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26 серпня 2004 р.

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ

ФОНДДЕРЖАВНОГО
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА УКРАЇНИ
МАЙНА УКРАЇНИ

ÍÀ ÊÎËÅÃ²¯ ÔÎÍÄÓ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ
ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Чергове засідання колегії Фонду державного майна України (ФДМУ) відбулося 12 серпня 2004 р. На ньому
були присутні начальник Управління стратегії реформування відносин власності та регуляторної політики Де"
партаменту економічної політики секретаріату Кабінету Міністрів України В. М. СТРУК, представник Фе"
дерації профспілок України С. М. КОНДРЮК, член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
С. О. ЧЕРНЕНКО, генеральний директор Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних
центрів» Ю. М. ТАРАТОРІН, а також начальники регіональних відділень та керівники структурних підрозділів
центрального апарату ФДМУ.
До порядку денного були включені такі питання:
1. Про стан виконання Планів роботи ФДМУ на 2004 рік у І півріччі відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 11 березня 2004 р. № 315 «Про підсумки соціально"економічного розвитку України у 2003 році та
хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України» (доповідач: В. В. ЧЕРНОІВАНОВ, директор
Департаменту політики реформування власності та стратегічного планування).
2. Про стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати господарськими товариствами, в статут"
них фондах яких є державна частка (доповідач: А. А. ГУДЗЬ, директор Департаменту з питань управління
корпоративними правами у відкритих акціонерних товариствах).
3. Про роботу Фонду державного майна України зі зверненнями громадян за підсумками І півріччя 2004 р.
(доповідач: В. П. АДАМЕЦЬ, начальник Управління документального забезпечення).
4. Про роботу Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області по виконанню завдань з приватизації
у 2003 р. та І півріччі 2004 р. (доповідач: О. Ю. ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, перший заступник начальника Регіонального
відділення ФДМУ по Хмельницькій області).

приватизації та доходів від розпорядження державним майном за
З доповіддю про стан виконання Планів роботи ФДМУ на
2004 р. у І півріччі відповідно до постанови Кабінету Міністрів
поточний рік, прогнозу на наступний та три подальші роки.
України від 11.03.2004 № 315 «Про підсумки соціально$
Відповідно до доручення Прем’єрміністра України від 11.06.2004
економічного розвитку України у 2003 році та хід виконання
№ 26099/1/1/04 ФДМУ бере участь у розробці базового переліку
Програми діяльності Кабінету Міністрів України» виступив ди$
результативних показників виконання бюджетних програм та впро
ректор Департаменту політики реформування власності та
вадженні програмноцільового методу в бюджетному процесі. Та
стратегічного планування В. В. ЧЕРНОІВАНОВ.
кож розроблені заходи щодо виконання доручення Прем’єр
Так, він зазначив, що на виконання постанови Кабінету Міністрів
міністра України від 07.04.2004 № 29952/1/104 до Постанови Вер
України від 11.03.2004 № 315 «Про підсумки соціально
ховної Ради України від 24 червня 2004 р. № 31854IV «Про основні
економічного розвитку України у 2003 році та хід виконання Про
напрями бюджетної політики на 2005 рік», які затверджені доручен
грами діяльності Кабінету Міністрів України» за дорученням Голо
ням Голови Фонду від 15.07.2004 №№ К/120;
ви ФДМУ від 09.04.2004 № К/63 було затверджено План роботи
нарощування інвестиційної складової економічного зростання
Фонду на 2004 рік щодо реалізації завдань, визначених пунктом 1
на основі прискореного розвитку фінансової інфраструктури,
постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 315.
банківського сектору, фондового ринку, істотного вдосконален$
З метою поглиблення процесів приватизації, а також керуючись
ня корпоративного управління, забезпечення відкритості та
Законом України «Про Державний бюджет України на 2004 рік», по
прозорості функціонування суб’єктів підприємницької діяльно$
ложеннями Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Послі
сті, запровадження порядку визначення рейтингу їх діяльнос$
довність. Ефективність. Відповідальність», затвердженої постановою
ті, залучення грошових ресурсів населення до інвестиційно$
Кабінету Міністрів України від 12 березня 2004 р. № 321 та інших про
інноваційного розвитку підприємств через інститути небанків$
грамних документів Верховної Ради України, Президента України та
ського фінансового сектору.
Кабінету Міністрів України з реалізації державної політики економіч
У межах своєї компетенції ФДМУ здійснює захист прав держави
ного і соціального розвитку України, Фонд вживає заходів щодо більш
від ризиків втрати контролю над державною власністю, а також здій
повного надходження коштів до державного бюджету.
снення контролю за виконанням покупцями державного майна умов
Завдяки цьому за січень — червень 2004 р. до Державного бю
договорів купівліпродажу і ініціювання процедури повернення об’
джету України перераховано 5 308,1 млн грн., у тому числі на фі
єктів у державну власність є функціями ФДМУ.
нансування загального фонду Державного бюджету від привати
Створена за минулий період система контролю включає спеціа
зації державного майна (крім об’єктів, для яких передбачено окре
лізовані підрозділи у всіх органах приватизації, відпрацьовану за
мий розподіл) та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з
конодавчу, організаційну і методичну базу, автоматизовану систе
процесом приватизації та кредитування підприємств, перерахо
му моніторингу стану виконання умов договорів та застосування са
вано 5 261,7 млн грн.
нкцій за виявлені порушення у кожному без винятку випадку.
Таким чином, річне завдання з надходження коштів від приватизації
При перевірках особлива увага приділяється питанням реаліза
та інших надходжень до загального фонду Державного бюджету Укра
ції покупцями об’єктів приватизації зобов’язань щодо внесення ін
їни, визначене Законом України від 17.06.2004 № 1801IV «Про вне
вестицій та інших коштів. За період з 1995 р. (з початку надходжен
сення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2004
ня таких коштів на підприємства на виконання умов договорів купі
рік» виконано на 102,8%.
вліпродажу) до 14.07.2004 внесено 3 851,4 млн грн., 549,6 млн дол.
ФДМУ згідно з Планом роботи на 2004 рік щодо реалізації за
США та 108 млн євро (договорами на цей період було передбачено
вдань, визначених пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів Украї
внесення 3 697,4 млн грн., 492,6 млн дол. США, 9,84 млн євро).
ни від 11.03.2004 № 315, затвердженим дорученням Голови Фон
ФДМУ брав участь у розробленні проекту Положення про Єдину
ду від 09.04.2004 № К/63 і відповідно до своєї компетенції забез
інформаційну систему обліку, зберігання та оцінки майна, що реа
печує пріоритетне вирішення таких завдань:
лізується за рішенням органів виконавчої влади на виконання по
ліквідація заборгованості і забезпечення своєчасної та у по$
станови Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 № 154. Положен
вному обсязі виплати нарахованої заробітної плати, належно$
ня про порядок та умови проведення конкурсу з визначення адміні
го перерахування коштів до Пенсійного фонду та інших фон$
стратора Єдиної інформаційної системи з обліку, зберігання та оці
дів державного соціального страхування, заплановане підви$
нки майна, що реалізується за рішеннями органів виконавчої влади
щення заробітної плати працівникам бюджетної сфери, тру$
затверджено наказом ФДМУ від 30.06.2004 № 1284 та зареєстро
дових пенсій, стипендій студентам вищих навчальних закла$
вано у Міністерстві юстиції України 27.07.2004 за № 935/9534.
дів та учням професійно$технічних навчальних закладів, пла$
ФДМУ бере участь у створенні бази даних державного майна, яке
номірне запровадження Єдиної тарифної сітки оплати праці,
не увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі
дієвий контроль за дотриманням законодавства у сфері праці
приватизації
та корпоратизації, відповідно до постанови Кабінету Мі
і заробітної плати;
ністрів України від 14.05.2004 № 467, яка є складовою частиною Ре
поглиблення структурних перетворень, завершення подат$
єстру
об’єктів
державної власності, які використовуються у сфері го
кової та продовження пенсійної реформи, вдосконалення си$
сподарської діяльності.
стеми соціального захисту, запровадження адресної соціаль$
ФДМУ
підготовлено
постанову Кабінету Міністрів України «Про
ної допомоги;
затвердження основних концептуальних підходів до підвищення
повномасштабне впровадження програмно$цільового під$
ефективності
управління
корпоративними правами держави» від
ходу до складання взаємоузгоджених проектів Державного
11.02.2004 № 155. Предметом нормативноправового акта є кон
бюджету та Державної програми економічного і соціального
кретні
заходи
з
поліпшення
управління належними державі корпо
розвитку України на 2005 рік.
ративними правами у статутних фондах господарських товариств.
Відповідно до пункту 30 постанови Кабінету Міністрів України
Постановою
передбачено
забезпечення
виконання завдань, визна
від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних
чених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, а саме усу
документів економічного і соціального розвитку та складання про
нення
суперечностей
чинного
законодавства
в сфері корпоратив
екту державного бюджету» та у зв’язку з розробкою матеріалів до
ного
управління, чітке
визначення всіх суб’єктів управління корпо
УПРАВЛІННЯ
КОНКУРСНОГО
ПРОДАЖУ,
т. 200$33$53
проекту Державного бюджету України
на 2005 рік ФДМУ
були на
правлені уточнені дані щодо очікуваного надходження коштів від
(Продовження на с. 2)

Публічний захист
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення публічного захисту закріплення на новий
термін у державній власності пакета акцій ВАТ «Науково$
дослідний інститут електромеханічних приладів», м. Київ
Дані про підприємство.
Код за ЄДРОПУ: 14309824.
Місцезнаходження ВАТ: 03680, м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27.
Телефон: 4241074.
Статутний фонд ВАТ: 6 379 840,00 грн.
Розмір пакета акцій, що пропонується закріпити: 50 відсотків статутно
го фонду ВАТ плюс одна акція. Термін закріплення: 3 роки.
Мета закріплення: забезпечення виконання державою контрольних функ
цій, збереження технічної політики галузі та подальший розвиток технічно
го та кадрового потенціалу ВАТ шляхом корпоративного управління та впливу
держави на прийняття загальними зборами акціонерів рішень з питань,
визначених статтею 159 Цивільного кодексу України відповідно до Закону
України «Про господарські товариства».
Обґрунтування закріплення: ВАТ «Науководослідний інститут електро
механічних приладів» належить до наукововиробничих підприємств обо
роннопромислового комплексу, включено до Переліку підприємств, які
мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.
Глибина продажу: 5,56 відсотка статутного фонду ВАТ.
Основні техніко$економічні показники діяльності ВАТ
за останні три роки
Показник

2001 р.

Середньооблікова чисельність, чол.
Первісна вартість основних засобів, тис. грн.
Знос основних засобів, %
Чистий прибуток (+), збиток (), тис. грн.
Ефективність роботи:
рентабельність діяльності, %
продуктивність праці, тис. грн.
платоспроможність, коеф.
абсолютна ліквідність, коеф.
Заборгованість, тис. грн.:
дебіторська (поточна)
кредиторська (поточна)
із заробітної плати
з платежів до бюджету
до державних цільових фондів
Дохід (виручка) від реалізації продукції, тис. грн.
Основні види продукції (робіт, послуг) та їх обсяг
у цінах звітного періоду, тис. грн.:
НДЕР «Об’єктР»
ОпалБ
ОпалНВ
ДКР «Мімоза»
Стугна
Прогрес
Комбат
Альфа
Сигнал
ДКР «Легенда»
Інші

2002 р.

2003 р.

635
35 999
60,35
91,0

589
35 987
61,75
49,0

357
35 838
63,78
6,0

0,1
3,29
0,24
0,06

3,0
4,8
0,21
0,08

14,6
13,3
0,19
0,184

4006
5047
1785
80
73
3242

5041
4518
968
112
54
4779

6358
3472
—
—
—
4306

141,1
532,3
118,6
283,2
—
48,4
99,7
—
—
70,0
1102,7

269,2
357,7
136,1
79,8
1041,2
18.5
92,8
—
194,7
117,4
770,6

528,9
221,2
—
—
1343,8
94,6
513,0
172,9
204,0
—
1787,0

Захист буде проведено 15 вересня 2004 року о 12$й годині за
адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 710.
Для забезпечення публічності і прозорості прийняття відповідного рі
шення під час захисту можуть бути присутні потенційні покупці, що виявили
бажання взяти участь у приватизації підприємства, народні депутати Укра
їни, представники секретаріату Кабінету Міністрів України, органів держа
вного контролю, прокуратури, Міністерства фінансів України, Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, громадськості, засобів масо
вої інформації.
За довідками звертатися за телефонами: (044) 2966684 (факс),
2944165, 2943370
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок проведення конкурсів
з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у
процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого наказом Фо
нду державного майна України, Антимонопольного комітету України
та Державної комісії 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 відкритості проведення
конкурсів та з метою більшої інформованості потенційних покупців
Фонд державного майна України інформує про те, що розпочато під
готовку до проведення конкурсу з продажу пакета акцій таких відкритих
акціонерних товариств.
Центральний апарат Фонду державного майна України
Код за
ЄДРПОУ

5453410
379324

Назва ВАТ

Київський завод газового устатку
вання та приладів
Хустський консервний завод

Розмір пакета, %

30
33,853

Фонд державного майна та Хустська районна рада пропонує потен
ційним покупцям взяти участь у розробці умов продажу пакета акцій за
значеного підприємства на конкурсі.
Свої пропозиції надсилайте за адресами:
01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Управління конкурсного продажу.
Телефони для довідок: (044) 2965977, 2003353, факс: 2003616;
94000, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 21, Хустська
районна рада. Телефони для довдіок: (03142) 42368, 43513.

2

26 серпня 2004 року

№ 33(321)

На колегії ФДМУ
ративними правами держави, правила та порядок взаємовідносин
суб’єктів та об’єктів управління, інші елементи, пов’язані з управ
лінням державними корпоративними правами, запропонування
конкретних механізмів здійснення корпоративного управління ви
ходячи із суб’єктивних та об’єктивних умов розвитку економіки.
ФДМУ за участю міністерств, інших центральних органів виконав
чої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських держа
вних адміністрацій з 1 січня 2004 р. впроваджено автоматизовану
інформаційнодовідкову систему збирання та обліку відомостей про
акції, частки, паї, що належать державі у статутних фондах госпо
дарських товариств та інших суб’єктів господарювання — Реєстр
корпоративних прав держави. Положення про Реєстр корпоратив
них прав держави затверджено постановою Кабінету Міністрів Укра
їни від 29.10.2003 № 1679.
Найбільш серйозними проблемами, з якими стикається ФДМУ під
час управління державними корпоративними правами на сьогодні,
є впровадження недержавними структурами поза приватизаційни
ми способами привласнення державного майна, а також те, що
ФДМУ продовжує ліквідувати наслідки дій тимчасово створених ра
ніше державних та напівдержавних установ.
Унаслідок неефективного управління пакетами акцій держави
цими структурами з під державного контролю виведено ліквідні ак
тиви стратегічних підприємств. Яскравими тому прикладами є си
туації, які склались сьогодні на відкритому акціонерному товаристві
(ВАТ) «Чисті метали», закритому акціонерному товаристві «СП «Ро
сава», ВАТ «УкрНДІпапірпром».
Стосовно проблеми відчуження державного майна слід відзначити,
що, використовуючи діюче правове поле, різні недержавні структури
впроваджують механізми, направлені на перехід ліквідного майна
великих стратегічних підприємств до приватних рук. Серед них най
більш поширеними схемами відчуження державного майна є:
фіктивне банкрутство та штучне доведення підприємства до ба
нкрутства;
проведення додаткового випуску акцій з метою «розмивання»
державної частки у статутних фондах.
ФДМУ в установленому порядку листом від 18.06.2004 № 10178319
направлено на погодження до Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України Положення про порядок здійснення
контролю за розпорядженням майном господарських товариств, за
тверджене наказом ФДМУ від 18.06.2004 № 1194.
ФДМУ також підготовлені пропозиції щодо визначення порядку
подання інформації про накладення арешту на майно державних
підприємств, стосовно яких прийнято рішення про приватизацію,
та господарських товариств, у статутних фондах яких державна ча
стка становить більше ніж 25%, а також про звернення кредиторів
до господарських судів з питань порушення справ про банкрутство
зазначених підприємств.
На виконання доручень Президента України від 28.10.2002 №
11/1385 та від 22.02.2004 № 11/192 здійснена вичерпна робота
щодо вилучення із статутних фондів холдингових компаній пакетів
акцій ВАТ розміром менш ніж 50 відсотків;
поглиблення процесів приватизації, реформування інфра$
структурних монополій, підвищення ефективності механізмів
фінансового планування діяльності казенних, державних та ко$
мунальних підприємств та удосконалення процедури банкрут$
ства, стимулювання конкуренції, вдосконалення антимоно$
польної політики.
На сьогоднішній день ухвалена урядом Державна програма при
ватизації на 2004—2006 роки (далі — Програма) знаходиться на
розгляді у Верховній Раді України. Програма спрямована на пода
льше вдосконалення процесів реформування відносин власності та
поглиблення приватизації. Особливу увагу в проекті приділено під
приємствам, що мають стратегічне значення для економіки та без
пеки держави або займають монопольне становище на загально
державному ринку відповідних товарів та послуг.
З метою розширення кола потенційних покупців стратегічно ва
жливих підприємств новий проект Програми не містить обмежень
щодо участі у процесі приватизації об’єктів групи Г виключно про
мислових інвесторів.
Для збереження та здійснення ефективного контролю держави
за діяльністю підприємств, що мають стратегічне значення для еко
номіки та безпеки держави або займають монопольне становище
на загальнодержавних ринках, у власності держави закріплювати
меться пакет акцій розміром 50 відсотків статутного капіталу ВАТ
плюс одна акція.
Проектом Програми удосконалюються норми з посилення конт
ролю держави за виконанням договорів купівліпродажу, що укла
даються з переможцем конкурсів, відкритих торгів, встановлюють
ся більш жорсткі вимоги до їх виконання.
Для забезпечення відкритості і прозорості приватизаційних про
цесів проектом встановлюється заборона на участь у конкурсі (від
критих торгах) з продажу об’єктів групи Г покупців, якщо на підставі
інформації, наданої ними за умовами конкурсу (відкритих торгів),
неможливо встановити усіх суб’єктів господарювання, які контро
люють діяльність ВАТ, а також передбачено обов’язкове надання
інформації щодо особи, в інтересах якої буде придбано пакет ак
цій.
З метою уникнення невизначеності долі державного майна про
ектом запроваджується створення та постійне ведення реєстрів об’
єктів права державної власності, зокрема, корпоративних прав дер
жави; майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських
товариств; майна, переданого в оренду; приватизованого майна,
повернутого у власність держави.
ФДМУ приділяє значну увагу прийняттю проекту Закону України
«Про Державну програму приватизації». Протягом квітня 2004 р. за
конопроект за участю ФДМУ розглядався на засіданнях 5 комітетів
Верховної Ради України, проте протягом 5 сесії Верховної Ради
України IV скликання проект Закону України «Про Державну про
граму приватизації на 2004—2006 роки» не був розглянутий на пле
нарних засіданнях Верховної Ради України. Законопроект включе
но до переліку питань порядку денного шостої сесії Верховної Ради
України четвертого скликання.
Подальше поглиблення процесів приватизації обумовлює необ
хідність врегулювання правового статусу ФДМУ.
Прийняття Закону України «Про Фонд державного майна Украї
ни» створить досконалу та ґрунтовну законодавчу основу для ви
значення правових механізмів здійснення ФДМУ функцій щодо за
хисту майнових прав держави та склад необхідних для цього повно
важень і сприятиме удосконаленню державної політики в сфері ре
формування відносин власності.
Для удосконалення законодавчої бази приватизації необхідно та
кож найскоріше прийняття таких законів:
Закону України «Про акціонерні товариства», який розширює ме
ханізми регулювання з урахуванням наявного досвіду корпоратив
ного управління комплексного усунення проблем, визначених Пре
зидентом України;
Закону України «Про холдингові компанії», для впорядкування
здійснення державою прав власника щодо пакетів відкритих акціо
нерних товариств, які передані до статутних фондів холдингових
компаній;
Закону України «Про управління об’єктами державної власності».
З метою ефективного узгодження політики у сфері приватизації
з конкурентною політикою передбачена участь представників Ан
тимонопольного комітету України у розробленні проектів планів

приватизації об’єктів, які займають монопольне становище на за
гальнодержавному або регіональному ринках відповідних товарів і
послуг, а також у роботі комісій з приватизації державного майна
підприємствмонополістів.
Одним із головних механізмів ефективного узгодження політики
у сфері приватизації з конкурентною політикою є впровадження за
ходів, які не стримують вільну конкуренцію та за допомогою конку
рентних способів забезпечують ефективну й прозору приватиза
цію державного майна.
Для створення ефективного конкурентного середовища в про
цесі приватизації особлива увага приділяється питанню інформо
ваності учасників приватизаційних процесів. Прозорість процесу
приватизації забезпечується шляхом опублікування інформації про
об’єкти приватизації в інформаційних бюлетенях органів привати
зації, місцевій пресі та висвітлення інформації про об’єкти привати
зації на сайті ФДМУ в мережі Інтернет.
Указом Президента України від 19.11.2001 № 1097/2001 «Про
основні напрями конкурентної політики на 2002—2004 роки» пе
редбачено підвищення конкурентоспроможності підприємств, що
підлягають приватизації, шляхом відокремлення непрофільних ви
робництв та об’єктів соціальної інфраструктури;
реформування системи державного управління, усунення
надлишкових та дублюючих функцій, розмежування наглядової
діяльності та функцій з надання суспільних послуг, а також з
управління державним майном. Передбачення у проекті Дер$
жавного бюджету на 2005 рік ув’язки обсягів фінансування апа$
рату органів виконавчої влади з обсягом виконуваних ним ро$
біт. Розроблення нормативної бази для запровадження адміні$
стративних регламентів та визначення стандартів державних
послуг. Інституційний розвиток державної служби та підвищен$
ня її ефективності.
З метою усунення надлишкових та дублюючих функцій, підвищен
ня ефективності роботи структурних підрозділів ФДМУ доопрацьо
вано та прийнято у новій редакції наказ по особовому складу від
23.04.2004 № 341 «Про тимчасове підпорядкування підрозділів
центрального апарату ФДМУ та розподіл функціональних обов’я
зків між заступниками».
Для забезпечення проведення подальшого функціонального об
стеження центрального апарату ФДМУ, його регіональних відділень
та Фонду майна Автономної республіки Крим наказом по особово
му складу ФДМУ від 26.04.2004 № 366 створено робочу групу під
головуванням Першого заступника Голови ФДМУ.
Для більш ефективного управління державним майном та конт
ролю за виконанням бюджетного завдання по орендній платі, ство
ренню і підтримці реєстру орендованого в Україні державного май
на у складі ФДМУ створено відділ реєстру орендованого майна, ін
формації та контролю за надходженням орендної плати;
інтеграція в європейську та світову економічні системи, здій$
снення активної політики просування українських товарів на зо$
внішні ринки, збільшення обсягів експорту робіт та послуг.
У рамках заходів, які запроваджені Президентом України та Кабі
нетом Міністрів України, в Україні проводиться політика відкритості
та взято курс на розбудову ринкової економіки. Розроблені заходи
знайшли підтримку у країнпартнерів України та міжнародної спіль
ноти. Практичним втіленням цієї підтримки є допомога, що нада
ється нашій країні міжнародними фінансовими організаціями
(МФО).
Кредити та позики, які надаються, направлені на реалізацію клю
чових проектів розвитку вітчизняної економіки, управління держав
ними підприємствами, технічної допомоги, прямих інвестицій в еко
номіку України. Загальна спрямованість допомоги міжнародних фі
нансових організацій нашій країні — підтримка проведення еконо
мічних реформ, лібералізації та структурної перебудови економі
ки, розбудові громадянського суспільства в Україні.
Крім того, реалізація інвестиційних проектів розвитку економіки
України, що підтримуються міжнародними фінансовими організа
ціями, безпосередньо впливає на надходження у країну прямих іно
земних інвестицій, оскільки для фінансування цих проектів, зазви
чай, залучаються кошти іноземних інвесторів, країн та організацій 
донорів.
Необхідно також відзначити що кредити та позики міжнародних
фінансових організацій надаються позичальникам на пільгових умо
вах, тобто є коротко та довгостроковими, передбачають пільго
вий період та невисокі відсоткові ставки. Можливість залучення піль
гових фінансових ресурсів є вкрай важливою для України з огляду на
гостру потребу у капітальних вкладеннях, яку відчувають виключно
усі галузі вітчизняної економіки, в той час як вітчизняний ринок капі
талів залишається неспроможним задовольнити ці потреби.
Зважаючи на це, співробітництво України з міжнародними фінан
совими організаціями є важливим чинником успішного запрова
дження курсу економічних реформ, розбудови інфраструктури ри
нкової економіки в Україні, створення якої є запорукою залучення у
країну коштів іноземних приватних інвесторів з метою поліпшення
стану господарювання підприємств;
активна протидія штучній збитковості підприємств, тіньовій ді$
яльності та ухиленню від оподаткування, зокрема у сфері торгі$
влі, надання послуг населенню та посередницькій діяльності.
У межах своєї компетенції, під час підготовки та проведення кон
курсів з продажу пакетів акцій ВАТ, що мають стратегічне значення
для економіки та безпеки держави або займають монопольне ста
новище на ринку, насамперед підприємств інвестиційно приваб
ливих галузей, ФДМУ неухильно дотримується вимог чинного за
конодавства щодо недопущення приватизації державної частки
підприємств привабливих галузей економіки із залученням коштів з
непідтверджених джерел їх отримання. Відповідно до чинної на сьо
годні Державної програми приватизації на 2000—2002 роки до участі
у конкурсах не допускаються покупці, які подали інформацію про
осіб, пов’язаних з ними відносинами контролю, з якої неможливо
встановити суб’єктів господарювання, що будуть контролювати по
дальшу діяльність підприємства, що приватизується, які не мають
досвіду економічної діяльності у відповідних галузях виробництва
або зареєстрованих в офшорних зонах.
З метою недопущення приватизації державної частки підпри
ємств привабливих галузей економіки з непідтверджених джерел
ФДМУ розроблено пропозиції щодо удосконалення законодавст
ва у сфері приватизації підприємств, які включено до проекту нової
Державної програми приватизації на 2004 — 2006 роки.
Відповідно до пункту 35 Програми у разі придбання суб’єктами
фондового ринку, в тому числі фінансовими посередниками, паке
тів акцій, що становить 25% статутного фонду ВАТ, обов’язковою
умовою продажу є надання державним органам приватизації ін
формації, визначеної ФДМУ, щодо особи, в інтересах якої придба
но пакет акцій. При цьому слід зазначити, що у разі придбання па
кета акцій привабливих ВАТ, створених, зокрема, на базі підпри
ємств паливноенергетичного, металургійного та гірничодобувно
го комплексів, зазначена інформація подається державним орга
нам приватизації незалежно від розміру пакета акцій.
Згідно з пунктом 51 Програми умови проведення конкурсів, від
критих торгів з продажу пакетів акцій ВАТ, які мають стратегічне зна
чення для економіки та безпеки держави, передбачатимуть забо
рону на участь у конкурсі (на відкритих торгах) покупців, якщо на
підставі інформації щодо контролю, наданої ними за умовами кон
курсу (відкритих торгів), неможливо встановити усіх суб’єктів гос
подарювання, які контролюватимуть подальшу діяльність ВАТ.

Крім того, проектом Закону України «Про Державну програму
приватизації» передбачено внесення змін до низки законодавчих
актів з метою посилення контролю з боку держави за управлінням
державним майном, недопущення його відчуження поза законодав
ством про приватизацію тощо.
Враховуючи наведене вище, вважаємо, що прийняття проекту
Закону України «Про Державну програму приватизації» дасть змо
гу забезпечити на достатньому рівні недопущення до процесу при
ватизації великих підприємств покупців із сумнівними джерелами
походження капіталів, підвищить рівень довіри та авторитет нашої
держави з боку міжнародних організацій та прискорить процес вхо
дження України до європейських структур.
Фондом державного майна України, в рамках реалізації Основ
них концептуальних підходів до підвищення ефективності управ
ління корпоративними правами держави, здійснено удосконален
ня організаційної структури компаній, при цьому із статутних фон
дів компаній вилучено 64 пакети акцій та передано для подальшої
приватизації.
Щокварталу здійснюється аналіз фінансовогосподарської дія
льності компаній, на підставі висновків якого готуються пропозиції
щодо подальшого їх функціонування або приватизації.
З метою захисту інтересів дрібних акціонерів ФДМУ направив Дер
жавній комісії з цінних паперів та фондового ринку пропозиції щодо
внесення змін до Закону України «Про господарські товариства».
З метою забезпечення консолідації (єдності) голосів всіх пред
ставників держави у наглядовій раді акціонерного товариства та
встановлення процедури підготовки та прийняття рішень з питань,
що належать до компетенції наглядової ради та потребують єдно
сті голосів всіх членів наглядової ради,— ФДМУ підготовлено відпо
відний наказ «Про порядок голосування членів наглядових рад, які
представляють інтереси держави, з питань порядку денного засі
дань наглядових рад акціонерних товариств».
Наказом ФДМУ від 12.05.2004 № 928 внесено зміни до Положен
ня про порядок роботи та компетенцію комісії з проведення фінан
совоекономічного аналізу господарської діяльності ВАТ.
Також Фондом державного майна України на конкурсній основі
визначено навчальні заклади, які здійснюють підготовку та пере
підготовку голів та членів спостережних рад, та інших державних
службовців, що здійснюють управління корпоративними правами
держави.
З метою формування принципово нової системи підбору та під
готовки кадрів на посаду голів правлінь акціонерних товариств, здій
снення аналізу їх професійних властивостей, ФДМУ розроблено
Порядок проведення атестації керівників виконавчих органів акціо
нерних товариств, в тому числі державних холдингових компаній, у
статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків,
який затверджений наказом ФДМУ від 23.03.2004 № 558.
Унесено зміни до Положення про порядок укладання або пере
укладання контракту з головою правління відкритого акціонерного
товариства, холдингової компанії та державної акціонерної ком
панії, якими передбачається посилення відповідальності керівника
виконавчого органу за виконання умов контракту, ефективне вико
ристання майна і прибутку товариства, навчання та атестація кері
вника виконавчого органу відповідно до вимог законодавства, удо
сконалення стимулювання за прибуткову діяльність господарсько
го товариства, порядок звітності керівника виконавчого органу, ви
значення умов та розміру оплати праці.
ФДМУ завершена кампанія щодо проведення чергових загаль
них зборів акціонерів за результатами діяльності акціонерних това
риств у 2003 році, на яких були суттєво посилені склади спостере
жних рад практично всіх ВАТ, де держава володіє контрольним па
кетом акцій, ради очолюють сертифіковані державні службовці. Крім
цього, у складах спостережних рад таких ВАТ кількість представни
ків держави є більшою.
За результатами аналізу практики відновлення платоспроможно
сті боржників з метою підвищення відповідальності керівників підпри
ємствборжників за доведення підприємства до банкрутства та ар
бітражних керуючих за вчинення порушень в процедурі санації та ба
нкрутства боржника запропоновано внести до Кримінального коде
ксу України статті про кримінальну відповідальність арбітражних ке
руючих за недобросовісне та безвідповідальне виконання своїх фу
нкціональних обов’язків під час проведення продажу майна держав
них підприємств та господарських товариств, в статутному фонді яких
частка державної власності становить 25% і більше.
ФДМУ також запропоновано внести зміни до законодавства, яки
ми передбачити заборону державним органам відчужувати майно
підприємств до виконання плану приватизації.
Надано пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його бан
крутом» стосовно збільшення розміру сукупних вимог кредитора для
підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпе
ки держави.
Затверджені вимоги до змісту та порядку подання інформації ор
ганами, уповноваженими управляти корпоративними правами дер
жави.
Забезпечена щоквартальна інформація Кабінету Міністрів Укра
їни про стан вилучення пакетів акцій ВАТ розміром менш як 50%, які
були передані до статутних фондів державних (національних) акці
онерних та холдингових компаній.
З метою принципової перебудови діяльності ревізійних комісій,
підвищення ефективності корпоративного управління шляхом чіт
кої регламентації діяльності, функцій, прав та обов’язків ревізійної
комісії розроблено та затверджено Зразкове положення про реві
зійну комісію акціонерного товариства, в статутному фонді якого
державна частка перевищує 50 відсотків.
З метою забезпечення захисту прав та економічних інтересів дер
жави в процесі управління корпоративними правами Фондом під
готовлений законопроект «Про внесення змін до деяких законода
вчих актів України», який передбачає внесення необхідних змін до
таких законодавчих актів:
Кодексу України про адміністративні правопорушення;
Закону України «Про державне регулювання ринку цінних папе
рів в Україні»;
Цивільного кодексу України;
Закону України «Про господарські товариства»;
Закону України «Про державну контрольноревізійну службу в
Україні».
Про стан погашення заборгованості з виплати заробітної пла$
ти господарськими товариствами, у статутних фондах яких є
державна частка, доповів директор Департаменту з питань
управління корпоративними правами у відкритих акціонерних
товариствах А. А. ГУДЗЬ. За його словами, питання погашення
заборгованості із заробітної плати залишається одним із основних,
якому приділяється особлива увага урядом, ФДМУ та іншими
центральними органами державної виконавчої влади.
Велику увагу даному питанню приділяє особисто Президент Укра
їни Л. Кучма, який для вирішення цієї проблеми в країні видав Указ
від 25 травня 2004 року № 576 «Про невідкладні заходи щодо заве
ршення погашення заборгованості із заробітної плати».
Стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати про
тягом І півріччя 2004 р. двічі розглядався на колегіях ФДМУ, 8 раз на
засіданнях комісії з проведення фінансовоекономічного аналізу го
сподарської діяльності відкритих акціонерних товариств ФДМУ, 78
разів на комісіях регіональних відділень ФДМУ, а також на робочих
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групах та нарадах, за рішенням яких зазначене питання знаходиться
на постійному контролі і вживаються всі заходи впливу на керівників
підприємствборжників, які знаходяться в управлінні ФДМУ.
Станом на 01.07.2004 до сфери управління ФДМУ належить
1 231 підприємство, серед них 280 мають у статутному фонді дер
жавну частку більш як 50% акцій. Із загальної кількості підприємств
заборгованість із виплати заробітної плати мають 315 товариств у
розмірі 142 953,88 тис. грн. Серед підприємств, у статутному фонді
яких державні корпоративні права становлять більш як 50%, за
боргованість із виплати заробітної плати мають 76 ВАТ у розмірі
103 582,48 тис. грн. Однак слід зазначити, що станом а 01.07.2004
заборгованість із заробітної плати зменшилася на 26 056,90 тис.
грн., або на 15,42% відносно показників на початок поточного року.
У господарських товариствах, які в статутному фонді мають дер
жавний пакет акцій більш як 50%, заборгованість зменшилася на
9 725,62 тис. грн., або на 8,58%.
Крім того, в управлінні центрального апарату ФДМУ знаходяться
12 державних та одне комунальне підприємство, щодо яких прий
нято рішення про приватизацію. З числа цих підприємств два дер
жавних та одне комунальне підприємство мають сумарну заборго
ваність із виплати заробітної плати в розмірі 4 908,00 тис. грн., яка
порівняно з показниками на початок року зменшилася на 1 573,20
тис. грн., або на 24,3%.
Певних успіхів з питання погашення заборгованості із заробітної
плати досягли регіональні відділення ФДМУ по областях: Вінниць
кій — на 52,4%, Житомирській — 63,2%, Херсонській — 65,5%, Оде
ській — 71,2% та Кіровоградській — на 84,3%.
Регіональні відділення ФДМУ по Вінницькій, Дніпропетровській,
Житомирській, Закарпатській, ІваноФранківській, Кіровоградській,
Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській,
Херсонській, Чернівецькій областях, м. Севастополю та Фонд май
на Автономної Республіки Крим повністю погасили заборгованість
із заробітної плати на підприємствах, де державна частка акцій ста
новить більш як 50%.
Незадовільною залишається робота з погашенням заборговано
сті в регіональних відділеннях по Запорізькій, Київській та Лугансь
кій областях, де заборгованість із заробітної плати навпаки збіль
шилася майже в два рази, а по м. Києву — збільшилась у 2,5 раза.
У процесі приватизації підприємств, що здійснює ФДМУ, перелік
товариств, які належать до сфери управління органів приватизації,
постійно змінюється, тому кількість і розмір заборгованості залежать
не тільки від заходів ФДМУ щодо зниження заборгованості, але і від
органів виконавчої влади, які до моменту прийняття рішення про при
ватизацію здійснювали контроль за цими підприємствами.
З метою безумовного виконання Указу Президента України
ФДМУ зобов’язав голів правлінь ВАТ погасити наявну заборгова
ність із заробітної плати не пізніше 1 вересня 2004 р. У разі невико
нання керівниками вимог у частині вжиття дієвих заходів щодо пога
шення заборгованості із заробітної плати на засіданні комісії з про
ведення фінансовоекономічного аналізу господарської діяльності
ВАТ розглядається питання щодо доцільності перебування керів
ника на посаді голови правління товариства, крім того, дане питан
ня включається до порядку денного загальних зборів акціонерів.
Так, відповідно до розробленого графіка засідань комісії з прове
дення фінансовоекономічного аналізу господарської діяльності ВАТ,
державна частка в яких становить більш як 50%, центральним апа
ратом ФДМУ з початку поточного року було проведено 8 засідань,
на яких були заслухані звіти 20 керівників.
У регіональних відділеннях ФДМУ відбулося 78 комісій, на яких
були заслухані 138 звітів голів правлінь. За рішеннями комісій було
звільнено 16 голів правлінь та винесено 7 доган.
З метою підвищення ефективності роботи ФДМУ у напрямі кон
тролю за погашенням заборгованості з виплати заробітної плати
працівникам товариств наказом ФДМУ від 7 травня 2004 р. № 903
створено Спеціальну робочу групу з контролю за забезпеченням
погашення заборгованості із заробітної плати.
Робочою групою проаналізовано стан погашення заборговано
сті із виплати заробітної плати по кожному підприємствуборжнику,
у статутному фонді якого державна частка перевищує 50%. За ре
зультатами аналізу товариства поділені на 3 групи, а саме:
товариства, які спроможні погасити заборгованість із заробітної
плати;
товариства, що знаходяться в стадії санації;
товариства, об’єктивно неспроможні погасити заборгованість.
Далі доповідач зазначив, що в управлінні ФДМУ станом на
01.07.2004 перебуває 325 підприємств, щодо яких проваджено
справу про банкрутство.
Так, серед підприємств, у статутному фонді яких державна част
ка становить більш як 50%, 102 товариства знаходяться у процедурі
банкрутства, зокрема: по 46 ВАТ — відкрито провадження у справі
про банкрутство по 37 — введена процедура санації, 19 товариств
ліквідуються.
Саме ці підприємствабанкрути і є найбільшими боржниками із
заробітної плати. Так, на звітну дату найбільшу заборгованість з
оплати праці робітникам мають такі господарські товариства: ВАТ
«Макіївський металургійний комбінат» (17 681,8 тис. грн.), ВАТ
«Серп і молот» (8 500,00 тис. грн.), ВАТ «Південдизельмаш» (7 162,10
тис. грн.), ВАТ «Південний електромашинобудівний завод» (6 645,0
тис. грн.), ВАТ «ЕлектронГаз» (5 316,9 тис. грн.), ВАТ «Слов’янський
содовий завод» (4 884,40 тис. грн.). Усі ці товариства знаходяться в
процедурі санації або ліквідації.
З метою забезпечення погашення заборгованості із заробітної
плати на підприємствах, щодо яких порушено справу про банкрут
ство, зокрема для тих, які знаходяться в процедурі санації, керуючі
санацією мають передбачити в планах санації цільових продаж май
на, що не використовується у виробничій діяльності, виключно з ме
тою першочергового погашення заборгованості із заробітної пла
ти. Для цього ФДМУ звернувся з листами до голів комітетів кредито
рів та відповідних керуючих санацією про винесення рішень щодо
надання дозволу на продаж майна, що не використовується у виро
бничій діяльності. ФДМУ також звернувся до господарських судів з
пропозицією винести ухвали з відповідними дозволами на продаж,
зміну черговості задоволення вимог кредиторів, а саме: заборгова
ність із заробітної плати погасити в першу чергу.
Протягом 2004 р. до ФДМУ надійшло на погодження 18 планів
санації, з них Фондом погоджено 14.
ФДМУ погоджено зміни до планів санації ВАТ «ЕлектронГаз»,
ВАТ «Серп і молот» і ВАТ «Південелектромаш» в частині погашення
заборгованості із заробітної плати до 01.11.2004 на загальну суму
17 млн грн.
За планами реструктуризації згідно з підписаними інвестиційни
ми договорами заборгованість із заробітної плати по ВАТ «Авіаком
панія «Національні авіалінії України» в сумі 2 597,1 тис. грн. та ВАТ
«Макіївський коксохімічний завод» в сумі 17,5 млн грн. буде погаше
на до 01.09.2004.
Слід також зазначити, що протягом ІІ кварталу поточного року по
товариствах, щодо яких прийнято рішення про санацію, загальний
обсяг погашення заборгованості становить майже 7%.
Керівництво ФДМУ посилило контроль за роботою голів прав
лінь ВАТ у частині обов’язкового погашення заборгованості із заро
бітної плати, а також чіткого виконання ними укладених контрактів.
Департаменту з питань управління корпоративними правами
держави у відкритих акціонерних товариствах (Гудзь А. А.), Голові
Фонду майна Автономної Республіки Крим, начальникам регіона

льних відділень ФДМУ доручено протягом ІІ півріччя поточного року
затвердити кадровий резерв та провести відповідну атестацію го
лів правлінь ВАТ, у статутних фондах яких державна частка стано
вить 50% і більше.
Крім того, проблемним залишається вирішення питання у Кабінеті
Міністрів України щодо можливості перерахування коштів, отрима
них понад плану приватизації, для спрямування їх на погашення за
боргованості із виплати заробітної плати в тих ВАТ, які знаходяться в
управлінні ФДМУ і неспроможні вирішити ці питання самостійно.
Необхідно також підготувати звернення ФДМУ до Державної по
даткової адміністрації України з питання вилучення державними по
датковими інспекціями з податкової застави майна підприємств,
щодо яких прийнято рішення про приватизацію, та спрямування
отриманих коштів виключно на погашення заборгованості із заро
бітної плати.
Під час розгляду питання «Про роботу Фонду державного май$
на України із зверненнями громадян за підсумками І півріччя
2004 р.» начальник Управління документального забезпечен$
ня В. П. АДАМЕЦЬ зазначив, що відповідно до вимог Указу Прези
дента України від 14.04.2004 № 434 «Про невідкладні заходи удо
сконалення організації прийому громадян органами державної вла
ди, органами місцевого самоврядування та посадовими і службови
ми особами цих органів», відповідних доручень Кабінету Міністрів
України стосовно забезпечення належного рівня роботи із звернен
нями громадян у ФДМУ проводиться послідовна робота, спрямова
на на ефективне вирішення питань, що порушуються у зверненнях
громадян.
У цілому за І півріччя 2004 р. на адресу центрального апарату
ФДМУ надійшло 499 звернень громадян, у тому числі від: Адмініст
рації Президента України — 16, Верховної Ради України — 9, Кабі
нету Міністрів України — 31, народних депутатів України — 27, ін
ших органів — 50, безпосередньо від громадян — 366 (у т. ч. під час
особистого прийому — 23).
Колективні звернення становлять 23% (109 звернень) від всіх на
дісланих до ФДМУ.
Як правило, на всі звернення своєчасно надавали вичерпні від
повіді, проте були випадки несумлінного ставлення окремих пра
цівників ФДМУ до цієї роботи. Колегія вирішила вважати пріорите
тним завданням належне забезпечення реалізації громадянами
конституційного права на звернення до органів влади. На керівни
ків структурних підрозділів ФДМУ покладено персональну відпові
дальність за дотримання порядку роботи зі зверненнями, передба
ченого Положенням про порядок розгляду звернень громадян у
структурних підрозділах Фонду державного майна України, затвер
дженим наказом ФДМУ від 05.08.2004 № 1624. На колегії зокрема
наголошено, що відповіді на запити громадян мають бути підписані
виключно вищими керівниками ФДМУ — Головою Фонду або його
заступниками. На виконання доручення Уряду від 08.01.2004 № 3/18
Фонд зобов’язано щокварталу, до 5 числа наступного за кварта
лом місяця, надавати Кабінету Міністрів України докладну інфор
мацію про роботу із зверненнями громадян, про особистий прийом
громадян посадовими особами Фонду. Узагальнення інформації
про роботу із зверненнями громадян покладено на відділ контролю
за розглядом звернень громадян Контрольноревізійного департа
менту.
На підставі матеріалів доручення Кабінету Міністрів України від
28.07.2004 № 3/2368 «До протоколу наради Міністра Кабінету Мі
ністрів України від 21.07.04» запроваджується щомісячний моніто
ринг ефективності роботи органів виконавчої влади з вирішення
проблемних питань в сфері їх діяльності. До критеріїв оцінки роботи
належать: підвищення на якісно новий рівень організації розгляду
звернень громадян із врахуванням нових завдань, визначених Ука
зом Президента України від 14.04.2004 № 434; забезпечення жор
сткого контролю за оперативним вирішенням проблем, що пору
шуються у зверненнях громадян; упровадження в практику ведення
моніторингу організації прийому громадян керівництвом та інфор
мування про це засоби масової інформації.
Звіт про роботу РВ ФДМУ по Хмельницькій області щодо ви$
конання завдань з приватизації в 2003 р. та І півріччі 2004 р.
на засіданні колегії представив перший заступник началь$
ника Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій об$
ласті О. Ю. ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ.
За його словами, виконуючи завдання, поставлені перед орга
нами приватизації Президентом України, Урядом, ФДМУ, Регіона
льним відділенням ФДМУ по Хмельницькій області в 2003 р. — І пів
річчі 2004 р. проведена робота щодо забезпечення виконання ко
нтрольних показників приватизації об’єктів груп В, А, Д, Ж, Е, забез
печення надходження коштів до державного бюджету від привати
зації, вдосконалення орендних відносин, корпоративного управлін
ня, управління майном, що не увійшло до статутних фондів госпо
дарських товариств.
У 2003 р. реформовано 79 об’єктів (29 — державної і 50 — кому
нальної форм власності).
З початку 2004 р. в області приватизовано 34 об’єкти державної
та комунальної власності, з числа державних 10 об’єктів групи А, 2
об’єкти групи Д та один об’єкт групи Ж. Не відбулися аукціони з про
дажу 24 об’єктів групи А, 4 об’єктів групи Д через відсутність покуп
ців, що не дало можливості виконати доведені завдання в повному
обсязі.
Зараз проводиться робота з приватизації 37 об’єктів групи А, 8
об’єктів групи Д та 8 об’єктів групи Ж.
Об’єкти групи А перебувають на таких стадіях приватизації: інве
нтаризація — 3 об’єкти; експертна оцінка — 24; опублікована інфо
рмація про продаж 10 об’єктів.
Об’єкти групи Д перебувають на таких стадіях приватизації: інве
нтаризація — 4 об’єкти; експертна оцінка — 3; опублікована інфо
рмація про продаж одного об’єкта.
Продовжувався продаж акцій ВАТ. Проведено конкурс з продажу
пакетів акцій розміром 50,73% ВАТ «Термопластавтомат», в резуль
таті продажу одержано 4 160 тис. грн.
На фондових біржах продано пакети акцій двох акціонерних то
вариств на загальну суму 1 147 тис. грн.
У 2003 р. закінчено продаж акцій 9 акціонерних товариств, у тому
числі двох акціонерних товариств, що мають стратегічне значення
для економіки та безпеки держави.
Виконання завдань з продажу об’єктів за групами за наказами
ФДМУ на 2003 — 2004 рр. наведено в таблиці.
Група
В
А
Д
Ж
Е

2003 р.
Завдання Фактично
1
Не довод.
5
0
2

1
22
4
0
2

6 міс. 2004 р.
Виконання
100%
—
80%
—
100%

Завдання Фактично Виконання
0
10
3
2
0

0
10
2
1
0

—
100%
67%
50%
—

У 2003 р. регіональне відділення перерахувало до державного
бюджету 7 739 тис. грн. при завданні 4 210 тис. грн. План виконано
на 183,8% (за рахунок продажу пакетів акцій одержано 75% кош
тів), за 6 міс. поточного року перераховано 7 234,6 тис. грн. при
завданні 6 660 тис. грн., план виконано на 108,9% (за рахунок про
дажу пакетів акцій — 68% коштів).
Ураховуючи зростання обсягів завдань з організації орендних від

носин в регіональному відділенні створено окремий відділ, забез
печено його необхідними матеріальнотехнічними засобами.
Станом на 1 липня 2004 р. укладено 122 договори оренди, з них
49 укладено за 6 міс. 2004 року. У 2003 р. надані дозволи на укла
дення 189 договорів і погоджено розрахунки орендної плати.
У 2003 р. надходження коштів від оренди становить 1 468,5 тис. грн.
при плановому завданні 1 200 тис. грн., виконання річного завдан
ня становить 122,4%.
План надходження коштів від оренди у 2004 р. становить 1 300
тис. грн., за 6 міс. уже отримано 1 056,3 тис. грн., річне завдання
виконано відповідно на 81%.
За 2003 рік і 6 міс. 2004 р. перевірено 34 договори оренди.
Також доповідач зазначив, що значну роботу проведено з питан
ня утримання об’єктів соціальної сфери та житлового фонду, що зна
ходяться на балансах господарських товариств, створених у про
цесі приватизації та корпоратизації.
У 2003 р. була проведена суцільна перевірка стану утримання
1 316 об’єктів, які не увійшли до статутного фонду в 143 господарсь
ких товариствах. У задовільному стані знаходиться 98% таких об’
єктів.
Станом на 1 липня 2004 р.:
передано в комунальну власність — 595 об’єктів житлового фон
ду та соціальної інфраструктури (158 у 2003 — 2004 рр.); привати
зовано 73 об’єкти (19 у 2003 — 2004 рр.); передано в оренду 67
об’єктів (12 у 2003 — 2004 рр.).
На сьогодні до органів місцевого самоврядування вже передано
33% об’єктів житлового фонду та соціальної сфери.
Для прискорення передачі в комунальну власність об’єктів соціа
льнокультурного призначення, забезпечення їх належного вико
ристання в 2004 р. направлено листи всім місцевим органам само
врядування.
Крім того, відповідно до Постанови Верховної Ради України
№ 1585IV від 04.03.2004 «Про інформацію Кабінету Міністрів Укра
їни про стан збереження об’єктів соціальнокультурного призна
чення в процесі приватизації та цільового їх використання у після
приватизаційний період» регіональне відділення звернулося до об
ласних керівних структур з проханням сприяти місцевим органам
самоврядування у прискоренні прийняття відповідних рішень про
передачу об’єктів соціальної сфери, розташованих на їх території,
в комунальну власність.
На території області станом на 26 липня 2004 р. розташовано 62
ВАТ, у яких ще залишається державна частка акцій, з них 10 знахо
дяться в управлінні центрального апарату ФДМУ, 11 пакетів акцій
належать холдинговим та лізинговим компаніям, у 4 ВАТ державна
частка становить менше ніж 1%. В управлінні міністерств та обл
держадміністрації пакетів акцій ВАТ області немає.
Безпосередньо регіональному вдіділенню передано корпорати
вні права 39 ВАТ, у тому числі контрольні пакети акцій ВАТ «Елект
рон» та ВАТ «Летичівський агрегатний завод» (відповідно 99,6 та
59,4%). Начальником регіонального відділення укладено та відпо
відно діє 39 договорівдоручень з 15 уповноваженими особами дер
жави з числа працівників відділення. За одним винятком в усіх ВАТ
вони обрані членами наглядових рад, а на ВАТ «Електрон» предста
вник держави обраний також до складу ревізійної комісії.
З початку року проведено 37 загальних зборів акціонерів, у робо
ті яких брали участь представники регіонального відділення. Не про
ведено річні збори акціонерів лише у ВАТ «Мукшанське» (державна
частка становить 8%) та ВАТ «Олешинське» (24,9%). До останнього
ВАТ регіональним відділенням 03.06.2004 згідно зі ст. 45 Закону
України «Про господарські товариства» надіслано вимогу про скли
кання загальних зборів акціонерів, а також проведена відповідна
робота з головним акціонером.
Представники регіонального відділення беруть участь у всіх засі
даннях наглядових рад, бльшість яких скликається саме за їх ініціа
тивою. Станом на 26 липня 2004 р. за підсумками І півріччя п. р., а
також з питань ліквідації заборгованості із заробітної плати прове
дені засідання наглядових рад у 14 ВАТ; у решти вони мають бути
проведені до 10 серпня п. р.
За підсумками 2003 р. 5 підприємств отримали прибуток. Пред
ставники регіонального відділення на загальних зборах акціонерів
голосували за нарахування дивідендів, але тільки у двох ВАТ були
підтримані іншими акціонерами.
Низький відсоток прибуткових підприємств пояснюється тим, що
в управлінні РВ залишилися пакети акцій неліквідних підприємств,
серед них 16 — це ВАТ автомобільного транспорту, 3 сільськогоспо
дарських, 3 цукрових заводи.
Активна робота представників регіонального відділення в орга
нах управління ВАТ сприяла тому, що протягом 2003 р. заборгова
ність із заробітної плати зменшена майже вдвічі.
Станом на 1 липня 2004 р. у 19 ВАТ (48%) заборгованості немає,
в 4 (4%) вона незначна і буде ліквідована протягом серпня, у решти
ВАТ (здебільшого автопідприємств) вона має бути ліквідована до
1 листопада 2004 р.
У 2003 р. регіональним відділенням було перевірено виконання
умов 60 договорів купівліпродажу, що знаходяться на контролі, з
них 54 договори купівліпродажу об’єктів незавершеного будівниц
тва (ОНБ). За результатами перевірок було виявлено 5 порушень
умов виконання договорів: по одному договору була нарахована
пеня, по 2 договорах укладено додаткові угоди, по 2 договорах —
санкції: не передбачені законодавством.
Рішенням Хмельницького господарського суду були розірвані 3
договори купівліпродажу ОНБ. Об’єкти були повернуті в державну
власність та знову виставлені на продаж і реалізовані.
За 6 міс. 2004 р. перевірено 46 договорів купівліпродажу, в тому
числі 44 договори купівліпродажу ОНБ і 2 договори продажу паке
тів акцій.
Приватизація в усіх галузях області практично завершена.
У галузі промисловості перетворені на ВАТ або стали колектив
ними 229 підприємств.
Підприємства, які змінили форму власності, виробляють 55% за
гального обсягу продукції, а без врахування виробництва на Хмель
ницькій АЕС цей показник становить більш як 80%.
З початку приватизації в сільському господарстві реформовано
72 радгоспи шляхом перетворення на ВАТ і колективні сільськогос
подарські підприємства.
На транспорті реформовано 37 підприємств цієї галузі. Усього
створено 29 ВАТ, з них 26 ВАТ створено на основі структурних під
розділів ТВО «Хмельницькавтотранс», у 16 з них ще відбувається
продаж акцій.
У будівництві приватизацію фактично завершено, приватизова
но 95 будівельних організацій.
Масову приватизацію в торгівлі та громадському харчуванні, побу
ті було завершено ще в 1997 р. З початку приватизації продано
1 210 об’єктів.
Починаючи з 1997 р. в основному відбувається продаж примі
щень, будівель, здебільшого це об’єкти комунальної власності. За
цей період продано 380 приміщень та будівель.
Приватизацію в матеріальнотехнічному постачанні та збуті теж
практично завершено. Усього реформовано 82 підприємства.
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КОНКУРСИ З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ
Представництво Фонду майна АРК у містах Джанкої,
Армянську і Красноперекопську, Джанкойському,
Красноперекопському районах інформує про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації
Найменування об’єкта: будівля торговельного центру.
Адреса об’єкта: Автономна Республіка Крим, Джанкойсь
кий район, пгт Вільне, вул. Токарєва.
Мета оцінки — аукціон.
Найменування об’єкта: їдальня.
Адреса об’єкта: Автономна Республіка Крим, Первомай
ський район, с. Войкове.
Мета оцінки: аукціон.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі і бу
дуть залучені до проведення оцінки і підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, які будуть додат
ково залучені претендентом до проведення робіт з оцінки
майна і підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціноч
ної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; інформацію про претендента (документ, у яко
му зазначаються відомості про претендента щодо його до
свіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці
нювачів, які працюють у його штатному складі і додатково
залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна).
Конкурсні пропозиції претендента подаються в запечата
ному конверті і мають містити пропозиції щодо вартості ви
конання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, терміну виконання робіт.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікуван$
ня інформації у газеті «Відомості приватизації» об 11.00
у представництві Фонду майна АРК у містах Джанкої,
Армянську і Красноперекопську, Джанкойському, Кра$
сноперекопському районах за адресою: м. Джанкой,
вул. К. Маркса, 10. Телефон для довідок: 3$30$84.
Прийняття документів припиняється за чотири дні до да
ти проведення конкурсу за тією самою адресою.
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ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, яких буде залучено до
проведення незалежної оцінки об’єктів
Об’єкт , що належить Автономній Республіці Крим, —
будівля магазину, що не увійшла до статутного фонду
КСП «Зоря».
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу на
аукціоні.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Сімфе
ропольський район, с. Червоне.
Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, —
нежитлові приміщення 3$го поверху загальною площею
318,7 м2 будівлі ДБУ «Кримспецбуд».
Мета оцінки: конкурс.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м.Ялта,
вул.Васильєва,19.
Майно державної власності не завершеного будівни$
цтвом санаторного комплексу на 500 місць у м. Ялті,
що знаходиться на балансі спільного підприємства «Джемі
єт» (колишній санаторний комплекс на 500 місць, що знахо
дився на балансі Дирекції санаторію Головного управління
«Біопрепарат» Міністерства медичної і мікробіологічної про
мисловості СРСР).
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу на
аукціоні.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Ялта,
Масандра, вул.Аврори,3.
Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим,—
цілісний майновий комплекс — орендне підприємство
«Фундамент».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості продажу шля
хом викупу.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сім
ферополь, пров. Лавандовий, 2.
Майно, що належить Автономній Республіці Крим, –
не завершена будівництвом промбаза ПМК – 58, що зна
ходиться на балансі тресту «Кримспецагробуд2».
Мета оцінки: визначення вартості об’єкта.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Ленінсь
кий район, с. Іллічеве.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії
такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту 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; копію сертифіката суб’єкта оціноч
ної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; інформацію про претендента (документ, у яко
му зазначаються відомості про претендента щодо його до
свіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково
залучаються ним з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна тощо); конкурсну пропозицію щодо варто
сті виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з вико
нанням робіт, а також терміну виконання робіт (у календар
них днях) – подаються в запечатаному конверті; один кон
верт із зазначеною адресою учасника конкурсу.
Конкурсна документація подається в запечатаному кон
верті з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті.
Конкурс відбудеться 15 вересня 2004 року о 10.00 у
Фонді майна Автономної Республіки Крим за адресою:
м. Сімферополь, вул. Севастопольська,17.
Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодст
ва Фонду майна Автономної Республіки Крим до 8 вересня
2004 року за тією самою адресою, каб. № 7, тел./факс для
довідок (0652) 270286.

Адреса об’єкта — 78300, ІваноФранківська обл., м. Калуш,
вул. Привокзальна, 2.
Мета проведення незалежної оцінки — викуп .
Запланована дата оцінки — 31.08.2004.
2. Назва об’єкта оцінки — автопричіп Д$50 №1, що зна
ходиться на балансі ВАТ «Надвірнянське АТП12665».
Адреса об’єкта — 77300, Іванофранківська обл., Надвір
нянський рн, с. Пнів.
Мета проведення незалежної оцінки — аукціон.
Запланована дата оцінки — 31.08.2004.
Претенденти подають до регіонального відділення конкур
сну документацію. Конкурсна документація подається у запе
чатаному конверті з описом підтвердних документів, що міс
тяться в конверті.
До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмова згода оцінювачів, яких буде додат
ково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту Фондом державного май
на України; інформація про претендента (документ, який міс
тить відомості про претендента щодо його досвіду роботи,
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро
біт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений
в інформації про проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні ФДМУ
13.09.2004 за адресою: м. Івано$Франківськ, вул. Січо$
вих Стрільців,15.
Конкурсну документацію подавати до загального відділу
регіонального відділення до 16.00 10.09.2004 за адресою: м.
ІваноФранківськ, вул. Січових Стрільців, 15 кімн. 202, теле
фон для довідок 553139.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, яких буде залучено до
проведення незалежної оцінки таких об’єктів
1. Назва об’єкта: Мелітопольський державний навча$
льно$курсовий комбінат.
Місцезнаходження об’єкта: м. Мелітополь, вул. Костенко,
36. Телефон: (292)68930.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шля
хом продажу за некомерційним конкурсом.
Додається: копія балансу за I квартал 2004 року;
перелік майна у кількості 50 інвентарних одиниць.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційноправова форма: державна.
2. Назва об’єкта: частини 4—19 підвального приміщен$
ня № 147, літ. А$5.
Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. 40 років Ра
дянської України, 51. Телефон: 133765.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шля
хом викупу.
Площа приміщення: 141,7 м2,виконані поліпшення.
Балансова (залишкова) вартість станом на 22.01.2004 — 24 342,92
грн., балансоутримувач — казенне підприємство «Запорізький
титаномагнієвий комбінат» .
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — не
має.
Організаційноправова форма: державна.
3. Назва об’єкта: частини 1—3 підвального приміщення
№ 147, літ. А$5.
Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. 40 років Ра
дянської України, 51. Телефон: 133765.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шля
хом викупу.
Площа приміщення: 41,7 м2, виконані поліпшення.
Балансова(залишкова) вартість станом на 22.01.2004 —
7 163,73 грн., балансоутримувач — казенне підприємство
«Запорізький титаномагнієвий комбінат».
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційноправова форма: державна.
4. Назва об’єкта: частини 1—12 підвального приміщен$
ня № 46, літ. А$4.
Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Рекордна,
34а. Телефон: 339844.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шля
хом викупу.
Площа приміщення: 74,8 м2, виконані поліпшення.
Балансова (залишкова) вартість станом на 22.01.2004 —
15 052,07 грн., балансоутримувач — казенне підприємство
«Запорізький титаномагнієвий комбінат».
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційноправова форма: державна.
5. Назва об’єкта: частини 13—19 підвального приміщен$
ня № 46, літ. А$4.
Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Рекорд
на,34а. Телефон: 339844.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шля
хом викупу.
Площа приміщення: 151,5 м2, виконані поліпшення.
Балансова(залишкова) вартість станом на 22.01.2004 —
30 486,45 грн., балансоутримувач — казенне підприємство
«Запорізький титаномагнієвий комбінат» .
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційноправова форма: державна.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май
на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій
снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фон
ду державного майна України від 25.11.2003 № 2100 і зареєс
трованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за
№ 1194/8515.
Претендентам потрібно подати в запечатаному конверті до
кументацію з описом підтвердних документів:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатко
во залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особи
стими підписами; копії сертифіката суб’єкта оціночної діяль
ності, виданого претенденту Фондом державного майна Укра
їни; інформацію про претендента (документ, який містить ві
домості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково залучаються ним з не
залежної оцінки майна, утому числі подібного майна тощо);
один конверт із зазначенням адреси претендента.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро
біт, а також терміну виконання робіт;
Пропозиції щодо терміну виконання робіт необхідно за
значити в єдиній одиниці виміру — календарних днях.
Конкурсну документацію слід подавати до загального від
ділу регіонального відділення ФДМУ (кімната № 767) до
02.09.2004 (включно).
Конкурс відбудеться 08.09.2004 у кімнаті № 748 о
14$й годині за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164.
Телефон для довідок : 13$50$29.
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Івано$Франківській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки індивідуально визначеного майна.
1. Назва об’єкта оцінки — будівля магазину № 30, що
знаходиться на балансі ВАТ»Залізничник».
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IНФОРМАЦIЯ
Регiонального вiддiлення ФДМУ по Кiровоградськiй
областi про оголошення конкурсу з вiдбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення оцiнки об’єктів приватизації
1. Назва об’єкта: приміщення магазину «Шварц».
Адреса об’єкта: 27400, Кіровоградська обл., м. Знам’янка,
вул. Р. Люксембург, 11/18.
Балансоутримувач: Знам’янське державне виробничо
торговельне підприємство робітничого постачання.
Відомості про об’єкт: приміщення площею 29,7 м2 в окремо
розташованій будівлі; рік забудови — 1910; знаходиться в
оренді; за згодою орендодавця орендарем проведені ремо
нтні роботи за рахунок власних коштів.
Cпосіб приватизації: викуп.
2. Назва об’єкта: будівля магазину.
Адреса об’єкта: 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська,
пл. Привокзальна, 5.
Балансоутримувач: Знам’янське державне виробничо
торговельне підприємство робітничого постачання.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова
будівля; рік забудови — 1958; загальна площа приміщення –
75,6 м2; знаходиться в оренді; за згодою орендодавця орен
дарем проведені ремонтні роботи за рахунок власних коштів.
Cпосіб приватизації: викуп.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального від
ділення конкурсну документацію, яка складається з конкурс
ної пропозиції та підтвердних документів.
До підтвердних документів належать: заява на участь у кон
курсі за встановленою формою (відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердже
ного наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100); копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оці
нювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залуче
но 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 підписа
ми; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформація
про претендента (документ, який містить відомості про прете
ндента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному скла
ді та додатково залучаються ним з незалежної оцінки майна, у
тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро
біт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений
в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу органі
заційної роботи Регіонального відділення ФДМУ по Кірово
градській області до 13.09.2004 включно.
Конкурсна документація подається в запечатаному конве
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер
ті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з від
бору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ
по Кіровоградській області 16 вересня 2004 року о 14$й
годині за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.
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ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, що відбувся в Регіональному
відділенні ФДМУ по Кіровоградській області, з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для
проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
Переможцями конкурсу визнані:
НДКП «Пектораль» — по приміщенню магазину № 16 (Кі
ровоградська обл., Гайворонський район, ст. Таужне), що зна
ходиться на балансі Гайворонського державного торговель
новиробничого підприємства робітничого постачання;
НДКП «Пектораль» — по приміщенню магазину № 28 (Кі
ровоградська обл., Гайворонський район, с. Хащувате, вул.
Залізнична, 4а), що знаходиться на балансі Гайворонського
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КОНКУРСИ З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ
державного торговельновиробничого підприємства робіт
ничого постачання;
НДКП «Пектораль» — по приміщення магазину № 14 (Кіро
воградська обл., Гайворонський район, ст. Ємилівка), що зна
ходиться на балансі Гайворонського державного торговель
новиробничого підприємства робітничого постачання.
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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
Комунальна власність: окреме індивідуально визначене
майно — комплекс будівель і споруд, що знаходиться на ба
лансі Баришівської районної ради, за адресою: Київська об
ласть, Баришівський район, смт Баришівка, вул. Жовтнева,
151.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії
такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмової згоди оцінювачів, яких буде додатко
во залучено претендентом до проведення робіт з оцінки май
на та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особи
стими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяль
ності, виданого претенденту Фондом державного майна Укра
їни; інформацію про претендента (документ, який містить ві
домості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково залучаються ним з неза
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо); один
конверт із зазначенням адреси учасників конкурсу.
Пропозиції учасника конкурсу щодо умов оплати відповід
но до калькуляції витрат та терміну виконання робіт пода
ються у запечатаному конверті. Пропозиції щодо умов вико
нання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру — кале
ндарних днях.
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропо
зиції учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт не
більше 10 календарних днів, та умови оплати, які передбача
ють оплату послуг експерта покупцем після продажу об’єкта.
Документи до комісії приймаються в десятиденний термін
(включно) з моменту опублікування інформаційного повідом
лення, за адресою: м. Київ, пл. Л. Українки, 1, кімн. 909 (РВ
ФДМУ по Київській обл.).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів від
дня опублікування 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. ЦМК Сєверодонецьке державне виробниче підпри$
ємство «Об’єднання «Азот».
Мета оцінки — внесення державного майна до статутного
фонду господарського товариства.
Адреса: м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 5.
2. Група інвентарних об’єктів (двоповерхова та одно$
поверхова нежитлові будівлі) загальною площею 1 232,1
м2.
Мета оцінки – викуп за наявністю невід’ємних поліпшень
орендованого майна.
Адреса: м. Сєверодонецьк, вул. Лермонтова, 3.
Балансоутримувач — Сєверодонецьке державне робітни
че підприємство «Об’єднання «Азот».
3. ЦМК заводу керамічної цегли — структурного під$
розділу Сєверодонецького державного виробничого під$
приємства «Об’єднання «Азот».
Мета оцінки — визначення ринкової вартості ЦМК, що зна
ходиться в оренді, з метою виділення державної частки в
статутному фонді ЦМК.
Адреса: м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 5.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде
здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого на
казом Фонду державного майна України від 25.11.2003
№ 2100 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
19.12.2003 за № 1194/8515.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наяв
ність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними
документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Дер
жавному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Поряд
ку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєст
рі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного май
на України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого у Мініс
терстві 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 ро
біт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх
особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залуче
но суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки
майна;
у разі необхідності — спеціального дозволу на проваджен
ня діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого
суб’єкту оціночної діяльності, або відповідних допусків у оці
нювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом
оціночної діяльності.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціноч
ної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», якими передбачено здійснення прак
тичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального від

ділення Фонду державного майна України конкурсну докуме
нтацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтверд
них документів. До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатко
во залучено претендентом до проведення робіт з оцінки май
на та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особи
стими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяль
ності, виданого претенденту Фондом державного майна Укра
їни; інформація про претендента (документ, який містить ві
домості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково залучаються ним з неза
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико
нання робіт, кошторису витрат, пов’язаних з виконанням ро
біт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений
в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіо
нального відділення ФДМУ по Луганській області (м. Луганськ,
пл. Героїв ВВВ, 3а, кімн.206) до 17.00 13.09.2004.
Конкурсна документація подається в запечатаному конве
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер
ті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з від
бору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться 20.09.2004 о 15.00 в Регіональ$
ному відділенні ФДМУ по Луганській області за адре$
сою: 91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а.
Телефон для довідок 580330.
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ПІДСУМКИ КОНКУРСУ РВ ФДМУ
по Львівській обл. з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
приватизації державної та комунальної власності
від 05.08.2004
Переможцями конкурсу для проведення незалежної оцінки:
по їдальні, медпункту, прохідніймагазину ЗАТ «Жовківсь
кий Агротехсервіс», вул. Шевченка, 65, смт Куликів, Жовків
ський район, визнано ТОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг»;
ДП «Пустомитівський завод «Модель», вул. Глинська, 1б, м.
Пустомити, визнано ТОВ «Латекс»;
ЦМК МДП «Турківське АТП14612», вул. Франка, 65, м. Тур
ка, визнано ТОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг»;
клубу та їдальні ВАТ «Радехівський Агротехсервіс», вул. Сто
янівська, 2, м. Радехів, визнано ПП «ЕкспертЦентр»;
побутовому приміщенню та клубу ВАТ «Дрогобицький Аг
ротехсервіс», вул. Стрийська, 266, м. Дрогобич, визнано ТОВ
«Латекс»;
нежитловому приміщенню пл.68,2 м2, вул. Львівська, 26, м.
Жовква, визнано ТОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг»;
нежитловому приміщенню пл.58,5 м2, вул. Львівська, 26, м.
Жовква, визнано ТОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг»;
нежитловому приміщенню пл.26,3 м2, вул. Львівська, 26, м.
Жовква, визнано ТОВ «Латекс»;
нежитловому приміщенню пл.94,7 м2, пл. Вічева, 3, м. Жов
ква, визнано ТОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг»;
нежитловому приміщенню пл.39,0 м2, пл. Вічева, 6, м. Жов
ква, визнано ТОВ «Латекс»;
нежитловому приміщенню пл.30,9 м2, пл. Вічева, 15, м. Жо
вква, визнано ТОВ «Латекс»;
нежитловому приміщенню пл.46,2 м2, пл. Вічева, 7, м. Жов
ква, визнано ТОВ «Латекс»;
нежитловому приміщенню пл.71,3 м2, пл. Вічева, 3, м. Жо
вква, визнано ТОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг»;
нежитловому приміщенню пл.24,5 м2, пл. Вічева, 7, м. Жов
ква, визнано ТОВ «Латекс»;
нежитловому приміщенню пл.95,9 м2, пл. Вічева, 5, м. Жов
ква, визнано ТОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг»;
нежитловому приміщенню пл.33,2 м2, пл. Вічева, 9, м. Жов
ква, визнано ТОВ «Латекс»;
нежитловому приміщенню пл.64,0 м2, пл. Вічева, 15, м. Жо
вква, визнано ТОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг»;
нежитловому приміщенню пл.28,8 м2, пл. Вічева, 8, м. Жов
ква, визнано ТОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг»;
нежитловому приміщенню пл.31,9 м2, вул. Львівська, 810,
м. Жовква, визнано ТОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг»;
нежитловому приміщенню пл.41,5 м2, пл. Вічева, 14, м. Жо
вква, визнано ТОВ «Латекс»;
нежитловому приміщенню пл.5,4 м2, пл. Вічева, 10, м. Жов
ква, визнано ТОВ «Латекс»;
нежитловому приміщенні пл. 53,5 м2, пл. Вічева, 17, м. Жо
вква, визнано ТОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг»;
нежитловому приміщенню пл. 14,6 м2, пл. Вічева, 16, м. Жо
вква, визнано ТОВ «Латекс»;
будівлі за винятком приміщень пл.70,9 м2, вул. Незалежно
сті України, 25, смт Брюховичі, визнано ТОВ «Латекс».
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації
Конкурс відбувся 06.08.2004.
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — держав$
не підприємство «Ресторан станції Котовськ». Місце
знаходження об’єкта: 66300,Одеська обл., м. Котовськ, ст. Ко
товськ, пл. Привокзальна,1.
Переможцем визнано — ТОВ «ЕОС».
2. Назва об’єкта: майно хлібоприймального структур$
ного підрозділу, що знаходиться на балансі ВАТ «Котовське
зернопереробне підприємство». Місцезнаходження об’єкта:
66300, Одеська обл., м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, 200.
Переможцем визнано – НВЦ «Екострой»
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення техніч$
ного поверху житлового будинку площею 90,8 м 2, що
знаходяться на балансі ВАТ «Чорноморгідробуд» і оренду
ються приватним підприємцем Максимовичем Ю. Я. Місце
знаходження об’єкта: 65062, м. Одеса, Фонтанська дорога,67а.
Переможцем визнано – ПП «БУЛАТ».
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого
поверху п’ятиповерхового житлового будинку площею
75 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Одеський завод «Це

нтроліт» і орендуються фізичною особою Шор С. Г. Місце
знаходження об’єкта: 65069, м. Одеса, вул. Героїв Сталінгра
да, 62.
Переможцем визнано ТОВ «Регіональне агентство з роз
витку економіки».
Конкурс відбувся 13.08.2004.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
першого поверху гуртожитку площею 189,5 м2, що зна
ходяться на балансі ВАТ «Одеське виробниче об’єднання «ХО
ЛОДМАШ» і орендуються ПП «НЕКТАР». Місцезнаходження
об’єкта: 65005, м. Одеса, вул. Мельницька, 10.
Переможцем визнано ТОВ «Регіональне агентство з роз
витку економіки».
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко
вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом продажу на
аукціоні.
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — Одеське
державне підприємство по виробничому і комерційно$
му обслуговуванню цукрових заводів «Південькристал».
Місцезнаходження об’єкта: 65045, м. Одеса, вул. Базарна, 63 .
Галузь народного господарства: АПК, обслуговуюче під
приємство.
Кількість об’єктів – частина приміщення 8го поверху за
гальною площею 281,8 м2.
Розмір статутного фонду – 113,3 тис. грн.
Балансова вартість – 108,0 тис. грн.; залишкова вартість
— 104,7 тис. грн. (станом на І квартал 2004 року).
Організаційноправова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 14 днів.
Запланована дата оцінки 31.08.2004.
2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко
вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом продажу на
аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво клубу, що
знаходиться на балансі ВАТ «Виробничонаукової фірми «Зе
леногірське»
Місцезнаходження об’єкта: 66564,
Одеська область,
Любашівський район, с. Шлікареве.
Галузь народного господарства: відсутня.
Кількість об’єктів — 2 будівлі ( 5% будівельної готовності).
Розмір статутного фонду — відсутня.
Залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2002 —
211 565 грн.
Організаційноправова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 14 днів.
Запланована дата оцінки 31.08.2004.
3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко
вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом продажу на
аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво 180$
квартирного житлового будинку, що знаходиться на ба$
лансі Кілійського суднобудівельно$судноремонтного
заводу.
Місцезнаходження об’єкта: 68300, Одеська обл., м. Кілія,
вул. Вилківська, 39.
Галузь народного господарства: відсутня
Кількість об’єктів — 1 будівля ( 2% будівельної готовності).
Розмір статутного фонду — відсутня.
Залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2004
– 4 635 грн.
Організаційноправова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 14 днів.
Запланована дата оцінки 31.08.2004.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі є наявність
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними доку
ментами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Дер
жавному реєстрі оцінювачів Фонду державного майна Укра
їни, досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведені оцінки,
майна зокрема, подібного майна, переліку оцінювачів, які бу
дуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписан
ня звітів про оцінку майна , та їх особистого досвіду у прове
денні оцінки подібного майна; за письмової згоди оцінюва
чів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяль
ності до виконання робіт з оцінки майна.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозиції щодо вартості вико
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро
біт з проведення конкурсу. Конкурсну документацію слід по
давати до Регіонального відділення ФДМУ по Одеській об
ласті до 07.09.2004 (включно) за адресою: 65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15,11й поверх, кімн. 1113.
Конкурс відбудеться 10.09.2004.
Довідки за телефонами: 7315028, 7315039.
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ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної
діяльності, якого буде залучено до проведення неза$
лежної оцінки об’єкта
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяль
ності для оцінки цілісного майнового комплексу, що належить
Автономній Республіці Крим,— Бахчисарайської районної дру
карні (у складі: адміністративна будівля, гаражі, склади, об
ладнання), Автономна Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул.
Сімферопольська, 7а, визнано ПКП «Константа».
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Представництво Фонду майна Автономної
Республіки Крим у м. Керчі
інформує про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для оцінки теплиці для виро
щування овочів; будинку гаража і складу теплиці, що розта
шовані за адресою: м. Керч, вул. Орджонікідзе, 1в. Перемо
жець конкурсу — інститут «КримГІІНТІЗ», м. Сімферополь.
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КОНКУРСИ З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ
ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся в
Регіональному відділенні ФДМУ по Волинській області
30.07.2004.
1. Гладильний пристрій (інв. № 44901), що знаходиться на балансі ЗАТ
«Універмаг «Луцьк», м. Луцьк, пр. Волі, 1. Переможець — Волинська торго
вопромислова палата.
2. Гладильний пристрій (інв. № 44902), що знаходиться на балансі ЗАТ
«Універмаг «Луцьк», м. Луцьк, пр. Волі,1. Переможець — Волинська торгово
промислова палата.
3. Будівля магазину, що знаходиться на балансі ТОВ «Гастроном № 42», м.
Луцьк, вул. Надрічна,1. Переможець — ЗАТ «Наукововиробниче підприємст
во «Технічне бюро кадастру».
4. Частина нежитлового приміщення гуртожитку (актовий зал), що знахо
диться на балансі ВАТ «Нововолинська бавовнопрядильна фабрика «Нотекс»
і орендується підприємцем Торчило С. Л., м. Нововолинськ, вул.Нововолин
ська,53. Переможець — ТОВ «Волиньексперт».
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ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся в
Регіональному відділенні ФДМУ по Волинській області 13.08.2004
1. Частина будівлі колишньої навчальновиробничої майстерні № 3 пло
щею 72,6 м2, м. Луцьк, вул. Потебні, 52. Переможець — ЗАТ «Торговий дім
«РіелтерУкраїна».
2. Частина будівлі колишньої навчальновиробничої майстерні № 3 пло
щею 27,0 м2, м. Луцьк, вул. Потебні,52. Переможець — ЗАТ «Торговий дім
«РіелтерУкраїна».
3. Частина будівлі колишньої навчальновиробничої майстерні № 3 пло
щею 359 м2, що орендується ТОВ «ТЕКСВССК», м. Луцьк, вул. Потебні, 52.
Переможець — ЗАТ «Торговий дім «РіелтерУкраїна».
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області про
підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки державного
та комунального майна
1. Об’єкт групи А комунальної власності – продовольчий склад, який зна
ходиться на балансі Токарівської сільскої ради Білозерського району та роз
ташований за адресою: Херсонська обл., Білозерський рн, с. Токарівка, вул.
Придніпровська, 24.
Спосіб приватизації — викуп юридичною особою — «Спортивно
оздоровчий лінгвістичний центр «Білозір’я». Переможець — ЗАТ КЦ «Фла
гманЕксперт».
2. Об’єкт групи Ж комунальної власності — база відпочинку, що знахо
диться на балансі Токарівської сільскої ради Білозерського району та розта
шований за адресою: Херсонська обл., Білозерський рн, с. Новотягинка,
вул. Придніпровська, 51.
Спосіб приватизації – викуп юридичною особою – «Спортивнооздоровчий
лінгвістичний центр «Білозір’я» зі збереженням профілю діяльності. Пере
можець — ТОВ «С.Є. Рієлті, ЛТД».
3. Об’єкт незавершеного будівництва — каналізаційна насосна станція (ре
структуризований ОНБ «Будинок інтернат»), — розташований за адресою:
Херсонська обл., м. Цюрупинськ, що знаходиться на балансі управління
капітального будівництва облдержадміністрації.
Спосіб приватизації — аукціон. Переможець — ПП «Профіт».
4. Вбудоване приміщення офісу загальною площею 173,0 м2, яке знахо
диться на балансі виконкому Новокаховської міської ради та розташоване за
адресою: м. Нова Каховка, вул. Дзержинського, 47.
Спосіб приватизації — викуп орендарем — ТОВ «Інвесттеплогаз».
Об’єкт без поліпшень. Переможець — ПІІП «Забудова».
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ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
який відбувся 05.08.2004 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) — будівлі станції технічного обслуго
вування, що знаходиться на балансі ТОВ «Фірма «Мінігаз ЛТД» і орендується
СПД Савченко О. О. (місцезнаходження об’єкта: м. Донецьк, вул. Собінова,
2в), — ТОВ «Донецьке підприємство експертної оцінки»;
по об’єкту державної власності (гр. А) — нежитловому вбудованому примі
щенню площею 54,8 м2, що знаходиться на балансі Донецького державного
університету економіки і торгівлі ім. М. ТуганБарановського і орендується
ТОВ «Укравтокомплект» (місцезнаходження об’єкта: м. Донецьк, вул. Універ
ситетська, 98), — ВФ «Науктехпроект»;
по об’єкту державної власності (гр. А) — нежитловому вбудованому примі
щенню магазину № 23, що знаходиться на балансі Головного управління ро
бітничого постачання підприємств вугільної промисловості (місцезнаходжен
ня об’єкта: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Кулабухова, 2), — ТОВ НКУФ
«Універсалконсалтинг»;
по об’єкту державної власності (гр. А) — нежитловому вбудованому примі
щенню магазину № 43, що знаходиться на балансі Головного управління ро
бітничого постачання підприємств вугільної промисловості (місцезнаходжен
ня об’єкта: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Кулабухова, 2),— ТОВ НКУФ
«Універсалконсалтинг»;
по об’єкту державної власності (гр. Ж) — профілакторій, що знаходиться
на балансі ВАТ «Дебальцевський завод металургійного машинобудуваня» (мі
сцезнаходження об’єкта: Донецька обл., м. Дебальцеве, Заводське селище,
буд. 18), — СПД ФО Кравцов О. А.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які були залучені до проведення незалежної
оцінки
У конкурсі від 04.08.2004 переможцями визнано:
ПП Добрун А. П. — по кімнатах № 5, 6, 7, 17, 18 нежитлового приміщення
№ 61, літ. А5, що знаходяться на балансі ВАТ «Запорізький завод фероспла
вів», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Правди, 39;
ПП Добрун А. П. — по кімнатах № 19, 20, 22 нежитлового приміщення № 61,
літ. А5, що знаходяться на балансі ВАТ «Запорізький завод феросплавів», за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Правди, 39;
ТОВ «Центр оцінки майна, бізнесу та інвестицій» — по їдальні № 54 на 150
місць, що знаходиться на балансі «Управління капітального будівництва», за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв Сталінграда, 1 (колишня вул. Шкільна).
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
що відбувся у Фонді приватизації комунального майна
Дарницького району м. Києва, з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для визначення ринкової вартості
об’єктів приватизації
Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки майна, затвердже
ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
1. Нежитлове приміщення, орендоване КП «Промінь2» (орієнтовна пло
ща — 81,9 м2).
Місцезнаходження: 02175, м. Київ, Харківське шосе, 21. Переможець: МПП
«П.А.Н.»
2. Нежитлове приміщення, орендоване СПДФО Стригуновим І. І. (орієн
товна площа — 140,8 м2). Місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Сімферо
польська, 9. Переможець: ТОВ «ГарантЕкспертиза».
3. Нежитлове приміщення, орендоване ТОВ «Крокус» (орієнтовна площа —
51,2 м2). Місцезнаходження: 02175, м. Київ, Харківське шосе, 53. Переможець:
ПП «Академія оцінки і права».
4. Нежитлове приміщення, орендоване ТОВ «Євростиль» (орієнтовна пло
ща — 39,7 м2). Місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Тростянецька, 4/2.
Переможець: ПП «Дисконт».
5. Нежитлове приміщення, орендоване СПДФО Люшня Н. М. (орієнтовна пло
ща — 73,9 м2). Місцезнаходження: 02096, м. Київ, пров. Руднєва, 1. Перемо
жець: ПП «Фірма «Консалтинговий медіа центр».
6. Нежитлове приміщення, орендоване ТОВ «Адамант» (орієнтовна площа
— 541,9 м2). Місцезнаходження: 02175, м. Київ, Харківське шосе, 51а. Пере
можець: ТОВ «Нерухомість».
7. Нежитлове приміщення, орендоване ТОВ «У.М.С.» (орієнтовна площа —
388,9 м2). Місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, 13б. Перемо
жець: ЗАТ «ЮСА».
8. Нежитлове приміщення, орендоване ТОВ «У.М.С.» (орієнтовна площа —
103,5 м2).Місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, 13б. Перемо
жець: ТОВ «Ай.Ел.Ай.Лтд».
9. Нежитлове приміщення, орендоване ТОВ «Смаківниця» (орієнтовна пло
ща — 837,45 м2). Місцезнаходження: 02091, м. Київ, вул. Ревуцького, 5а.
Переможець: ТОВ «Інвесткон».
10. Нежитлове приміщення, орендоване СПДФО Маховим І. І. (орієнтов
на площа — 135,5 м2). Місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Ялтинська, 10.
Переможець: ПП «Актив плюс».
11. Нежитлове приміщення, орендоване ТОВ «Кварта» (орієнтовна площа
— 199,3 м2). Місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. НовоДарницька, 23/7.
Переможець: ПП «Сейл прайс компані».
12. Нежитлове приміщення, орендоване ТОВ «Господарчі товари, LTD» (орі
єнтовна площа — 483,2 м2). Місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Російсь
ка, 33. Переможець: ТОВ «НЕП «Укрпромексперт».
13. Нежитлове приміщення, орендоване СПДФО Гарькавим А. Б. (орієн
товна площа — 381,92 м2). Місцезнаходження: 02088, м. Київ, вул. Червоно
армійська, 10. Переможець: ТОВ «Добробут95».
14. Нежитлове приміщення, орендоване ТОВ «Агролайн» (орієнтовна пло
ща — 214,2 м2). Місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. А. Ахматової, 15/27.
Переможець: ПП «Дисконт».
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ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся в Регіональному
відділенні ФДМУ по Харківській області 06.08.2004, по
залученню суб’єктів оціночної діяльності
Переможцем конкурсу по об’єкту оцінки:
нежитлових приміщеннях 1го поверху в житловому будинку літ. А2 зага
льною площею 89,0 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Серп і Молот», за
адресою: м. Харків, вул. Халтуріна, 1, визнано суб’єкт оціночної діяльності
ПФ «Агентство «Схід».
2. Переможцем конкурсу по групі інвентарних об’єктів у складі: будівля мага
зину, літ. Б1 загальною площею 165,5 м2, будівля складу магазину літ. В1
загальною площею 77,2 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Мурафський
цукровий завод», визнано суб’єкта оціночної діяльності ТОВ «Фірма «2+2».
3. Договір на проведення незалежної оцінки по об’єктах:
ОНБ — житловий будинок садибного типу № 3, що знаходиться на балансі
ТОВ «Дергачівський», за адресою: Харківська обл., м. Дергачі, вул. 23 Серпня;
ОНБ — житловий будинок садибного типу № 7, що знаходиться на балансі
ТОВ «Дергачівський», за адресою: Харківська обл., м. Дергачі, вул. 23 Серпня,
буде укладено з суб’єктом оціночної діяльності ПМП «Фірма «Бассонеллі».
В інформаційному повідомленні про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності по групі інвентарних об’єктів, що знаходять
ся на балансі ВАТ «Мурафський цукровий завод», надрукованому у газеті
«Відомості приватизації» від 23.07.2004 № 28 (316) стор.12, слід читати:
«Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Краснокутський
рн, с. Мурафа, вул. Театральна, 4а».

ІНФОРМАЦІЯ
ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для:
визначення вартості внеску державного засновника (майно Стебницького державного гірничо$хімічного підприємства “Полімінерал”)
з метою внеску до статутного фонду господарського товариства;
визначення вартості внеску державного засновника (цілісний майновий комплекс піонерського табору “Вертоліт”) з метою внеску до
статутного фонду господарського товариства.
Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003
№ 1891.
основних засобів — 23.
1. Майно Стебницького державного гірничо$хімічного підпри$
Балансова залишкова вартість станом на 31.07.04, тис. рос. руб. :
ємства “Полімінерал”.
основних засобів – 12603,578.
Місцезнаходження: 82172, м. Стебник Львівської обл., вул. Дрогоби
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – немає.
цька, 127,
Дата оцінки: 31.07.2004.
тел. (03244) 40214, 40309, т/факс: 40007.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердже
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості внеску дер
ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
жавного засновника (майно Стебницького державного гірничохімічного
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
підприємства “Полімінерал”) з метою його внесення до статутного фонду
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль
господарського товариства.
ності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
Галузь народного господарства, вид діяльності: хімічна, виробництво
25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого Міністерством юстиції України
мінеральних добрив.
19.12.2003 за № 1194/8515.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
ком, шт.:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має під
основних засобів — 401.
тверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та сві
Балансова залишкова вартість станом на 31.12.03, тис. грн.:
доцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими від
основних засобів — 12054,243.
повідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному ре
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
єстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра
Дата оцінки: 31.08.2004.
їни від 19.12.01 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвер
28.12.01 за № 1092/6283;
дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12. 2003 № 1891.
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокре
2. Цілісний майновий комплекс піонерського табору “Вертоліт”.
ма подібного майна;
Місцезнаходження: 98210, АРК, с. Мисове Ленінського району, тел.
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки май
(107095) 2649192, 2699464.
на та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у прове
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості внеску дер
денні оцінки подібного майна;
жавного засновника (цілісний майновий комплекс піонерського табору
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом
“Вертоліт”) з метою його внесення до статутного фонду господарського
оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна;
товариства.
у разі необхідності — спеціального дозволу на провадження діяльності,
Галузь народного господарства, вид діяльності: організація дитячого
пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльно
відпочинку.
сті, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають у трудових відно
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі
синах із суб’єктом оціночної діяльності.
ком, шт.:

ІНФОРМАЦІЯ
представництва Фонду державного майна України в
м. Донецьку про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації
1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 135,3 м2,
що знаходиться на балансі СЄЗ Київського району, за адресою: м. Донецьк,
вул. Університетська, 73.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк
та для приватизації шляхом викупу.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2004 —
101241,00 грн.
2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 38,50 м2,
що знаходиться на балансі ЖЕО Пролетарського району м. Донецька, за
адресою: м. Донецьк, вул. Комуністична,20.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк
та для приватизації шляхом викупу .
Запланована дата оцінки : 31.08.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2004 —
8334,00 грн.
3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 65,20 м2,
що знаходиться на балансі ЖЕО Калінінського району м. Донецька , за ад
ресою: м. Донецьк, бульв. Шахтобудівельників, 31.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк
та для приватизації шляхом викупу.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2004 —
8497,00 грн.
4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 30,6 м2, що
знаходиться на балансі ЖЕО Калінінського району м. Донецька, за адресою:
м. Донецьк, вул. Антипова,1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк
та для приватизації шляхом викупу .
Запланована дата оцінки: 31.08.2004 .
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2004 —
4980,0 грн.
5. Назва об’єкта : нежитлове приміщення загальною площею 97,8 м2, що
знаходиться на балансі СЄЗ Ворошиловського району м. Донецька, за адре
сою: м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 92.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк
та для приватизації шляхом викупу.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2004 —
18006,00 грн.
6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 48,2 м2, що
знаходиться на балансі СЄЗ Київського району м. Донецька , за адресою: м.
Донецьк, вул. Артема,132.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк
та для приватизації шляхом викупу.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2004 —
12083,00 грн.
7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 42,0 м2, що
знаходиться на балансі СЄЗ Ворошиловського району м. Донецька, за адре
сою: м. Донецьк, вул. Артема112.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк
та для приватизації шляхом викупу.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2004 —
85056,0 грн.
8. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 51,6 м2, що
знаходиться на балансі СЄЗ Ворошиловського району м. Донецька, за адре
сою: м. Донецьк, вул. Артема, 119.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк
та приватизації шляхом викупу.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2004 —
6210,0 грн.
Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь в конкурсі за встановленою формою; нотаріально посвідчену
копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оці
нювачів, які працюють у штатному складі і будуть залучені до виконання неза
лежної оцінки і підписання звіту про оцінку майна; копію сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності , виданого претенденту Фондом державного майна України ;
інформацію про претендента (документ, у якому зазначаються відомості про
претендента; досвід проведення незалежної оцінки державного майна при при
ватизації, кваліфікація і особистий досвід роботи оцінювачів, які працюють у шта
тному складі і додатково залучаються ним для здійснення незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна, тощо ); конкурсні пропозиції щодо вартості
виконання робіт, калькуляції витрат і терміну виконання робіт подаються в запе
чатаному конверті; один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під
твердних документів, що містяться в конверті. Комісією будуть прийняті до
розгляду пропозиції щодо терміну виконання робіт не більше ніж 10 днів.
Конкурс відбудеться о 14.00 через 15 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. До$
нецьк, вул. Артема, 98, к. 422, представництво Фонду державного
майна України в м. Донецьку, тел. 335$72$68.
Документи приймаються за вищевказаною адресою. Кінцевий термін при
йняття документів — за 4 дні до дати проведення конкурсу.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та профе
сійну оціночну діяльність в Україні”, якими передбачено здійснення практи
чної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаці
ями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу необхідно подати до Фонду державного майна Укра
їни конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та
підтвердних документів.
До підтвердних документів належить:
заява на участь у конкурсі ( за встановленою формою);
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претенден
том до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку май
на, завірені їхніми особистими підписами (у тому числі тих, що працюють
за сумісництвом);
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про пре
тендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду ро
боти оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залуча
ються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції ви
трат, 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 дер
жавного майна України (вул. Кутузова, 18/9, кімната 504) до 18.00 02.09.2004.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зро
бити відмітку: “На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності”. Перепу
стки до загального відділу Фонду державного майна України видаються по
вул. Кутузова, 18/7, кімната 411/1. Телефон для довідок: 2003636.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України
08.09.2004 о 15.00.
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○

Доповнення до Переліку
об’єктів груп В, Г (крім АПК), які підлягають підготовці до
продажу в 2004 році за участю працівників регіональних
відділень ФДМУ*

Департамент спільних підприємств,
міждержавних майнових відносин
та власності за кордоном,
т. 294$44$64
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ГРУПА В

○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні державної частки в
статутному фонді спільного підприємства
«Хутровик» зі знижкою на 30%
Код за ЄДРПОУ: 23832281.
Назва об’єкта: державна частка розміром 26,91% в спі
льному підприємстві «Хутровик».
Адреса: Хмельницька область, Хмельницький район, с.
Моломолинці.
Відомості про об’єкт: СП «Хутровик» — незавершене
будівництво звіроферми з устаткуванням та рівнем бу
дівельної готовності — 70%, а саме: двоповерхова цегля
на будівля з підвалом загальною площею 1 380 м2; госпо
дарський склад площею 72 м 2; двоповерховий будинок
для охорони; електропідстанція потужністю 250 кВт; ре
зервуар на 25 т пальномастильних матерріалів; піднавіс
600 м2; благоустрій території на площі 3 га з подвійною
огорожею.
У постійному користуванні є земельна ділянка сільсько
господарського призначення площею 200 га.
Підприємство здійснює виробництво сільськогосподар
ської продукції (вирощування зернових культур).
Кількість працюючих — 8 чол

24851566

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
1005 Обласні державні адміністрації
Державне об’єднання «Родаковересурси»

Зміни до Переліку
об’єктів групи В, Г, які підлягають підготовці
до продажу в 2004 році*
1. Виключити:
ІВАНО$ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
1064 Міністерство аграрної політики
699483
Городенківське племпідприємство
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
6544 Міністерство промислової політики
32480440
ДП
«Машинобудівний завод «Оризон»
22794087
ДП «Спектр»
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
1007 Районні державні адміністрації
32191703
Державне сільськогосподарське підприємство
«Білики» ДСП «Білики»
2. Внести зміни до наказу ФДМУ від 27.07.2004 № 1541:
виключити з додатку 1 та включити в додаток 3
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
8164 Корпорація «Украгропромбуд»
23129920
Державна частка в майні Володарського
заводу силікатної цегли
*Затверджено наказом ФДМУ від 16.08.2004 № 1667

Основні показники господарської діяльності за
останні три роки
Показник
Обсяг реалізації продукції, тис. грн.
Прибуток (збиток), тис. грн.
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
Кредиторська заборгованість, тис. грн.
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн.

2001 р.
121,2
20,6
0,7
125,4
16,9
814,8

2002 р.

2003 р.

106,7
2,5
0,5
132,7
2,3
689,4

57,3
33,6
0,5
144,5
—
689,4

Початкова вартість продажу державної частки з
урахуванням ПДВ — 100 521 грн. (знижка на 30%).
Засоби платежу — грошові кошти в національній валю
ті.
Умови продажу: дотримання основного профілю виро
бництва, здійснення інвестицій для добудови звірофер
ми, дотримання норм екологічної безпеки та створення
безпечних умов праці.
Для участі в аукціоні потенційний покупець:
сплачує 17 грн. як реєстраційний збір за подання заяви
на розрахунковий рахунок Регіонального відділення ФДМУ
по Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 02898152, №
37189500900001 в банку УДК у Хмельницькій області, МФО
815013. Призначення платежу: реєстраційний збір за по
дання заяви на участь в аукціоні з продажу державної ча
стки в статутному фонді спільного підприємства «Хутро
вик»;
сплачує грошові кошти в сумі 14 360 грн., що становить
10% від початкової вартості, на розрахунковий рахунок Ре
гіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області,
код за ЄДРПОУ 02898152, № 37318002200304 в банку УДК у
Хмельницькій області, МФО 815013. Призначення плате
жу: грошові кошти для участі в аукціоні з продажу держа
вної частки в статутному фонді спільного підприємства
«Хутровик».
Фізична або юридична особа, яка бажає зареєструва
тись як учасник аукціону, повинна мати при собі:
документ, що посвідчує фізичну особу або представни
ка юридичної особи, їх повноваження;
квитанцію про сплату реєстраційного внеску;
документ про внесення грошових коштів у розмірі 10
відсотків початкової ціни продажу об’єкта;
для фізичної особи — декларацію про доходи;
нотаріально посвідчені копії установчих документів.
Прийняття заяв припиняється за 3 дні до початку про
ведення аукціону.
Аукціон відбудеться через 30 календарних днів піс$
ля опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації» об 11$й годині за адресою: 29013, м.
Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Телефон: (0382) 764213, факс:: (0382) 720945.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його знахо
дження в робочі дні.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональ
не відділення Фонду державного майна України по Хмель
ницькій області, 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна,
75, тел. 764213, факс 720945.

Згідно з наказом ФДМУ від 12.08.2004 № 1660, відповідно
до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Держав
ному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від
19.12.2001 № 2355 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 28.12.2001 за № 1092/6283, у зв’язку з отриманням
Зімовець Т. Є. нового кваліфікаційного свідоцтва оці$
нювача від 13.03.2004 МФ № 979, виданого ФДМУ і Міжна
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво про ре$
єстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
26.01.2004 № 983, видане ФДМУ Зімовець Т. Є.
Згідно з наказом ФДМУ від 06.08.2004 № 1630, відповідно
до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Держав
ному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від
19.12.01 № 2355 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 28.12.2001 за № 1092/6283, у зв’язку з отриманням
Гудовою О. Ю. нового кваліфікаційного свідоцтва оці$
нювача від 19.06.2004 МФ № 1144, виданого ФДМУ і Міжна
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво про ре$
єстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
30.10.2002 № 3515, видане ФДМУ Гудовій О. Ю.

Київське квартирно$експлуатаційне управління проводить
конкурс на право укладання договору оренди нерухомого
військового майна
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: 01015,
м. Київ, вул. Січневого повстання, 38.
1. Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові приміщен
ня за адресою: м. Київ, вул. Антонова, 2/32, військове містечко №
29, інв. № 84 (під офісні, складські, виробничі площі; загальна пло
ща 193,34 м2).
2. Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові приміщен
ня за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 30, військове містеч
ко № 29, інв. № 97 (під складські та виробничі площі; загальна пло
ща 1 299,0 м2).
3. Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові приміщен
ня за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 28, військове містеч
ко № 63, інв. № 67 (під офісні, складські та торговельні площі; зага
льна площа 2 645,0 м2).
4. Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові приміщен
ня за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 24, військове містечко №
36, інв. № 11 (під офісні, складські, торговельні площі; загальна пло
ща 250,0 м2).
5. Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові приміщен
ня за адресою: м. Київ, вул. Поліська, 28, військове містечко № 147,
інв. № 217 (під складські приміщення та виробничі площі; загальна
площа 180,0 м2).
6. Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові приміщен
ня за адресою: м. Київ, вул. Поліська, 10, військове містечко № 87,
буд. № 201 (під офісні та складські приміщення; загальна площа
20,0 м2).
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єктів
оренди:
виконання ремонту за власний рахунок;
розмір орендної плати згідно з чинним законодавством має бути
не меншим, ніж визначений на підставі експертної оцінки примі
щення;
термін оренди — 3 роки.
Документи приймаються протягом місяця від дати оголошення
конкурсу.
Телефон для довідок 2900737, тел./факс 2907122.
Військова частина А1446 Міністерства оборони України
проводить конкурс на право укладання договорів оренди
нерухомого військового майна
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: військова ча
стина А1446, адреса: м. Рівне, вул. О. Теліги, в/містечко № 1.
1. Нежитлові приміщення загальною площею 126 м2 одноповерхової буді
влі КПП в м. Рівне, військове містечко № 1 по вул. Соборній 227, інв. № 39.
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта:
виконання капітального ремонту нерухомого військового майна за раху
нок власних коштів орендаря; використання нежитлових приміщень під ма
газин, кафебар.
Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законодавством, ста
новить 2,5 грн. за місяць (без ПДВ).
2. Нежитлові приміщення загальною площею 101 м2 одноповерхової буді
влі свинарника в м. Рівне, військове містечко № 1 по вул. Соборній 227, інв.
№ 38.
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта:
виконання капітального ремонту нерухомого військового майна за раху
нок власних коштів орендаря; використання нежитлових приміщень під склад.
Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законодавством, ста
новить 1,0 грн. за місяць (без ПДВ).
3. Нежитлові приміщення загальною площею 2 468 м2 триповерхової бу
дівлі лікувального корпусу в м. Рівне, військове містечко № 1 по вул. Собо
рній 227, інв. № 358 (діагностичний корпус — незавершене будівництво).
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта:
виконання незавершених будівельних робіт та ремонту нерухомого війсь
кового майна за рахунок власних коштів орендаря; використання нежитло
вих приміщень під лікувальний заклад, навчальний заклад.
Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законодавством, ста
новить 1,5 грн. за місяць (без ПДВ).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенню міся
чного строку з моменту опублікування об’яви.
Тел./факс для довідок (0362) 220323.

Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Чернігівській області оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади голови правління ВАТ Макошинський завод
«Сільгоспмаш»
Адреса: 15652, Чернігівська область, Менський район, смт Мако
шине, вул. Леніна, 70.
Вимоги до кандидатів:
досвід практичної роботи на керівних посадах не менше 3 років,
вища освіта (технічна, економічна).
Для участі в конкурсі подаються: заява про участь в конкурсі; за
повнений у встановленому порядку особовий листок з обліку кадрів
з наклеєною фотокарткою; автобіографія; копії документів про осві
ту; план роботи на посаді голови правління ВАТ; програма поліп
шення (програма виходу з кризового стану); листиподання з орга
нізацій, які рекомендують учасника (у разі їх наявності).
Документи приймаються протягом 30 днів від дати оголошення
конкурсу за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, Регіона
льне відділення ФДМУ по Чернігівській області.
Консультації за тел. (04622) 74619, тел./факс (0462) 175339.
Макошинський завод «Сільгоспмаш» було створено в 1966 році
на базі заводу металовиробів. Завод знаходиться на відстані 15 км
від районного центру Мена, 85 км від Чернігова та 3 км від залізни
чної станції Макошине.
Основною продукцією заводу були проріджувачі сходів цукрового
буряку типу 2ПСН6М, насіннєочисні гірки ОСГ5, пристосування для
внесення рідких мінеральних добрив у грунт УЛП8, УДП8А, широко
захватні аміачні агрегати АША10, протруювачі насіння ПНШ3.
У 1981 р. підприємство освоїло випуск протруювачів ПНШ5 для
передпосівного оброблення насіння зернових і технічних культур,
які відповідали на той час світовим стандартам, так і в нинішній час
відповідають всім вимогам їх експлуатації. Займаючи монопольне
становище на загальносоюзному ринку колишнього СРСР, завод ви
пускав щороку 3 тис. таких сільськогосподарських машин.
У 1999 р. на базі державного підприємства було створено відкри
те акціонерне товариство із статутним фондом 1 340 тис. грн., 100
відсотків акцій якого на даний час належать державі.
На сьогодні завод також є одним із монополістів з випуску окре
мих видів спеціальної сільськогосподарської техніки. Має можли
вість випускати протруювачі зернових культур більшої потужності
(ПНШ10). На замовлення виготовляє запчастини для сільгосптех
ніки та автомашин, різноманітний сільгоспінвентар.
Підприємство поставляє свою продукцію в південні регіони Укра
їни, Росію, Казахстан та Молдову. Тут збережено кваліфіковані ін
женернотехнічні кадри та висококваліфіковані кадри робітників та
службовців, які спроможні виконувати поставлені перед ними за
вдання. У задовільному стані знаходяться двоповерхове приміщен
ня контори, цехи та обладнання: різноманітні токарні, фрезерува
льні, розточувальні, свердлильні, шліфувальні, розпилювальні вер
стати, компресори, пресувальне, зварювальне, деревообробне об
ладнання та ін. На цьому обладнанні господарське товариство мо
же освоїти випуск та здійснювати ремонт та сервісне обслуговуван
ня техніки, включаючи випуск мінітракторів, виконувати замовлен
ня з виготовлення продукції для Укрзалізниці та ін. Є можливість пе
репрофілювати підприємство.
У зв’язку з обмеженістю збуту продукції, пов’язану із складним
становищем у сільському господарстві у 2003 році як в Україні, так і
в країнах СНД, на підприємстві склалося складне фінансове стано
вище. На даний час виробничі потужності заводу завантажені лише
частково. Для розробки та виготовлення нових видів продукції, роз
ширення експортних можливостей підприємства необхідно онов
лювати обладнання, що потребує відповідних інвестицій.
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Че
рнігівській області запрошує всіх потенційних інвесторів та покупців
акцій, які заінтересовані в діяльності цього господарського товари
ства, взяти участь у приватизації заводу.
Детальну інформацію щодо ВАТ «Макошинський завод «Сільгосп
маш» потенційні інвестори та покупці акцій можуть отримати за ад
ресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, тел. приймальні (0462)
166225, відділу реформування та продажу акцій (04622) 79901,
відділу корпоративного управління та фінансового аналізу (04622)
74619, факс (0462) 175339, еmail: admin_74@spfu.gov.ua.

Чернівецька КЕЧ району проводить конкурс на право
укладання договорів оренди нерухомого військового майна
Чернівецька КЕЧ району діє на підставі свідоцтва про реєстрацію
військової частини як суб’єкта господарської діяльності у Зброй
них Силах України, реєстраційний номер 421 від 15 січня 2002 ро
ку, видано Головним фінансовоекономічним управлінням України.
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: Чер
нівецька квартирноексплуатаційна частина Міністерства оборо
ни України, адреса: 58000, м. Чернівці, вул. Українська, 43.
Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення
у військовому містечку № 195 за адресою: м. Чернівці, вул. Авіаційна:
будівля № 2 (склад) — 35 442,00 грн.;
будівля № 7 (складнавіс) — 7 348,00 грн.;
будівля № 24 (склад) — 33 770,00 грн.;
будівля № 42 (склад) — 3 440,00 грн.
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта:
виконання ремонту нерухомого військового майна за рахунок вла
сних коштів орендаря. Вартість приміщення згідно з експертною
оцінкою.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс — 30 днів від
дня опублікування.
Телефон для довідок (03722) 520007.

Регіональне відділення
Фонду державного майна України
по м. Києву
Оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
головного спеціаліста (системний адміністратор)
Вимоги до кандидатів:
вища освіта, досвід роботи — від трьох років, вік —
до 40 років.
Адреса: м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 50 г.
Довідки за телефоном 235$20$37.

1. В інформації, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» № 31 (319) від 11 серпня 2004 р. на с. 17, щодо продажу, повторного
продажу та повторного продажу зі зменшенням ціни на 30 відсотків на аукціоні об’єктів групи А (державної власності Київської області
замість МФО 812018 слід читати: МФО 821018.
2. Інформацію, опубліковану в газеті «Відомості приватизації» № 31 (319) від 11 серпня 2004 р. на с. 8 в рубриці Мала приватизація.
Група А. Приватизовано шляхом викупу. Дніпропетровська область», доповнити абзацом: «Вбудоване приміщення кафе «Морози
во», що знаходиться на балансі ЗАТ «Кривбасзалізрудком», за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Самотічна, 13, прим. 32. Об’єкт привати
зовано юридичною особою за 13 567,20 грн., у тому числі ПДВ — 2 261,20 грн.»
3. В інформації, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» № 31 (319) від 11 серпня 2004 р. на с. 13, про продаж на аукціоні
цілісного майнового комплексу — державного інжинірингового підприємства «Крок» слід читати: «Початкова вартість продажу
без урахування ПДВ: 180 042,0 грн.» Далі за текстом.
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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) 294$40$53, факс 200$33$77.

Видання можна передплатити з будь$якого місяця
в усіх відділеннях зв’язку України.
,
Крім того, з кур єрською експрес$доставкою 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»

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
ТОВ «Актіно»
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

Газета «Відомості приватизації» —
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»
Засновник — Фонд
державного майна України.
Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Передплатні індекси: 22437, 22438

ПП «Медіаарт»

Редактор Т. М. УТЕЧЕНКО
Додаток виходить щосереди.
Над номером працювали:
Л. М. ВОЙТУШЕНКО
(випусковий)
А. К. НАРТОВА,
О. П. НОВОСАД
(коректори)

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

Маріуполь

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

Кривий Ріг

тел. (0564) 746642

Кіровоград

тел. (0522) 550217

Кременчук

тел. (0536) 796356

Луганськ

тел. (0642) 588861,

75959

588862
Луцьк

тел. (0332) 288047

Львів

тел. (0322) 419165,
419166

Макіївка

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
01133, м. КИЇВ$133,
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. 3,45.
України із зазначенням номера
Загальний тираж 17 280 прим.
й дати видачі дозволу.
Зам. 3085033
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тел. редакції: (044) 200$36$58, тел./факс 200$33$77, «ВП» в Internet: http://www.spfu.gov.ua, е$mail:journal@spfu.kiev.ua

