0
4
2

1
1
1

0
2530
20

10
10
10

0
1
2

1
1
1

0
9,63
20

10
9,63
10

0
3
0

0
0
0

0
0,37
0

0
0,37
0

1000
44
480

678800
179168
8997520

10
19,26
30

326177,25

103269

0.25

0.25

0,01

0

1

0

10

0

1

0

10

0

0

0

0

0

1000

102269

10

217100

113580

0.25

0.25 0,05323

0,0412

9

0

6046

0

9

0

6045,95

0

0

0

0,05

0

113580

0

6045,95

7065413
3520100
236980
7957700
426165
6780400
4314887
604500

2825518
1408040
94792
3183080
135426
2712160
1725955
91420

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

0.25
0
0.25
0
4.43 0,26063
0.25
0
0.25
0,01
0.25 0,0625
0.25 0,0625
0.25 0,02308

0
0
0,10702
0
0
0
0
0,0134

0
0
31
0
2
0
1
6

0
0
0
0
1
1
0
0

0
0
24706
0
150
0
12
2160

0
0
0
0
10
10
0
0

0
0
31
0
2
0
1
5

0
0
0
0
1
1
0
0

0
0
24704,53
0
150
0
12
2110

0
0
0
0
10
10
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1,47
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
94792
0
16000
160
192
91420

1310775 524310
3214900 1285960
2131800 852720

0.25
0.25
0.25

0.25 0,02003
0.25
0
0.25
0

0,01358
0
0

2
0
0

1
0
0

10494
0
0

10
0
0

2
0
0

1
0
0

10494
0
0

10
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

524310
0
0

2825518
0
1408040
0
0 24704,53
3183080
0
119426
160
2712000
10
1725763
12
0
2110
0
1285960
852720

10504
0
0

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ т. 294E33E28

ФОНДОВА БІРЖА
Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УФБ та філіях
ÓÔÁ. Àóêö³îíí³ òîðãè 21.09.2004
№
пор.

1

2

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

14314682 ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬ(
КИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗА(
ВОД»
5473097 ВАТ «СПЕЦІАЛІЗО(
ВАНА ФІРМА «МИСФА»

Адреса

Фор(
ма
ви(
пус(
ку
акцій

Озна(
ка
моно(
поліс(
та та
ст.
важ(
ливого

Статут(
ний
фонд,
грн.

Номі( Пакет
нал, акцій,
грн.
шт.

Земе(
Дата
% льна
надання
до ділян(
інфор(
СФ
ка,
мації
га

Кіль(
кість Вартість
пра( основних
ців( фондів,
грн.
ників,
чол.

Знос
ОФ,
%

Балансо(
вий
прибуток,
грн.

Заборго(
ваність
дебітор(
ська,
грн.

Заборго(
ваність
кредитор(
ська,
грн.

Обсяг
вироб(
ництва,
грн.

Сукупний Сукупна
вартість
обсяг
реалізації, активів,
(за остан( (за останній
ній фін. фін. рік),
грн.
рік), грн.

Назва продукції,
що виробляється

58020, М.ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ.ХОТИНСЬКА, 41

Д

(

66458910

0,5

28698060 21,59 32,5

01.07.2004

47

72056400

32,69

(1666400

229400

5390500

138600

162900

51307300

ВИРОБНИЦТВО РАДІОТЕХНІЧ(
НОЇ ПРОДУКЦІЇ

54007, М.МИКОЛАЇВ,
ВУЛ. КАЗАРСЬКОГО, 2(Г

Д

(

262148,25

0,15

117000 6,69 2,96

01.07.2004

32

2451700

49,95

(152300

868700

620600

146100

146100

2425200

БУДІВНИЦТВО, РЕМОНТ, ПРО(
ЕКТУВАННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЯ
ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОГО,
АГРОПРОМИСЛОВОГО, ГРО(
МАДСЬКОГО ТА ІНШОГО ПРИ(
ЗНАЧЕННЯ

Місце проведення торгів: УФБ, 01025, м.Київ, пров.Рильський,10, телефони для довідок: (044)228E28E50, 228E83E03. Дата проведення торгів: 21.09.2004. Початок торгів об
11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

ДЕПАРТАМЕНТ
ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОДАЖУ
ПРОДАЖУ
АКЦІЙ НАЦІЛІСНИХ
ФОНДОВОМУ
МАЙНОВИХ
РИНКУ УКРАЇНИ
КОМПЛЕКСІВ
ТА НАТА
МІЖНАРОДНИХ
АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ,
ФОНДОВИХт.РИНКАХ
294E33E13
т. 290E16E12

№ 32(320)

19

20 серпня 2004 року

ФОНДОВА БІРЖА
Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на ДФБ та філіях
ì. Äîíåöüê ÄÔÁ. Àóêö³îíí³ òîðãè 22.09.2004
№
пор.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

1

483501 ВАТ ПЛЕМЗАВОД
“МАЛИНІВКА” (ДОД.)

2

957672 ВАТ»ТОРЕЗСЬКА РЕ(
АЛІЗАЦІЙНА БАЗА ХЛІБОП(
РОДУКТІВ» (ДОД.)
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КОНКУРСИ З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ
Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 24.02.2004 № 10$36$2402 редакція приймає електронною поштою
(journal@spfu.kiev.ua) щосереди до 15.00 на публікацію в газеті «Відомості приватизації» інформації про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.
Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, в якому зазначаються:
вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист;
прізвище, ім’я та по батькові (повністю) та телефон виконавця;
електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше вищезазначеного терміну, будуть опубліковані у номері газети, що вийде друком лише за
два тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у паперовому вигляді залишаються в регіональному
відділенні.
ІНФОРМАЦІЯ
представництва Фонду майна Автономної Республіки Крим у
мм. Саки, Євпаторія, Роздольненському і Сакському районах
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта
Назва об’єкта: будівля кафе «Дорожнє», що знаходиться на ба
лансі відособленого структурного підрозділу вокзал Сімферополь
ДП Придніпровська залізниця.
Юридична адреса: м. Євпаторія, вул. 60річчя Жовтня, 26а.
Мета оцінки — аукціон.
Учасникам конкурсу необхідно подати у конкурсну комісію: за
яву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установ
чого документа претендента; копію кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі і будуть залучені до ви
конання незалежної оцінки; письмові згоди оцінювачів, які будуть
залучені додатково для виконання робіт з незалежної оцінки і під
писання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підпи
сами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформацію про
претендента (документ, у якому зазначаються відомості про пре
тендента: досвід проведення незалежної оцінки державного май
на при приватизації, кваліфікація та особистий досвід роботи оці
нювачів, які працюють у штатному складі і додатково залучаються
для здійснення незалежної оцінки подібного майна); конкурсні про
позиції щодо вартості виконаних робіт, калькуляції витрат і терміну
виконання робіт — подаються в запечатаному вигляді; один кон
верт із зазначенням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом документів, що знаходяться в конверті.
Комісією будуть прийняті до розгляду пропозиції з терміном ви
конання робіт не більше 10 календарних днів за умови оплати по
слуг оцінювача протягом 10 днів після продажу об’єкта. Прийняття
конкурсної документації припиняється за чотири дні до дати про
ведення конкурсу.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інE
формації у газеті «Відомості приватизації» за адресою: 97412,
представництво ФМ АРК у мм. Саки, Євпаторія, РоздольненE
ському і Сакському районах, м. Євпаторія, пр. Леніна, 18/16,
тел. 6E12E48.
Документи приймаються за тією ж адресою.
ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде
залучено до проведення незалежної оцінки об’єкта
Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, — будівля ма
газину, що не увійшла до статутного фонду ВАТ «Комбінат «Кримсь
ка Троянда».
Мета оцінки : аукціон.
Юридична адреса : Автономна Республіка Крим, Сімферополь
ський район, с. Чайкіне, вул. Рожева.
Учасникам конкурсу потрібно подати у конкурсну комісію такі до$
кументи: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних докуме
нтів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залуче
но до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; пись
мові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено 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 держа
вного майна України; інформацію про претендента (документ, у якому
зазначаються відомості про претендента щодо його досвіду робо
ти, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працю
ють у його штатному складі та додатково залучаються ним з незале
жної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо); конкурсну
пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, по
в’язаних з виконанням робіт, а також про позицію щодо терміну ви
конання робіт — подаються в запечатаному конверті; один конверт
із зазначеною адресою учасника конкурсу.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 1 вересня 2004 року о 10.00 у Фонді
майна Автономної Республіки Крим за адресою: м. СімфероE
поль, вул. Севастопольська, 17.
Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодства Фон

ду майна Автономної Республіки Крим до 25 серпня 2004 року за тією
ж адресою, кабінет 7, телефон/факс для довідок (0652) 270286.
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, за
твердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.03.
№ 1891.
1. Автомобіль МТО, номер 17E59 ВНГ.
Адреса об’єкта: 45700, м. Горохів, вул. Грушевського, 33.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розмірів збит
ків, нанесених державі в результаті списання транспортного засобу.
Балансова залишкова вартість: 28 923,0 грн.
Запланована дата оцінки — 31.08.2004.
2. Електролінія зовнішня.
Адреса об’єкта: 45000, м. Ковель, вул. Луцька, 15.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової ва
ртості на конкурс.
Балансова залишкова вартість: балансова — 3 908,52 грн., зали
шкова — 1 947,07грн.
Запланована дата оцінки — 31.08.2004.
3. Цілісний майновий комплекс — Ківерцівський механічний
завод.
Адреса об’єкта: м. Ківерці, вул. Грушевського, 26.
Мета проведення незалежної оцінки: оцінка цілісного майново
го комплексу на аукціон.
Балансова залишкова вартість : балансова — 3 550 тис. грн., за
лишкова — 833 тис. грн.
Запланована дата оцінки — 31.08.2004.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіона
льного відділення документацію у запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних до$
кументів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою фо
рмою по кожному об’єкту окремо; копії установчих документів пре
тендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю
ють у штатному складі та яких буде залучено до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до прове
дення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; інформація про претендента (документ, який міс
тить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у шта
тному 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 оцін
ки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними докумен
тами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному ре
єстрі оцінювачів, виданими відповідно до порядку реєстру фізич
них осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердже
ного наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283; досвіду
суб’єкта оціночної діяльності у проведені оцінки майна, зокрема
подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до вико
нання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна,
та їх особистого досвіду у проведені оцінки подібного майна; пись
мової 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 одиниці виміру — календарних днях.
Конкурс відбудеться 6 вересня 2004 року у Регіональному відE
діленні ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, КиE
ївський майдан, 9 кімната 801, телефони для довідок: 4E00E57,
4E34E92.
Конкурсну документацію слід подати до загального відділу Регіона
льного відділення ФДМУ по Волинській області до 1 вересня 2004 року
(включно) за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімната 805.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ 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 обласної комунальної власності (гр. А) — вбудоване не
житлове приміщення площею 264,7 м2, що знаходиться на балансі
Донецького учбовокурсового комбінату.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар
тості об’єкта для приватизації за способом викуп.
Місцезнаходження об’єкта: м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5.
Балансова залишкова вартість: 38 402,00 грн. Телефон: 3452091.
Об’єкт групи Ж — пансіонат «Азовочка», що знаходиться на ба
лансі ЗАТ «Донецькмеблі».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар
тості об’єкта для приватизації за способом викуп.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., Новоазовський рн,
с. Єланчик.
Балансова залишкова вартість: 73 442,35 грн. Телефон: 617395.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної
комісії документацію в запечатаному конверті. До підтвердних доку$
ментів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою фор
мою; копія установчого документа претендента; копії кваліфікацій
них 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 пре
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія серти
фіката 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 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, а також терміну
виконання робіт.
Конкурс відбудеться о 10.00 30 серпня 2004 року за адреE
сою: м. Донецьк, вул. Артема, 97.
Конкурсна документація подається до секретаря комісії не пізні
ше, ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конку
рсу (включно) за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97, к. 428. Тел.
для довідок 3359373.
ІНФОРМАЦІЯ
ПівнічноEДонецького представництва ФДМУ
у м. Краматорську про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для
проведення незалежної оцінки, об’єктів,
що підлягають приватизації
1) Назва об’єкта оцінки: кафе «Дорожнє»
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єкта на
аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: 84300; Донецька обл.; м. Крама
торськ; бул. Машинобудівників, 28а.
Балансоутримувач: Краматорське державне торговельно
виробниче підприємство по обслуговуванню пасажирів; код за
ЄДРПОУ 01556142.
Балансова залишкова вартість будівлі — 223 405 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційноправова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 30.04.2004.
2) Назва об’єкта оцінки: торговельний павільйон на ст. Шпічкіно.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єкта на
аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: 84300; Донецька обл.; м. Крама
торськ; ст. Шпічкіно.
Балансоутримувач: Краматорське державне торгівельно
виробниче підприємство по обслуговуванню пасажирів; код за
ЄДРПОУ 01556142.
Балансова залишкова вартість будівлі — 27 493 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційноправова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 30.04.2004.
3) Назва об’єкта оцінки: кондитерський цех.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єкта на
аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: 84300; Донецька обл.; м. Крама
торськ; бул. Машинобудівників, 28ж.
Балансоутримувач: Краматорське державне торговельно
виробниче підприємство по обслуговуванню пасажирів; код за
ЄДРПОУ 01556142.
Балансова залишкова вартість будівлі — 46 530 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційноправова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 30.04.2004.
4) Назва об’єкта оцінки: кафе «Морозиво».
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єкта на
аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: 84300; Донецька обл.; м. Крама
торськ; бул. Машинобудівників, 28г.
Балансоутримувач: Краматорське державне торговельно
виробниче підприємство по обслуговуванню пасажирів; код за
ЄДРПОУ 01556142.
Балансова залишкова вартість будівлі — 21 519 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційноправова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 30.04.2004.
5) Назва об’єкта оцінки: кафе–буфет.
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Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єкта на
аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: 84200; Донецька обл.; м. Дружківка;
ст. Дружківка.
Балансоутримувач: Краматорське державне торговельно
виробниче підприємство по обслуговуванню пасажирів; код за
ЄДРПОУ 01556142.
Балансова залишкова вартість будівлі — 23 708 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційноправова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 30.04.2004.
6) Назва об’єкта оцінки: підсобне приміщення «БE1».
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єкта на
аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: 85100; Донецька обл.; м. Констан
тинівка; вул. Леніна, 79г (привокзальна площа).
Балансоутримувач: Краматорське державне торговельно
виробниче підприємство по обслуговуванню пасажирів; код за
ЄДРПОУ 01556142.
Балансова залишкова вартість будівлі — 37 317 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційноправова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 30.04.2004.
7) Назва об’єкта оцінки: буфет № 3 «ВE1».
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єкта на
аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: 85100; Донецька обл.; м. Констан
тинівка; вул. Леніна, 79а (привокзальна площа).
Балансоутримувач: Краматорське державне торговельно
виробниче підприємство по обслуговуванню пасажирів; код за
ЄДРПОУ 01556142.
Балансова залишкова вартість будівлі — 58 069 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційноправова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 30.04.2004.
8) Назва об’єкта оцінки: будівлі та споруди продовольчої бази.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єкта на
аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: 84300; Донецька обл.; м. Крама
торськ; вул. Краматорська, 2.
Балансоутримувач: Краматорське державне торговельно
виробниче підприємство по обслуговуванню пасажирів; код за
ЄДРПОУ 01556142.
Балансова залишкова вартість будівлі — 29 779 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційноправова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 30.04.2004.
9) Назва об’єкта оцінки: магазин «М».
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єкта на
аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: 84300; Донецька обл.; м. Крама
торськ; вул. Краматорська, 2.
Балансоутримувач: Краматорське державне торговельно
виробниче підприємство по обслуговуванню пасажирів; код за
ЄДРПОУ 01556142.
Балансова залишкова вартість будівлі — 16 353 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — немає.
Організаційноправова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 30.04.2004.
10) Назва об’єкта оцінки: кіоск № 12—13.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єкта на
аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: 84200; Донецька обл.; м. Дружківка;
ст. Дружківка, (привокзальна площа).
Балансоутримувач: Краматорське державне торговельно
виробниче підприємство по обслуговуванню пасажирів; код за
ЄДРПОУ 01556142.
Балансова залишкова вартість будівлі — 7 355 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційноправова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 30.04.2004.
11) Назва об’єкта оцінки: кафеEзакусочна «Експрес» (БE1).
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єкта на
аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: 85100; Донецька обл.; м. Констан
тинівка (привокзальна площа).
Балансоутримувач: Краматорське державне торговельно
виробниче підприємство по обслуговуванню пасажирів; код за
ЄДРПОУ 01556142.
Балансова залишкова вартість будівлі — 114 937 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційноправова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 30.04.2004.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурс
ної комісії документацію в запечатаному конверті. До підтвердних
документів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою
формою; копія установчого документа претендента; копії кваліфі
каційних 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 залу
чено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа
ми; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре
тенденту Фондом державного майна України; інформація про пре
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо
його досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо).
Конкурс відбудеться через чотирнадцять днів після опубліE
кування цієї інформації за адресою: Донецька область, м. КраE
маторськ, вул. Катеринича, 13E1.
Конкурсна документація подається до секретаря комісії за чоти
ри робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: Донецька обл.; м. Краматорськ, вул. Катеринича, 131.
Телефон для довідок 31355.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ 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 групи Г — державна частка у майні ОП «Шахта ім. О. Ф.
Засядька».
Назва підприємства: ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька».
Галузь народного господарства — вугільна.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єк
та для створення на базі цілісного майнового комплексу шахти ім. О.
Ф. Засядька закритого акціонерного товариства.
Місцезнаходження підприємства: м. Донецьк, пр. Засядька, ша
хта ім. О. Ф. Засядька.
Балансова залишкова вартість станом на 01.04.2004:
основних засобів — 468,5 млн грн.
незавершеного будівництва — 92,3 млн грн.
довгострокові фінансові інвестиції — 356,2 млн грн.
нематеріальні активи — 124,6 млн грн.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкур
сної комісії документацію в запечатаному конверті. До підтверд$
них документів належать: заява на участь у конкурсі за встановле
ною формою; копія установчого документа претендента; копії ква
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному скла
ді 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 під
писами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, видано
го претенденту Фондом державного майна України; інформація
про претендента (документ, який містить відомості про претенде
нта щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та дода
тково 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 30 серпня 2004 року за адреE
сою: м. Донецьк, вул. Артема, 97.
Конкурсна документація подається до секретаря комісії не пізні
ше ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конку
рсу (включно) за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97, к. 428. Тел.
для довідок: 3359373.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення по Запорізькій області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено до проведення
незалежної оцінки об’єктів
1. Назва об’єкта: вбудоване нежитлове підвальне приміщенE
ня III, літ.А5,орендується ТОВ «Авеста».
Місцезнаходження об’єкта: 69006,м. Запоріжжя, вул. Одеська/
Басейна, 5/6. Телефони: 121766.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Площа приміщення: 50,8 м2, виконані поліпшення.
Балансова(залишкова) вартість станом на 30.03.2004 — 12 960,10
грн., балансоутримувач — ВАТ «Запоріжжяобленерго».
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно–правова форма: державна.
2. Назва об’єкта: частини № 14, 15, 151, 16, 161, 17, 27, 28
вбудованого нежитлового приміщення № 1,на першому поверсі
житлового будинку, орендується адвокатським об’єднанням «За
порізька обласна колегія адвокатів».
Місцезнаходження об’єкта: 69096, м. Запоріжжя, бул. Вінтера,12.
Телефони: 348739,570777.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Площа приміщення: 77,69 м2, виконані поліпшення.
Балансова(залишкова) вартість станом на 29.02.2004 — 11 300,32
грн., балансоутримувач — ВАТ «Запоріжжяобленерго».
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно–правова форма: державна.
3. Назва об’єкта: комунальне підприємство «Запорізька центраE
льна районна аптека».
Місцезнаходження об’єкта: 70410, Запорізька обл., Запорізький
рн, с. Лукашеве, вул. Садова, 31б. Телефони: 578360.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Площа приміщення: 193,1 м2, без поліпшень.
Балансова (залишкова) вартість станом на 01.01.2004 — 5 490,7
грн., балансоутримувач — Комунальне підприємство «Запорізька
центральна районна аптека».
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно–правова форма: комунальна.
4. Назва об’єкта: частини № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11,
12, 13 вбудованого нежитлового приміщення VII, літ. А5, орен
дується приватною фірмою «Елада».
Місцезнаходження об’єкта: 69000, м. Запоріжжя, вул. Якова Но
вицького/Правди, 11/51. Телефони: 334124.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Площа приміщень: 146,0 м2 , виконані поліпшення.
Балансова (залишкова) вартість станом на 01.01.2004 — 2 173,25
грн., балансоутримувач — ВАТ »Запоріжелектромонтаж».
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно–правова форма: державна.
5. Назва об’єкта: нежитлові приміщення XIV та XVIII, літ. А5, оре
ндуються ТОВ НВКП «ФОКСК0 ЛТД».
Місцезнаходження об’єкта: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталева
рів, 19/Патріотична, 38. Телефони: 132740.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Площа приміщення: 56,4 м2, виконані поліпшення.
Балансова (залишкова) вартість станом на 01.04.2004 — 6 971,29
грн., балансоутримувач — ВАТ «Запоріжбуд».
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно–правова форма: державна.
6. Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення 38, літ. А
10, орендується ТОВ «ТекоФарм».
Місцезнаходження об’єкта: 69095, м. Запоріжжя, вул. Козача, 7.
Телефони: 2244186, 134801.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Площа приміщення: 111,1 м2, виконані поліпшення.
Балансова(залишкова) вартість станом на 01.01.2004 — 57 423,6
грн., балансоутримувач — ВАТ «Гамма».
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно–правова форма: державна.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, за
твердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.03 №
1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 25.11.03 № 2100 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
від 19.12.03 за № 1194/8515.
Претендентам необхідно подати в запечатаному конверті доку$
ментацію з описом підтвердних документів: заяву на участь у конку
рсі за встановленою формою; копію установчого документа прете
ндента; 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 оці
нки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми осо
бистими підписами; копії сертифіката суб’єкта оціночної діяльнос
ті, виданого претенденту Фондом державного майна України; ін
формацію про претендента ( документ, який містить відомості про
претендента, щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто
го досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо). один конверт із зазначенням адреси
претендента.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт необхідно зазначити в
єдиній одиниці виміру — календарних днях.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу ре
гіонального відділення ФДМУ (кімната № 767) до 02.09.2004 р.
(включно).
Конкурс відбудеться 08.09.2004 р. у кімнаті № 748 о 14 гоE
дині за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164. Телефон для
довідок 13E50E29.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Київській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки державного майна
1. Будівля їдальні №14, що знаходиться на балансі Фастівського
ДТВП РП, за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Привокза
льна, 42.
2. Частина складського приміщення, що знаходиться на балансі
Фастівського ДТВП РП, за адресою: Київська обл., м. Біла Церква,
вул. Привокзальна, 8а.
Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії такі
документи: 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 май
на; письмову згоду оцінювачів, яких буде додатково залучено пре
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна завірені їхніми особистими підписами; копію сер
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фо
ндом державного майна України; інформацію про претендента (до
кумент, який містить відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо); один
конверт із зазначенням адреси учасників конкурсу.
Пропозиції учасника конкурсу щодо умов оплати відповідно до
калькуляції витрат та терміну виконання робіт подаються у запеча
таному конверті. Пропозиції щодо умов виконання робіт необхідно
зазначити в єдиній одиниці виміру — календарних днях.
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції уча
сників конкурсу, в яких термін виконання робіт не більше 10 кален
дарних днів та умови оплати, які передбачають оплату послуг екс
перта покупцем після продажу об’єкта.
Документи до комісії приймаються в десятиденний термін (включ
но) з моменту опублікування інформаційного повідомлення за адре
сою: м. Київ, пл. Л. Українки, 1, кімн. 909 (РВ ФДМУ по Київській обл.)
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів від дня опубE
лікування інформації за адресою: м. Київ, пл. Л. Українки, 1 кімн.
909 (Регіональне відділення ФДМУ по Київській області).
Тел. для довідок 2968049.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Луганській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки майна
1. 5/100 частини нежитлових будівель та обладнання (6 одиниць),
що не увійшли до статутного фонду ВАТ «Луганськголовпостач» за
гальною площею близько 900 м2.
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: м. Луганськ, 8й Лутугінський проїзд, 8.
2. База відпочинку — 5 одиниць будівель загальною площею при
близно 300 м2.
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: Перевальський рн, сел. Бугаївка, вул. Центральна, 17.
Балансоутримувач — ВАТ «Перевальське шахтобудівне управління».
3. Частина третього поверху (площею 192 м2) адміністративної
будівлі.
Мета оцінки — приватизація шляхом викупу.
Адреса: м. Луганськ, вул. Курчатова, 7.
Балансоутримувач — ДП «Луганський учбовокурсовий комбі
нат».
4. Нежитлова будівля з навісом та прибудовами площею 2267,67 м2.
Мета оцінки — приватизація шляхом викупу за наявністю невід’
ємних поліпшень.
Адреса: м. Луганськ, 11й Лутугінський проїзд, 9а.
Балансоутримувач — ДП Управління робітничого постачання під
приємств вугільної галузі Луганської області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного май
на України від 25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого Міністерством
юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність: відпо
відної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінюва
чів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів,
виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінюва
чів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фон
ду державного майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрова
ного в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за №1092/6283;
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна,
зокрема, подібного майна;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оці
нки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого
досвіду у проведенні оцінки подібного майна;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єк
том оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна;
у разі необхідності — спеціального дозволу на провадження дія
льності, пов’язаною з державною таємницею, виданого суб’єкту
оціночної діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які пере
бувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної дія
льності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяль
ності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, май
нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими пе
редбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за на
прямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділен
ня Фонду державного майна України конкурсну документацію, яка
складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До
підтвердних документів належить: заява на участь у конкурсі за вста
новленою формою; копія установчого документа претендента; ко
пія кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатно
му складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписан
ня звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде до
датково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки май
на та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, вида
ного претенденту Фондом державного майна України; інформація
про претендента (документ, який містить відомості про претенде
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нта щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додат
ково залучаються ним з незалежної оцінки майна, у тому числі поді
бного майна тощо);
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
кошторису витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про прове
дення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіональ
ного відділення ФДМУ по Луганській області (м. Луганськ, пл. Героїв
ВВВ, 3а кімн.206) до 17.00 30.08.2004.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конве
рті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оці
ночної діяльності».
Конкурс відбудеться 06.09.2004 в 15.00 в Регіональному
відділенні ФДМУ по Луганській області за адресою: 91000, м.
Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а.
Телефон для довідок: 580330.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів приватизації державної та комунальної
власності груп А та Ж
Державна власність
1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 41,7м2, що
знаходиться на балансі ДП «Львіввугілля» (шахта «Бендюзька»).
Адреса: м. Червоноград, вул. Івасюка, 3.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом про
дажу на аукціоні.
2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 18,7 м2, що
знаходиться на балансі Добротвірської ТЕС ВАТ «Західенерго».
Адреса: Кам’янкаБузький рн, смт Добротвір, вул. І. Франка, 14.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом про
дажу на аукціоні.
Комунальна власність
1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 199,3 м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. Мазепи, 2.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 139,5 м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. С. Бандери, 14.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 399,0 м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. С. Бандери, 14.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 168,4 м2.
Адреса: м. Червоноград, пр. Шевченка, 3.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії такі
документи: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (від
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді
яльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 2100); ко
пію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде
залучено претендентом до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки та підписан
ня звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; ко
пію 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 досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його шта
тному складі та додатково залучаються ним з незалежної оцінки, у
тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному
конверті і повинна містити пропозицію щодо вартості виконання ро
біт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також тер
міни виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про про
ведення конкурсу.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по
Львівській області 1 вересня 2004 р. о 15.00 за адресою: м.
Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ у Львівській області до 16 год. 27
серпня 2004 р. Телефон для довідок (80322) 722042.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
майна станом на 31.07.2004
Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки майна, за
твердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003
№1891.
Акції, що належать державі у статутному фонді ВАТ «Сумпромп
родукт» у кількості 7 264 шт., що становить 49,75% статутного фон
ду товариства.
Місцезнаходження: м. Суми, вул. Шевченка, 5.
Тел.: (0542) 364071
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар
тості акцій, що належать державі у статутному фонді ВАТ «Сумпро
мпродукт» у кількості 7 264 шт., що становить 49,75% статутного
фонду товариства для продажу на організаційно оформленому ри
нку цінних паперів — фондовій біржі.
Галузь народного господарства, вид діяльності: електро та ра
діозв’язок
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі
ком, шт.: основних засобів — 28, ОНБ — 1 (у складі будівель, споруд та
передавальних пристроїв), довгострокові фінансові інвестиції — 2.
Балансова (залишкова) вартість тис. грн. станом на 31.05.2004
року — 10 558,6; у т. ч. основних засобів — 163,9; ОНБ — 10 391,2;
довгострокові фінансові інвестиції — 3,5.
Розмір статутного фонду товариства, тис. грн. — 14 600.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Дата оцінки — 31.07.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, за
твердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003
№ 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці
ночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 №
2100 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2003
за № 1194/8515.
Претенденти подають таку конкурсну документацію: заяву на
участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого до
кумента претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів,
які працюють у штатному складі та яких буде залучено до прове
дення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до прове
дення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їх особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оці
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного май

на України; інформацію про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації
та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його шта
тному 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, якщо він не визначений в інформації про прове
дення конкурсу
Конкурс відбудеться 3 вересня 2004 року о 10.00 за адреE
сою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4Eй поверх, кімн. 3.
Кінцевий термін подання конкурсної документації — 30 серпня
2004 року (включно).
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Миколаївській області про оголошення конкурсу по
залученню суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки державного майна
1. ОНБ — 10 житлових будинків, які знаходиться на балансі СТОВ
«Новогригорівське», та розташовані за адресою: Миколаївська обл.,
Миколаївський рн, с. Новогригорівка (визначення вартості ліквіда
ції — під розбирання).
2. База відпочинку «Автомобіліст» (двоповерховий спальний ко
рпус, металевий склад, будівля кухні, павільйон, альтанка, огоро
жа), яка знаходиться на балансі ВАТ «Миколаївбудтранс» та розта
шована за адресою: Миколаївська обл., Березанський рн, с. Риба
ківка (спосіб приватизації — викуп).
3. Теплоходи «С. Руданський», «О. Грін», «К. Паустовський», які зна
ходиться на балансі дочірнього підприємства «Миколаївський річ
ковий порт» АСК «Укррічфлот», порт приписки м. Миколаїв (спосіб
приватизації — аукціон).
Учасникам конкурсу необхідно подати до канцелярії Регіональ
ного відділення Фонду державного майна України по Миколаївській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті, а саме: заяву на
участь в конкурсі за встановленою формою; нотаріально посвідчену
копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі, та які будуть
залучені до проведення оцінки; копію сертифіката суб’єкта оціноч
ної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу; ін
формацію про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у штатному складі).
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 через чотирнадцять днів після опубліE
кування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. ЧкалоE
ва, 20, 6Eй поверх, кімн. 33.
Конкурсна документація подається до канцелярії Регіонального від
ділення Фонду державного майна України по Миколаївській області
за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (вклю
чно), за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6й поверх, кімн. 38.
Телефон для довідок 470411.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
з метою проведення незалежної оцінки майна
Назва об,єкта оцінки: об’єкт малої приватизації — будівля старої
ІНФОРМАЦІЯ
ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для
визначення ринкової вартості цілісного майнового комE
плексу ВКФ «Тернопільоблтара» для внесення до статутного
фонду господарського товариства;
визначення ринкової вартості цілісного майнового комплеE
ксу державного підприємства «Будинок відпочинку «Лиман»;
визначення вартості цілісного майнового комплексу (ДП
«Санаторій «КончаEЗаспа») з метою внеску до статутного фоE
нду господарського товариства
Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки майна,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.
1. Цілісний майновий комплекс ВКФ «Тернопільоблтара».
Місцезнаходження: 46008, м. Тернопіль, вул. Лазовецька, 26,
тел. (0352) 283856, т/факс: 521002.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової ва
ртості цілісного майнового комплексу ВКФ «Тернопільоблтара»
для внесення до статутного фонду господарського товариства.
Галузь народного господарства, вид діяльності: виробництво
продукції для будівництва, деревопереробка, виробництво пре
паратів для обробки насіння всіх сільськогосподарських культур.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об
ліком, шт.: основних засобів (у т.ч. будівель та споруд — 8) — 14.
Балансова залишкова вартість необоротних активів, тис. грн.
станом на 31.07.04: всього — 87,0; у т. ч. будівель та споруд —
73,249.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — немає.
Дата оцінки: 31.08.04.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвер
дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891.
2. Цілісний майновий комплекс державного підприємства
«Будинок відпочинку «Лиман».
Місцезнаходження: 67772, Одеська обл., м. Білгород
Дністровський, смт Затока, Курортний рн «Сонячний», тел. 7430212.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової ва
ртості цілісного майнового комплексу державного підприємства
«Будинок відпочинку «Лиман» з метою його викупу.
Галузь народного господарства, вид діяльності: надання
місця для короткотермінового проживання в літніх будинках, ко
теджах, квартирах, які здають під час відпускного періоду.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об
ліком, шт.: літні житлові будиночки — 9;
їдальня, адміністративна будівля, туалет, сторожка, артезіан
ська свердловина, водонапірна башта, склади.
Земельна ділянка площею 11984 м2.
Балансова залишкова вартість необоротних активів, тис. грн.
станом на 31.07.04: 28,8.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Дата оцінки: 31.07.04.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 №1891.
3. ЦМК — державне підприємство «Санаторій «КончаE
Заспа».
Місцезнаходження: 03084, м. Київ, Столичне шосе, 215, тел.
2592415, тел./факс: 2592416.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості цілі
сного майнового комплексу (ДП «Санаторій «КончаЗаспа») з ме
тою внеску до статутного фонду господарського товариства.
Галузь народного господарства, вид діяльності: охорона здоро
в’я; оздоровлення населення.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об
ліком, шт.: будинки та споруди — 49; автомобілі та транспортні
засоби — 27.
Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського то
вариства — 17 621 тис. грн.
Балансова залишкова вартість, тис. грн. (станом на 31.05.2004):
усього 7 410, у т.ч. будинки та споруди — 6 770; автомобілі та транс
портні засоби — 36,34; багаторічні насадження — 123,712; інвен
тар – 336,342.

котельні Коровійської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар
тості об’єкта для приватизації шляхом викупу.
Місцезнаходження об’єкта: 60410, Чернівецька обл., Глибоць
кий рн, с. Коровія, вул. Садова, 1б.
Назва підприємства, на балансі якого знаходиться об’єкт: Коро
війська сільська рада Глибоцького району.
Місцезнаходження підприємства: 60410, Чернівецька обл., Гли
боцький рн, с. Коровія. Телефон: (234) 36382.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Претендентам необхідно подати до регіонального відділення кон$
курсну документацію, яка подається в запечатаному конверті з опи$
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних
документів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою фо
рмою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціно
чної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 р. №
2100, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 19.12.2003
за № 1194/8515); копія установчого документа претендента; копії ква
ліфікаційних 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 залуче
но 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 претенденту Фон
дом державного майна України; інформація про претендента (доку
мент, який містить відомості про претендента щодо його досвіду робо
ти, 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 ро
біт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також тер
міну виконання робіт, не більшому ніж зазначено в інформації про
проведення конкурсу.
Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцін
ки, що повинна підтверджуватися чинними кваліфікаційними доку
ментами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному
реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фі
зичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвер
дженого наказом Фонду державного майна України від 19.12.2001
р. № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за № 1092/6283;
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна,
зокрема подібного майна;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оці
нки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого
досвіду у проведенні оцінки подібного майна;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єк
том оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
Конкурсна комісія розглядатиме лише такі пропозиції претенде
нтів, у яких термін виконання робіт становитиме не більше 10 днів.
Термін виконання робіт необхідно зазначати в єдиній одиниці вимі
ру — календарних днях.
Конкурс відбудеться 9 вересня 2004 р. об 11.00 у РегіональE
ному відділенні Фонду державного майна України по ЧернівецьE
кій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, к. 6.
Кінцевий термін прийняття конкурсної документації до загаль
ного відділу Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій об
ласті — 3 вересня 2004 р. до 16.45, за адресою: м. Чернівці, вул.
Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок: (0372) 557528.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— немає.
Дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 №1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці
ночної діяльності , затвердженого наказом Фонду державного май
на України 25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого Міністерством
юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що
має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оці
нювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оці
нювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб
(оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого на
казом Фонду державного майна України від 19.12.01 № 2355 і за
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.01 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, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки
подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково бу
де залучено суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з
оцінки майна; у разі необхідності — спеціального дозволу на про
вадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, вида
ного суб’єкту оціночної діяльності, або відповідних допусків у оці
нювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оці
ночної діяльності.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної ді
яльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку май
на, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,
якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки май
на за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих на
прямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу необхідно подати до Фонду державного
майна України конкурсну документацію, яка складається з кон$
курсної пропозиції та підтвердних документів До підтвердних до$
кументів належить: заява на участь у конкурсі (за встановленою
формою); копія установчого документа претендента; копії квалі
фікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному скла
ді, та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання зві
ту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додат
ково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами (у тому числі тих, що працюють за сумісництвом); копія
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенден
ту Фондом державного майна України; інформація про претен
дента (документ, який містить відомості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залу
чаються ним з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного
майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатано
му конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також
терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про
проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу
Фонду державного майна України (вул. Кутузова,18/9, кімната
504) до 18.00 26.08.04.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На кон
верті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності». Перепустки до загального відділу Фонду
державного майна України видаються по вул. Кутузова, 18/7, кі
мната 411/1. Телефон для довідок: 2003636.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України
01.09.2004 о 15.00.
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КОНКУРСИ З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернігівській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки
1. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво виробничого
корпусу овочесушильного заводу.
Адреса об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Борисенка, 45.
Балансоутримувач: ДП «Торговий дім «Сіверщина».
Відомості про об’єкт: до складу ОНБ входять виробничий цех та
блок акумулюючих ємкостей відстійників. Будівля виробничого це
ху розміром 96х54 м (без електричної підстанції) загальною пло
щею приблизно 5 040 м2. Дах перекритий залізобетонними плита
ми та рубероїдом на 80%. Будівельна готовність — 40%.
Спосіб приватизації: аукціон під добудову без збереження про
філю.
Мета проведення оцінки: визначення початкової вартості.
Претендентам необхідно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, яка подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтве$
рдних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.03 № 2100 );
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у шта
тному складі, та, яких буде залучено до проведення оцінки та підпи
сання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено прете
ндентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого прете
нденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особи
стого 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 пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по
Чернігівській області о 15.00 6 вересня 2004 р. за адресою: м.
Чернігів, просп. Миру, 43.
Документи приймаються до 2 вересня 2004 р. (включно) за ад
ресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, к. 325, тел. для довідок (04622)
79884.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернігівській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки
1. Назва об’єкта оцінки: двоповерхова будівля.
Адреса об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Дзержинського, 28.
Балансоутримувач: ТОВ «ТУР».
Відомості про об’єкт: адмінбудівля літ. А2, площею 218,3 м2.
Спосіб приватизації: приватизація шляхом викупу орендарем, без
поліпшень.
Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу.
Претендентам необхідно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, яка подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтве$
рдних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.03 № 2100 );
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у шта
тному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи
сання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено прете
ндентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого прете
нденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особи
стого 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 пропозицію щодо вартості виконання робіт,

калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по ЧеE
рнігівській області о 15.00 6 вересня 2004 р. за адресою: м.
Чернігів, просп. Миру, 43.
Документи приймаються до 2 вересня 2004 р. (включно) за ад
ресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, к. 325, тел. для довідок (04622)
79884.
В інформаційному повідомленні РВ ФДМУ по Харківській об
ласті про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної ді
яльності, які будуть залучені до проведення оцінки майна:
ОНБ — пилорама, що знаходиться на балансі Селянського
(фермерського) господарства «Альфа», за адресою: Харківсь
ка обл., Золочівський рн, с. Одноробівка, вул. Тіткова, 40, на
друкованому у газеті «Відомості приватизації» від 04.08.2004
№ 30 (318) с. 22, перший абзац слід читати:
«Мета проведення незалежної оцінки: визначення початко
вої вартості об’єкта незавершеного будівництва (ОНБ) для
продажу шляхом викупу (під добудову)», далі за текстом.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки державного майна по Вінницькій області,
інформація про який опублікована в газеті «Відомості
приватизації» від 14.07.2004 № 27 (315)
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежних оцінок об’єктів дер
жавної власності, визнані:
по будівлі котельні ДКВР 6,5/13 загальною площею 1 545,5 м2, що
перебуває на балансі Сутисківської селищної ради, за адресою: Він
ницька обл., Тиврівський рн, смт Сутиски, вул. Заводська, 1 б — ТОВ
«Центр експертиз та бізнесу «Капітал$Інвест», м. Вінниця;
по нежитлових вбудованих приміщеннях — підвалумагазину і
прибудові складу загальною площею 233,5 м2, що знаходяться на
балансі дочірнього підприємства «Завод «Маяк» і орендуються Ку
черук Н. В., за адресою: Вінницька обл., смт Муровані Курилівці, вул.
Леніна, 66 — ПП «Вінекспертпроект», м. Вінниця;
по майну медпункту, що знаходиться на балансі ВАТ «Іванівський
спецкар’єр» за адресою: Вінницька обл., Калинівський рн, с. Іванів
— ТОВ фірма «Гео Гранд».
ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
який відбувся 29.07.2004 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 (гр. А) — нежитлове вбудоване
приміщення (магазин № 2), що знаходиться на балансі торговель
новиробничого підприємства робітничого постачання «Енерго
торг» ВАТ «Донбасенерго». Місцезнаходження об’єкта: Донецька
обл., Старобешівський рн, смт Новий Світ, вул. Леніна, 12,— ТОВ
«Донецьке підприємство експертної оцінки»;
по об’єкту державної власності (гр. А) — нежитлове вбудоване
приміщення (магазин № 5), що знаходиться на балансі торговель
новиробничого підприємства робітничого постачання «Енерго
торг» ВАТ «Донбасенерго». Місцезнаходження об’єкта: Донецька
обл., Старобешівський рн, смт Новий Світ, вул. Енергетична, 2,—
ТОВ «Донецьке підприємство експертної оцінки»;
по об’єкту державної власності — (гр. А) — нежитлове вбудоване
приміщення (магазин № 6), що знаходиться на балансі торговель
новиробничого підприємства робітничого постачання «Енерго
торг» ВАТ «Донбасенерго». Місцезнаходження об’єкта: Донецька
обл., Стробешівський рн, смт Новий Світ, вул. Енергетична, 38, —
ТОВ «Донецьке підприємство експертної оцінки»;
по об’єкту державної власності (гр. А) — нежитлова будівля ма
газину з підвалом, що знаходиться на балансі торговельно
виробничого підприємства робітничого постачання «Енерготорг»
ВАТ «Донбасенерго». Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл.,
Старобешівський рн, смт Новий Світ, вул. Комсомольська, 28,— ТОВ
«Донецьке підприємство експертної оцінки»;
по об’єкту групи Е — державна частка у статутному фонді спільно
го українськонімецького підприємства «WEBA». Місцезнаходження
об’єкта: м. Донецьк, пл. Конституції, 3,— ТОВ «ДОНТЕХКОМ»;
по об’єкту комунальної власності (гр. А) — підвальне приміщен
ня площею 224,4 м2, що знаходиться на балансі комунального під
приємства по обслуговуванню адміністративних будівель. Місце
знаходження об’єкта: м. Донецьк, вул. Артема, 74,— ТОВ НКУФ
«Універсал$консалтинг»;
по об’єкту комунальної власності (гр. Ж) — база відпочинку «Ме
таліст», що знаходиться на балансі виробничокомерційного акці

онерного товариства закритого типу «Металіст». Місцезнаходжен
ня об’єкта: м. Святогірськ, вул. Островського, 35,— ТОВ «ЕКЦ».
ІНФОРМАЦІЯ
представництва Фонду державного майна України
у Дніпровському районі м. Києва про підсумки конкурсу
29.07.2004 з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
комунальної власності
Переможцями конкурсу визнано по об’єктах:
Нежитловому приміщенню (м. Київ, проспект Миру, 13) — ПП «Зо$
рі України».
Нежитловому приміщенню (м. Київ, проспект Возз’єднання, 10/
1) — ПП «Дисконт»
Нежитловому приміщенню (м. Київ, вул. Русанівська набережна,
8) — ТОВ «Ай.Ел.Ай.лтд».
Нежитловому приміщенню (м. Київ, вул. АлмаАтинська, 99/2) —
СПД ФО Лищенко В. В.
Нежитловому приміщенню (м. Київ, вул. Харківське шосе, 1) — ПП
«Сейл Прайс Компані».
Нежитловому приміщенню (м. Київ, вул. Малишка, 25/1) — ПП
«Бізнес$Консалтинг».
Нежитловому приміщенню (м. Київ, вул. Харківське шосе, 18, пло
щею 106,1 м2) — МПП «П.А.Н».
Нежитловому приміщенню (м. Київ, вул. Харківське шосе, 18, пло
щею 141,8 м2) — ПП «Оланда».
Цілісному майновому комплексу ДКТП «Таллер» (м. Київ, вул. Се
рафимовича, 3а) — СПД$ФО Лищенко В. В.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області про
підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
державного майна
Переможцями конкурсу визнано по об’єктах:
вбудованим нежитловим приміщенням магазину № 3 загальною
площею 208,0 м2, які знаходяться на балансі Херсонського держа
вного торговельновиробничого підприємства робітничого поста
чання Одеської залізниці та розташовані за адресою: м. Херсон,
Привокзальна, пл. 1, — ЗАТ КЦ «Флагман Експерт»,
вбудованим нежитловим приміщенням загальною площею 321,0
м2, які знаходяться на баланс ВАТ «ХБК», але не увійшли до його ста
тутного фонду та розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Пере
копська, 155 — КПЦ «Унікон».
Окремо розташованій будівлі магазину № 35, яка знаходиться на
балансі Херсонського державного торговельновиробничого під
приємства робітничого постачання Одеської залізниці та розташо
вана за адресою: Херсонська обл., Каланчацький рн, с. Червоний
Чабан, ст. Вадим — КФ «Спектр».
ПІДСУМКИ КОНКУРСІВ
які відбулися 26.07.2004 та 02.08.2004
в Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежних
оцінок об’єктів
Переможцями конкурсу визнано по об’єктах:
нежитловому приміщенню площею 128,7 м2, що знаходиться на
балансі ДП «Новатор» в м. Хмельницький по вул. Тернопільській, 22/
1 — Хмельницька філія державного підприємства державного нау$
ково$дослідного та проектно$вишукувального інституту «НДІпро$
ектреконструкція», м. Хмельницький.
Групі інвентарних об’єктів: приміщенню кафе «Кондитерське»; гі
рок; прилавків; обладнання бару; холодильного прилавку, що зна
ходиться на балансі Шепетівського ДТВПРП «Залізничник» в м. Ше
петівка по вул. Залізнична, 36а — ПП «Консалтинг сервіс», м. Хме$
льницький.
Будівлі картоплесховища, що знаходиться на балансі Шепетів
ського ДТВПРП «Залізничник» в м. Шепетівка по вул. Полубоярова,
16 — ТОВ Експертно$консалтингова фірма «Власна справа», м.
Хмельницький.
В Регіональному відділенні ФДМУ по Чернівецькій області
05.08.2004 відбулося засідання комісії з конкурсного відбору
суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцін
ки вартості об’єкта незавершеного будівництва власності те
риторіальної громади м. Кіцмань Чернівецької області — 48E
квартирного житлового будинку (Чернівецька обл., м. Кіц
мань, вул. Незалежності, 2) з метою подальшої приватизації
шляхом викупу. Переможцем конкурсу по даному об’єкту комі
сія визнала — ДНВП «Чернівецький Геоінфоцентр» (м. Чернів
ці, вул. Б. Хмельницького, 64а).

НОВИЙ ДОКУМЕНТ
Інструктивний лист ФДМУ
№ 103610719 від 04.08.2004
Щодо надання роз’яснень з питань реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі оцінювачів
Регіональним відділенням ФДМУ; навчальним закладам,
які здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації оцінювачів;
суб’єктам оціночної діяльності; оцінювачам
У зв’язку з численними зверненнями навчальних закла
дів і фізичних осібоцінювачів, що надходять до Фонду
державного майна України (ФДМУ) стосовно виконання ви
мог пп. 6, 7 наказу ФДМУ від 06.04.2004 № 692 повідомля
ємо наступне.
Відповідно до п.13 Порядку реєстрації фізичних осіб (оці
нювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затверджено
го наказом Фонду державного майна України від 19.12.2001
№ 2355 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за №1092/6283 (із змінами і доповненнями), сві
доцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
є документом, що підтверджує факт реєстрації фізичної
особи (оцінювача) в Державному реєстрі оцінювачів та на
прями і спеціалізації оцінки майна. У свідоцтві зазнача
ються напрями і спеціалізації, які підтверджені відповід
ними кваліфікаційними документами оцінювача (кваліфі
каційними свідоцтвами оцінювача), що були подані з ме
тою реєстрації.

Згідно з п. 6 наказу ФДМУ від 06.04.2004 №692 оцінювачі, які
пройшли навчання за спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних май
нових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та не
матеріальних активів (крім оцінки прав на об’єкти інтелектуа
льної власності) в межах напряму оцінки майна «Оцінка ціліс
них майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав
та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти
інтелектуальної власності» до 15.04.2004 — дати набрання чин
ності Загальними вимогами до змісту навчальних програм
оцінювачів та підвищення їх кваліфікації, затвердженими на
казом ФДМУ від 15.04.2004 № 754, і мають намір здійснювати
роботи з оцінки об’єктів у матеріальній формі за спеціалізаці
єю 1.7, мають право пройти навчання за програмою базової
підготовки оцінювачів за вищеназваною спеціалізацією та до
01.03.2005 подати до ФДМУ нотаріально засвідчену копію ква
ліфікаційного свідоцтва оцінювача і пакет документів, перед
бачений Порядком реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у
Державному реєстрі оцінювачів.

Усі інші оцінювачі, які мають кваліфікаційне свідоцтво оці
нювача та зареєстровані в Державному реєстрі оцінювачів за
іншими напрямами оцінки майна, а також ті, хто до 01.03.2005
не використали право на отримання кваліфікаційного свідоц
тва оцінювача за спеціалізацією 1.7, проходять навчання за
програмою базової підготовки оцінювачів з вищеназваної спе
ціалізації та складають кваліфікаційний іспит.
На підставі вищевказаного Фонд роз’яснює, що згідно з
рішенням Наглядової ради з питань оціночної діяльності від
25.03.2004 та змінами, внесеними наказом ФДМУ від
10.03.2004 № 456 до Порядку реєстрації фізичних осіб (оці
нювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, свідоцтво про
реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів підлягає за
міні у разі:
додаткового отримання фізичною особою (оцінювачем)
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за спеціалізацією
оцінки майна, яка не була зазначена в свідоцтві;
використання оцінювачами права пройти навчання за про
грамою базової підготовки за спеціалізацією 1.7;
якщо оцінювач мав зареєстроване у Державному реєстрі
оцінювачів кваліфікаційне свідоцтво з правом проведення
оцінки за напрямом «Оцінка земельних ділянок».
В усіх інших випадках свідоцтва про реєстрацію у Держа
вному реєстрі оцінювачів, що були видані ФДМУ до
25.03.2004, є чинними і заміні не підлягають.
Заступник Голови Фонду
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ДО ВІДОМА
Iнформація про об’єкт групи В, щодо якого прийнято рішення про приватизацію
Назва об’єкта
приватизації

Код за
ЄДРПОУ

Належність до переліку
Орган, уповноважений до
Монопольне становище на
підприємств, які мають стратегічне
загальнодержавному ринку
прийняття рішення про
значення для економіки та безпеки відповідних товарів (робіт. послуг)
приватизацію управляти
держави (дата та номер
відповідним державним майном
Займає (не займає)
Вид продукції, послуг
постанови КМУ)

Юридична
адреса

Кременчуцький держав 05385507 39627, Полтавська обл.,
ний оптовий продоволь
м. Кременчук, Автозаводський
чий ринок
район, квар. 274, буд. 2

Міністерство
аграрної політики України

Відповідно до наказу ФДМУ від 03.08.2004 № 1596 у зв’язку з отри
манням Лісничим М. І. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 10.07.2004 МФО № 1602, виданого ФДМУ і Колективним під
приємством «Інформаційноконсультаційний центр» Українського
товариства оцінювачів, анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від 15.02.2002 № 166. видаE
не ФДМУ Лісничому М. І.
Відповідно до наказу ФДМУ від 03.08.2004 № 1597 у зв’язку з отри
манням Борисяком Л. М. нового кваліфікаційного свідоцтва оціню
вача від 03.07.2004 МФ № 1626, виданого ФДМУ і Колективним під
приємством «Інформаційноконсультаційний центр» Українського
товариства оцінювачів, анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від 26.06.2003 № 329, видаE
не ФДМУ Борисяку Л. М.
Відповідно до наказу ФДМУ від 03.08.2004 № 1598 у зв’язку з отри
манням Кармазіною Т. М. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 03.07.2004 МФ № 1455, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом
бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 15.01.2002 № 6, видане ФДМУ Кармазіній Т. М.
Відповідно до наказу ФДМУ від 03.08.2004 № 1599 у зв’язку з отри
манням Дегтярем О. І. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 03.07.2004 МФ № 1625, виданого ФДМУ і Колективним підпри
ємством «Інформаційноконсультаційний центр» Українського то
вариства оцінювачів, анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від 15.02.2002 № 233, видане
ФДМУ Дегтярю О. І.
Відповідно до наказу ФДМУ від 03.08.2004 № 1600 у зв’язку з отри
манням Губерським М. О. нового кваліфікаційного свідоцтва оціню
вача від 03.07.2004 МФ № 1447, виданого ФДМУ і з Міжнародним
інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в ДерE
жавному реєстрі оцінювачів від 26.01.2004 № 990, видане
ФДМУ Губерському М. О.
Відповідно до наказу ФДМУ від 03.08.2004 № 1601 у зв’язку з отри
манням Тараторіним Ю. М. нового кваліфікаційного свідоцтва оці
нювача від 27.12.2003 МФ № 863, виданого ФДМУ і Колективним
підприємством «Інформаційноконсультаційний центр» Українсь
кого товариства оцінювачів, анульовано свідоцтво про реєстраE
цію в Державному реєстрі оцінювачів від 29.04.2002 № 836,
видане ФДМУ Тараторіну Ю. М.
Відповідно до наказу ФДМУ від 03.08.2004 № 1602 у зв’язку з отри
манням Руденко Л. М. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 19.06.2004 МФ № 1363, виданого ФДМУ і Українською комер
ційною школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в ДержаE
вному реєстрі оцінювачів від 16.08.2002 № 1941, видане
ФДМУ Руденко Л. М.
Згідно з наказом ФДМУ від 23.07.2004 № 1519 анульовано сертиE
фікат суб’єкта оціночної діяльності від 15.10.2002 № 1427/02,
виданий ФДМУ приватному підприємству «Берег», м. Луганськ.
Згідно з наказом ФДМУ від 27.07.2004 № 1549 анульовано сертиE
фікат суб’єкта оціночної діяльності від 14.05.2002 № 346/02, виE
даний ФДМУ приватному підприємству «Дуант», м. Київ.
Згідно з наказом ФДМУ від 27.07.2004 № 1550 анульовано сертиE
фікат суб’єкта оціночної діяльності від 23.05.2002 № 465/02, виE

—

—

даний ФДМУ приватному підприємцю Лагодзінській Любові СеE
менівні, смт Баришівка Київської обл.
Згідно з наказом ФДМУ від 27.07.2004 № 1551 анульовано серE
тифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14.05.2002 № 346/02,
виданий ФДМУ товариству з обмеженою відповідальністю «СаE
рос», м. Київ.
Згідно з наказом ФДМУ від 28.07.2004 № 1560 анульовано сертиE
фікат суб’єкта оціночної діяльності від 24.06.2003 № 1866/03,
виданий ФДМУ приватному підприємству «Бюро судових ексE
пертиз», м. Київ.
Згідно з наказом ФДМУ від 30.07.2004 № 1573 анульовано серE
тифікат суб’єкта оціночної діяльності від 28.05.2002 № 521/02,
виданий ФДМУ приватному підприємцю Мірошнику Сергію МиE
хайловичу, м. Бердянськ Запорізької області.
Згідно з наказом ФДМУ від 30.07.2004 № 1574 анульовано сертиE
фікат суб’єкта оціночної діяльності від 28.05.2003 № 1817/03,
виданий ФДМУ Спільному УкраїнськоEРосійському підприємE
ству «ФАВОР», м. Умань Черкаської області.
Згідно з наказом ФДМУ від 30.07.2004 № 1575 анульовано серE
тифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.04.2002 № 23, виE
даний ФДМУ товариству з обмеженою відповідальністю «ОціE
ночна фірма «ПОГЛЯД», м. Кривий Ріг.
Згідно з наказом ФДМУ від 30.07.2004 № 1576 анульовано серE
тифікат суб’єкта оціночної діяльності від 01.07.2002 № 891/02,
виданий ФДМУ універсальній біржі «Примус», м. Краматорськ
Донецької області.
Згідно з наказом ФДМУ від 04.08.2004 № 1615 анульовано сертиE
фікат суб’єкта оціночної діяльності від 08.07.2003 № 1902/03,
виданий ФДМУ приватному підприємцю Лаврусенку Віктору
Григоровичу, м. Бобринець Кіровоградської області.
Згідно з наказом ФДМУ від 04.08.2004 № 1616 анульовано серE
тифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.07.02 № 172/02,
виданий ФДМУ Фастівському міжміському бюро технічної інE
вентаризації, м. Фастів Київської області.
Згідно з наказом від 04.08.2004 № 1617, анульовано сертифіE
кат суб’єкта оціночної діяльності від 10.05.2002 № 298/02, виE
даний ФДМУ приватному підприємству «ЕкспресEСервіс», м.
Бердичів Житомирської обл.
Згідно з наказом ФДМУ від 04.08.2004 № 1618 анульовано серE
тифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.09.03 № 2034/03,
виданий ФДМУ приватному підприємцю Сербіну Сергію ЛеоніE
довичу, м. Житомир.
Згідно з наказом від 04.08.2004 № 1619 анульовано сертифікат
суб’єкта оціночної діяльності від 18.06.2004 № 2604/04, виE
даний ФДМУ приватному підприємству «ЕЛЬДИКАН», м. БерE
шадь Вінницької області.
Згідно з наказом ФДМУ від 05.08.2004 № 1623 анульовано сертиE
фікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.09.2002 № 1302/02,
виданий ФДМУ приватному підприємству «Біржеве агентство
«ПромагросервісEУкраїна», м. Харків.
Згідно з наказом ФДМУ від 09.08.2004 № 1635 анульовано сертиE
фікат суб’єкта оціночної діяльності від 07.08.2002 № 1075/02,
виданий ФДМУ товариству з обмеженою відповідальністю
«ЕкспертEПодіум», м. Горлівка Донецької області.

Командування військової частини А1656 оголошує конкурс на оренду бетонованих майданчиків для
розміщення спеціального технологічного обладнання, розташованого в АР Крим
м. Ялта, гора АйПетрі — 12,0 м 2, оціночна вартість — 40 900 грн. станом на 31 травня 2004 року;
м. Алушта, гора Кастель — 12,0 м2, оціночна вартість — 40 900 грн. станом на 31 травня 2004 року;
м. Судак, мис. Меганом — 12,0 м 2, оціночна вартість — 36 700 грн. станом на 31 травня 2004 року;
м. Севастополь, вул. Н. Островської, 8 — 12,0 м2, оціночна вартість — 37 690 грн. станом на 31 травня 2004 року.
Заяви та пропозиції на участь у конкурсі приймаються комісією протягом 30 днів з моменту публікації інформації за адресою: АРК,
99028, м. Севастополь, вул. Н. Островської, 8, в/ч 1656.
Телефон для довідок: 8(0692) 240079.
Військова частина А2627 проводить конкурс на право укладання договорів оренди нерухомого майна
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: військова частина А2627, 79042, Львівська область, м. ЛьвівВинники.
Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлове приміщення одноповерхової цегляної будівлі 1966 року побудови, загальною
площею 153,08 м2, перекриття бетонне, адреса: м. ЛьвівВинники (військова частина А2627).
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта: надання послуг громадського харчування.
Розмір орендної плати, визначений згідно з чинним законодавством, — 199,85 грн. за місяць (без ПДВ).
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс: через 10 днів від дня опублікування цієї інформації.
Довідки надаються за телефонами: (8032) 2960737, 2961477.

Кіровоградська квартирноEексплуатаційна
частина району проводить конкурс на право
укладання договору оренди нежитлових
приміщень
Назва об’єкта: нежитлові приміщення у військо
вому містечку № 7: кузня загальною площею 42,5
м2, рік забудови 1958; склад загальною площею
48,1 м2, рік забудови 1969; сушарка лісоматеріалів
загальною площею 49,9 м2, рік забудови 1955, га
раж загальною площею 107,6 м2, рік забудови
1955.
Кінцевий термін приймання документів на кон
курс — по закінченні одного місяця з дати публіка
ції.
Розмір орендної плати, визначений згідно з чин$
ним законодавством шляхом експертної оцінки, грн.
на місяць: кузні — 62,21; складу — 51,92; сушарки лі
соматеріалів — 143,65; гаражу — 154,87.
Юридична адреса: м. Кіровоград, пров. Училищ
ний, 8, тел. для довідок: (0522) 223705; 274344.
Основні вимоги до умов використання об’єкта:
використання об’єктів за призначенням.

Одеський прикордонний загін державної
прикордонної служби про підсумки конкурE
сного відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежE
ної оцінки об’єктів оренди
Конкурс відбувся 16.07.2004 року.
Переможцем конкурсу визнано: ТОВ «Юконт».
Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель та спо
руд, що перебувають на балансі Одеського при
кордонного загону.
Місцезнаходження об’єкта: Одеська обл., Ко
мінтернівській район. с. Фонтанка, вул. 8 Берез
ня, 22.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ДП «2Eй ремонтний завод засобів зв’язку» проводить конкурс на право
укладання договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: державне підприємст
во Міністерства оборони України «2й ремонтний завод засобів зв’язку», 47501, м.
Бережани Тернопільської області, вул. Івана Франка, 10.
Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові приміщення загальною пло
щею 41,7 м2 за адресою: 47501, м. Бережани Тернопільської області, вул. Івана Фра
нка, 10, рік побудови — 1890.
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта: перукарня.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по закінченню одного місяця
після дати публікації.
Розмір орендної плати буде визначено після проведення експертної оцінки.
Термін оренди згідно договору.
Телефони для довідок: (803548) 51099, 51167, тел./факс (803548) 23480.

Луганська КЕЧ району Південного оперативного командування МОУ
проводить конкурс на право укладання
договору оренди нерухомого військового майна
Нежитлове приміщення в/м 31, номер за ГП 6 — гараж, 1956 року побудови, пло
щею 115 м2 , що орендується будівельним обсягом 345 м3, група капітальності Ш.
Адреса об’єкта: м. Луганськ, вул. Оборонна, 32.
Відомості про об’єкт: до складу нежитлового приміщення входять: фундамент —
мергельний; стіни — шлакоблочні; вікна — дерев’яні; двері — дерев’яні; підлога —
бетонна; внутрішня система інженерного устаткування — електрообладнання, во
дозабезпечення, теплозабезпечення.
Розмір орендної плати, визначений згідно з чинним законодавством, становить
120,00 грн. за базовий місяць (без ПДВ).
Основні вимоги до умов експлуатації об’єкта: проводити поточний ремонт за вла
сний рахунок, компенсувати орендодавцеві податок за земельну ділянку під об’єкт
оренди та технічну територію, що буде використовуватися орендарем, своєчасно
сплачувати орендну плату та комунальні послуги.
Термін прийняття заяв: протягом місяця після опублікування інформації за адре
сою: 91017, м. Луганськ, вул. Оборонна, 32, телефон 543529.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування під час
подання заяв.

—

Вартість основних фондів
станом на 01.07.2004,
тис. грн.
первісна

залишкова

1 670,4

1 113,6

Основні види діяльності (за
даними Держкомстату
України)

Державна оптова
торгівля

ІНФОРМАЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІХ
ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ
Військова частина 4110 внутрішніх військ МВС України
проводить конкурс на право укладання договору оренди
нежитлових приміщень будівель та споруд військового
містечка № 308 у м. Севастополі
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: вій
ськова частина 4110 внутрішніх військ МВС України за адресою:
м. Севастополь, вул. 2га Бастіонна, 14а, тел. (80692) 475805.
Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщен
ня їдальні № 15, за генпланом військового містечка № 308, площею
1 375 м2, з яких 729,8 м2 — під розміщення млину, 645,2 м2 — під
склад продовольчих товарів. Будівля знаходяться в оперативному
управлінні військової частини 4110.
Вартість об’єктів та розмір орендної плати за базовий місяць бу$
де визначено згідно з чинним законодавством, за висновками екс$
пертної оцінки.
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єктів:
виконання ремонту нерухомого військового майна за рахунок вла
сних коштів орендаря; підтримання належних умов експлуатації
та технічного стану; оплата за спожиті комунальні послуги; ком
пенсація орендодавцеві податку на землю, відведену під об’єкт
оренди; використання нежитлового приміщення під розміщення
млину, склади та інше.
Заяви на участь в конкурсі приймаються протягом місяця з мо
менту виходу оголошення про проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено через 30 днів після публікації цієї
інформації у «Відомостях приватизації».
Для участі в конкурсі претендент подає лист$заяву та конкур$
сні пропозиції, які містять: назву і місцезнаходження об’єкта, який
він бажає взяти в оренду; відомості про претендента (копія свідо
цтва про державну реєстрацію підприємства, копія довідки про
внесення до ЄДРПО України, нотаріально засвідчені); запропо
нований претендентом розмір орендної плати; додаткові зобо
в’язання щодо подальшої експлуатації об’єкта.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному кон
верті.
Заяви приймаються за адресою: м. Севастополь. вул. 2га Ба
стіонна, 14а, військова частина 4110. Додаткову інформацію з пи
тань проведення конкурсу можна отримати за телефоном (80692)
475805.
Військова частина 4114 внутрішніх військ МВС України
проводить конкурс на право укладання договору оренди
нежитлових приміщень
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: вій
ськова частина 4114 внутрішніх військ МВС України, за адресою:
м. Львів, вул. Стрийська, 146, тел.: (80322) 643496, 643596,
645347, 782332, 769623.
Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщен
ня будівлі № 3 — столярна майстерня (за генпланом) площею 144,6
м2 під магазин та нежитлове приміщення будівлі № 17 — пункт тех
нічного обслуговування (за генпланом) військового містечка у м.
Львові, вул. Стрийська, 146.
Вартість об’єктів та розмір орендної плати за базовий місяць бу$
де визначено згідно з чинним законодавством, за висновками екс$
пертної оцінки.
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єктів:
ремонт нерухомого військового майна за рахунок власних коштів
орендаря; підтримання належних умов експлуатації та технічно
го стану; оплата за спожиті комунальні послуги; компенсація оре
ндодавцеві податку на землю, відведену під об’єкт оренди; вико
ристання нежитлового приміщення під магазин, пункт технічного
обслуговування, гараж і таке інше.
Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом місяця з мо
менту виходу оголошення про проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено через 30 днів після публікації цієї
інформації у «Відомостях приватизації».
Для участі в конкурсі претендент подає лист$заяву та конкур$
сні пропозиції, які містять: назву і місцезнаходження об’єкта, який
він бажає взяти в оренду; відомості про претендента (копія свідо
цтва про державну реєстрацію підприємства, копія довідки про
внесення до ЄДРПО України, нотаріально засвідчені; запропоно
ваний претендентом розмір орендної плати; додаткові зобов’я
зання щодо подальшої експлуатації об’єкта.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному кон
верті.
Заяви приймаються за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 146, вій
ськова частина 4114. Додаткову інформацію з питань проведення
конкурсу можна отримати за тел.: (80322) 643496, 643596, 64
5347, 782332, 769623.

Головне управління виховної роботи Міністерства
оборони України (03168, м. Київ) проводить конкурс на
право укладання договору оренди нерухомого майна
Об’єкти, що плануються до здачі в оренду: нежитлове при
міщення Центрального будинку офіцерів Збройних Сил Укра
їни, вул. Грушевського, 30/1, кімн. № 117, 118, загальна площа
— 262,1 м2.
Мінімальний розмір орендної плати з ПДВ за базовий мі
сяць (липень 2004 р.) — 18 016 грн. 44 коп.
Для участі в конкурсі претенденти мають надати такі доку
менти:
1. Заяву про оренду із пропозицією альтернативного роз
міру орендної плати.
2. Відомості про учасника конкурсу.
3. Належним чином оформлену довіреність, видану пред
ставнику юридичної особи.
4. Копії установчих документів, засвідчені в нотаріальному
порядку.
5. Відомості про фінансовий стан (платоспроможність) уча
сника конкурсу.
6. Технікоекономічне обґрунтування оренди (варіанти по
ліпшення орендованого майна).
Основні умови: капітальний ремонт орендованого примі
щення та найбільша ціна.
Кінцевий термін прийняття документів — 30 днів від дня
опублікування оголошення.
Телефон для довідок: 4544085.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ
У зв’язку із поновленням на посаді голови правління ВАТ
«Авіакомпанія «Одеські авіалінії» Мазуренка А. П. Фонд
державного майна України припиняє приймання заяв щодо
участі у конкурсі на заміщення вакантної посади голови прав
ління зазначеного товариства.
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ДО ВІДОМА
ПЕРЕДПЛАТА 2004 G ПЕРЕДПЛАТА 2004 G ПЕРЕДПЛАТА 2004 G ПЕРЕДПЛАТА 2004
УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ – В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

СП «Донбас ДеЮре»
ТОВ «Досап»
ПП НВФ «Кріотехніка»

Триває передплата
на офіційне видання ФДМУ на 2004 рік —
«Державний інформаційний бюлетень про приватизацію»
з додатком – газетою «Відомості приватизації».

СП «Горизонт»
ПП «ПресІнформ»
ПП «Корчинська»

Необхідні дані Ви знайдете

КМП «Економікс»

в Каталозі видань України на 2004 рік, с. 164–165.
ТОВ «САММІТКременчук»
Індекс

Назва видання

22437

22438

Періодичність

Комплект у складі:
журналу «Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію» (укр.). Законодавчі,
нормативнометодичні та інформаційні матеріали
щодо приватизації, наукові статті для ВАК
газети «Відомості приватизації» — додатка до
«Державного інформаційного бюлетеня про
приватизацію» (укр.). Інформація
про проведення процедур приватизації майна
Комплект у складі:
журналу «Государственный информационный
бюллетень о приватизации» (рос.). Законодавчі,
нормативнометодичні та інформаційні матеріали
щодо приватизації, наукові статті для ВАК
газети «Відомості приватизації» — додатка
до «Державного інформаційного бюлетеня про
приватизацію» (укр.). Інформація про
проведення процедур приватизації майна

12 разів
на рік

Вартість передплати, грн.
1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.

,
Кур єрська служба передплати
та доставки

6,08 18,24 36,48 72,96

ПП «Періодика та Консалтинг»
Фірма «Віка»

1 раз на
тиждень

ТОВ «САММІТЛьвів 247»
ТОВ «САММІТМиколаїв»

12 разів
на рік

6,08 18,24 36,48 72,96

ПП «МедіаНовини»
1 раз
на тиждень

Телефон редакції (044) 294E40E53, факс 200E33E77.

Видання можна передплатити з будьEякого місяця
в усіх відділеннях зв’язку України.
,
Крім того, з кур єрською експресEдоставкою видання
Фонду державного майна України можна передплатити:
ТОВ «Фірма «Періодика»
АТЗТ «САММІТ»
ЗАТ «Передплатне агентство «KSS»
інтернетпередплата:
ТОВ «ПресЦентр»
ТОВ «Меркурій»
ТОВ «Альянс»
ДП «Столичні новини»
ТОВ «ДонбасІнформ»
ТОВ «НВП «Ідея»
ПП «ПресСервіс»
ПП «Ребрик ІВ»
ТОВ «ВГ «Ділова преса»
ПП «РА «Львівські оголошення»
ТОВ «НоуХау»
ТОВ «Ласка»
ПП «Агентство «Наш бізнес»
БПП «Пугачова»
ПП «ЕкспресКрим»
ПП «Бізнеспреса»
ПП «Мясковська»
ДП «Факторпреса»

ПП «Медіаарт»

м. Київ
тел./факс (044) 2280024, тел. 2286165
тел./факс (044) 2545050
тел./факс (044) 4640220, тел. 2120050
www.кss.kiev.ua
тел./факс (044) 2391049, 2969740
тел./факс (044) 2461021, 2488808
тел. (044) 4618147
тел. (044) 2345119, 2343327
м. Донецьк
тел./факс (062) 3451592, 3451594
тел./факс (062) 3810932
м. Запоріжжя
тел. (0612) 625151, 625243
м. Луганськ
тел. (0642) 585075, 534073
м. Львів
тел./факс (0322) 703468, тел. 705482
тел.(0322) 971515, факс 970218
м. Миколаїв
тел. (0512) 472003, 470325
м. Одеса
тел. (048) 7116616, (0482) 607472
тел. (0482) 346476, (048) 7150174
тел. (048) 7607121
м. Севастополь
тел./факс (0692) 543584, 550900
м. Тернопіль
тел. (0352) 251823
м. Ужгород
тел. (03122) 35512
м. Харків
тел. (0572) 264333, 267533, 170207

Регіональні представництва АТЗТ «САММІТ»
м. Вінниця
тел. (0432) 355086
м. Горлівка
ТОВ «АВСервіс»
тел. (06242) 52263, 52475
м. Дніпропетровськ
ТОВ «Балансклуб»
тел. (056) 3703043, 3703044
ПП «Видавничий дім
«Володимир Дудник»
тел. (0562) 341352

ДП «САММІТКрим»

м. Донецьк
тел. (062) 3350395
тел. (0622) 553149, 574741
тел. (0622) 557681
м. Житомир
тел. (0412) 360582
м. Кіровоград
тел. (0522) 222754
м. Коломия
тел. (03433) 26362
м. Краматорськ
тел. (06264) 69971
м. Кременчук
тел. (05366) 32188
м. Кривий Ріг
тел. (056) 7975109
м. Луцьк
тел. (03322) 41040, 70599
м. Луганськ
тел. (0642) 528021, 519313
м. Львів
тел. (0322) 743223, 980480
м. Миколаїв
тел. (0512) 561069, 234086
м. Одеса
тел. (048) 7155246
м. Полтава
тел. (0532) 509075
м. Сімферополь
тел. (0652) 443695

АТЗТ «САММІТХарків»

м. Харків
тел. (0572) 142260, 142261

ТОВ «Бухгалтерсервіс»
ПП «Кобзар»

м. Херсон
тел. (0552) 222627
тел. (0552) 225218, 420909

Філія «Черкаська служба передплати»
ПП «Янішевський»

м. Черкаси
тел. (0472) 320200, 544117
тел. (0472) 541098

ТОВ «Фірма «Візард»

м. Чернігів
тел. (0462) 101381, 101804

м. Чернівці
ПП «Ключук С.М.»
тел. (03722) 73637, 72410
Регіональні представництва передплатного агентства KSS
Алчевськ

тел. (06442) 22244,
29294

Засновник — Фонд
державного майна України.
Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Передплатні індекси: 22437, 22438
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тел. (0629) 348428

Мукачеве

тел. (03131) 25645

Алушта

тел. (06560) 30781

Мелітополь

тел. (0619) 426707

Бердянськ

тел. (06153) 63415,

Миколаїв

тел. (0512) 479227,

Одеса

тел. (048) 7770355

Полтава

тел. (0532) 509310,

Рівне

тел. (0362) 288047

Севастополь

тел. (0692) 549064

Сімферополь

тел. (0652) 248579,

Суми

тел. (0542) 219550

Тернопіль

тел. (0352) 430427,

Ужгород

тел. (03122) 34220

Феодосія

тел. (06562) 72723

Харків

тел. (0572) 543937,

Херсон

тел. (0552) 264232,

Хмельницький

тел. (03822) 32931

Черкаси

тел. (0472) 655238,

Чернівці

тел. (0372) 584057

Ялта

тел. (0654) 324008

397569

63351
Вінниця

тел. (0432) 323000,

Дніпропетровськ

тел. (0562) 322257

Донецьк

тел. (062) 3450359,

Запоріжжя

тел. (0612) 134950,

355086

905899

506515

(061) 2209600
ІваноФранківськ

тел. (03422) 25787,

Іллічівськ

тел. (048) 7770355

Ізмаїл

тел. (04841) 20335

Керч

тел. (067) 2305784

Київ

тел. (044) 4640220

75959

Кривий Ріг

тел. (0564) 746642

Кіровоград

тел. (0522) 550217

Кременчук

тел. (0536) 796356

Луганськ

тел. (0642) 588861,

ТОВ «Актіно»

Газета «Відомості приватизації» —
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»

Маріуполь

588862
Луцьк

тел. (0332) 288047

Львів

тел. (0322) 419165,
419166

Макіївка

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
01133, м. КИЇВE133,
вул. КУТУЗОВА, 18/9

тел. (06232) 63170

248974

235151

546265

282169

655237

Набір, комп’ютерна верстка та
Інформація, надрукована в додатку
«Відомості приватизації»,
друкування —
є офіційною публікацією
комбінат друку видавництва
та друкується мовою оригіналу.
«Преса України»
Її розміщення в інших засобах масової
03047, Київ47,
інформації чи передрук можливі лише з
просп. Перемоги, 50.
письмового дозволу Фонду державного майна
Ум. друк. арк. 5,52.
України із зазначенням номера
Загальний тираж 17 280 прим.
й дати видачі дозволу.
Зам. 3085032
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тел. редакції: (044) 200E36E58, тел./факс 200E33E77, «ВП» в Internet: http://www.spfu.gov.ua, еEmail:journal@spfu.kiev.ua

