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ФДМУ повідомляє

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
ПЕРЕЛІК
підприємств, пакети акцій (частки) яких у розмірі не менш як 25 відсотків статутного фонду
пропонуються до продажу в 2006 році (згідно з розпорядженням КМУ від 26.12.05 № 570Eр)
Код за
ЄДРПОУ

122358
152448
153471
153608
165646
165706
176745
178594
178713
180373
181131
181496
181668
191170
212848
214511
218012
222083
222120
222261
222404
223705
225667
229961
231878
232489
235884
235967
236004
236079
274223
274358
282056
285735
291013
292089
306650
308726
308732
308755
308778
308790
310769
372693
372925
373052
373089
373132
373155
378508
378589
383314
384911
385833
385862
385905
385922

Державна частка
статутного фонду,
запропонована до
продажу, відсотків

Найменування підприємства

ВАТ «Південелектромережбуд»
ВАТ «Білоцерківський завод гумових технічних виробів»
ВАТ «Львівський завод газової апаратури»
ВАТ «Ужгородський Турбогаз»
ВАТ «Краснолуцький машинобудівний завод»
ВАТ «Червоний металіст»
ВАТ «Торезький завод залізобетонного шахтного кріплення»
ВАТ «Рудоремонтний завод Іллічівський»
ВАТ «Брянківський рудоремонтний завод»
Державна холдингова компанія «Укрвуглепромтранс»
ВАТ «Первомайське шахтобудівельне управління»
ВАТ «Трест «Свердловськшахтобуд»
ВАТ «Трест Луганськшахтопроходка»
ВАТ «Макіївський металургійний комбінат»
ВАТ «Світлотехніка»
ВАТ «Азовкабель»
ВАТ «Завод Південгідромаш»
ВАТ «Вінницький інструментальний завод»
ВАТ «Красноріченський верстатобудівний завод ім. Фрунзе»
ВАТ «Стрийський завод ковальськопресового обладнання»
ВАТ «Завод дереворізального інструменту «Мотор» ім. Г. І. Петровського»*
ВАТ «Кіровський завод по виготовленню виробів з металевих порошків»
Відкрите акціонерне наукововиробниче товариство «Теплоавтомат»
ВАТ «Спеціальне конструкторське бюро мікроелектроніки в приладобудуванні»
ВАТ «Джанкойський машинобудівний завод»
ВАТ «Завод «Автоелектроапаратура»
ВАТ «Рівненський «Завод тракторних агрегатів»
ВАТ «Куп’янський ливарний завод»
ВАТ «Серп і молот»
ВАТ «Макошинський завод «Сільгоспмаш»
ВАТ «Ворохтянський лісокомбінат»
ВАТ «Надвірнянський лісокомбінат»
ВАТ «Завальський графітний комбінат»
ВАТ «Іванівський верстатозавод»
ВАТ «Ірпінський комбінат «Перемога»
ЗАТ «НовгородСіверський завод будівельних матеріалів»
ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно»
ВАТ «Стахановська швейна фабрика»
ВАТ «Крамо»
ВАТ «Попаснянська швейна фабрика «Елегант»
ВАТ «Свердловська швейна фабрика»
ВАТ «Кіровська швейна фабрика «Кіфадо»
ВАТ «Луцький шовковий комбінат «Волтекс»
ВАТ «Галичцукор»
ВАТ «Сумський рафінадний завод»
ВАТ «Ланівецький цукровий завод»
ВАТ «Цукровий завод «Поділля»
ВАТ «Зарожанський цукровий завод»
ВАТ «Цукровий завод Губиниський»
ВАТ «Яготинський завод продтоварів»
ВАТ «ПереяславХмельницький завод продтоварів»
ВАТ «Київський дріжджовий завод»
ВАТ «Гребінківське»
ВАТ «Згурівський бурякорадгосп»
ВАТ «Шамраївське»
ВАТ «Кагарлицький бурякорадгосп»
ВАТ «ГородищеПустоварівський бурякорадгосп»

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській області про
проведення конкурсу на право укладення договору оренди державного
майна цілісного майнового комплексу
«Миколаївський радіотрансляційний вузол»
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс «Миколаївський радіотрансляцій
ний вузол».
Адреса: м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 51.
Характеристика об’єкта: до складу об’єкта входять: об’єкти нерухомості: ад
міністративновиробнича будівля ОУС загальною площею надземної частини
679 м2 та підвалу 292 м2, будинок загальною площею 73 м2, сарайгараж у складі:
дизельна загальною площею 36 м2, гараж загальною площею 82 м2, слюсарна
майстерня загальною площею 38 м2, склад металу загальною площею 39 м2,
сарай загальною площею 33,8 м2, навіс загальною площею 107 м2, замощення
загальною площею 550 м2, зовнішні мережі 604,959 км, об’єкти рухомого май
на, в тому числі транспортні засоби.
Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.
Основні вимоги щодо умов конкурсу: найбільша запропонована орендна пла
та за місяць порівняно з орендною платою за базовий місяць (червень) — у сумі
2 749,40 грн.; термін, на який укладається договір оренди, — 10 років; ефективне
використання об’єкта оренди відповідно до профілю виробничої діяльності під
приємства; забезпечення безперебійного надання послуг проводового радіомо
влення в м. Миколаєві; забезпечення охоплення населення м. Миколаєва прово
довим радіомовленням до рівня не менше 30 тис. абонентів протягом 5 років з
моменту укладення договору оренди, для чого передбачити відновлення радіо
трансляційної мережі; технічне забезпечення оповіщення населення м. Микола
єва з питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій; дотримання організа
ційнотехнічних вимог експлуатації об’єкта та забезпечення пожежної безпеки;
виконання заходів щодо охорони навколишнього середовища; створення безпе
чних та нешкідливих умов праці; забезпечення прибуткової роботи підприємства;
недопущення виникнення заборгованості перед бюджетом та іншими цільовими
фондами; недопущення виникнення простроченої заборгованості з виплати за
робітної плати; заборона суборенди, приватизації, передачі до комунальної вла
сності та переходу права власності на орендоване майно третім особам щодо
цілісного майнового комплексу радіотрансляційного вузла; забезпечення стра
хування орендованого майна протягом місяця після укладення договору оренди
та надання Міністерству транспорту та зв’язку України копії договору страхуван
ня, страхового полісу; збереження робочих місць; забезпечення інвестування на
оновлення орендованих основних засобів; забезпечення опалення в будівлі, роз
ташованій за адресою: вул. Маршала Василевського, 51 протягом року з укла
дення договору оренди; своєчасне здійснення капітального, поточного та інших
видів ремонту орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу; ком
пенсація витрат: на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди у розмірі 5 тис.
грн., проведення аудиту у розмірі 1 тис. грн. та публікації щодо проведення конку
рсу за виставленим рахунком відповідних ЗМІ.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії: за
яву про участь в конкурсі, проект договору оренди, підписаний учасником конку
рсу і завірений печаткою (за наявності) та комплект документів, які визначені на
казом ФДМУ від 17.04.2001 № 649 «Про затвердження переліку документів, які
подаються орендодавцеві»; відомості про учасника конкурсу (якщо юридична осо
ба: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи,
посвідчені нотаріусом копії установчих документів, відомості про фінансове ста
новище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та
кредиторської заборгованостей, довідку від учасника конкурсу про те, що до ньо
го не порушено справу про банкрутство; якщо фізична особа: копію документа,
що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіре
ність, видану представнику фізичної особи, свідоцтво про реєстрацію фізичної осо
би як суб’єкта підприємницької діяльності, декларацію про доходи); зобов’язання
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учас
ником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображаються в проекті дого
вору оренди); додаткові пропозиції до договору оренди, в тому числі щодо поліп
шення орендованого майна; пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати
(застава, гарантія тощо — відображаються в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції надаються в окремому конверті з написом «На конкурс»,
запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Заяви приймаються за адресою: 54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6й по
верх, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Миколаївсь
кій області.
Кінцевий термін приймання документів від учасників конкурсу — за 3 кален
дарних дні до проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться через 30 календарних днів від дня опублікування
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» за адресою м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, в конференцEзалі Регіонального відділення ФДМУ по МиE
колаївській області.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській
області за тел.: (0512) 470376, 478982.
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Код за
ЄДРПОУ

412607
426458
444091
445535
476599
476694

483493
488987
489018
490725
490731
490748
492055
492150
704468
727222
728380
852714
855919
857290
901401
901683
902808
903759
904463
904606
904664
904730
904776
907361
951451
951600
952717
952841
954030
954886
955526
955650
955733
955762
955816
955992
956164
956170
956721
956804
957471
957672
958565
1032806
1035182
1036483
1036491
1037072
1037608
1056741
1057723
1101424
1130638
1130667
1237616
1238318
1296126
1350156
1350274
1354131
1354817
1355857
1373341
1416174
2042356
2074161
2080813
2136703

Найменування підприємства

ВАТ «Червоний партизан»
ВАТ «Автотранспортне підприємство 16807»
ВАТ «Чортківський м’ясокомбінат»
ВАТ «СевлюшСир»
ВАТ «Луганське обласне виробниче
сільськогосподарськорибоводне підприємство»
ВАТ «Кіровоградське обласне об’єднання
сільськогосподарського рибного господарства
«Кіровоградрибгосп»
ВАТ «Племптахозавод ім. Чкалова»
ВАТ «Старокостянтинівське сортнасіннєовоч»
ВАТ «Хмельницьке сортнасіннєовоч»
ВАТ «Полтавасортнасіннєовоч»
ВАТ «Миргородсортнасіннєовоч»
ВАТ «Градизьке «Сортнасіннєовоч»
Сільськогосподарське відкрите акціонерне
товариство «Вінницясортнасіннєовоч»
Донецьке відкрите акціонерне товариство
«Сортнасіннєовоч»
Сільськогосподарське відкрите акціонерне
товариство «Микулинецьке»
ВАТ «Рівневетзоопромпостач»
ВАТ «Рівнесільмаш»*
ВАТ «Жовківський племптахорепродуктор»
ВАТ «Плодорозсадник «СкалаПодільський»
Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство
«Агрокомбінат «Калита»
ВАТ «Берегівський дослідноекспериментальний
завод діагностичного та гаражного обладнання»
ВАТ «Летичівський агрегатний завод»
ВАТ «Димерське спецавтопідприємство № 1006»
ВАТ «Іршавський райагротехсервіс»
ВАТ «Таращарайагропостач»
ВАТ «Бориспільський райагропостач»
ВАТ «Бородянський райагропостач»
ВАТ «Поліський райпостач»
ВАТ «Райагропостач»
ВАТ «Борщівський райпостач»
ВАТ «Криворізький комбінат хлібопродуктів № 2»
ВАТ «Пришибський комбінат хлібопродуктів»
ВАТ «Новоселицьке хлібоприймальне підприємство»
ВАТ «Дніпропетровська експедиція по захисту
хлібопродуктів»
ВАТ «Яблунецьке хлібоприймальне підприємство»
ВАТ «Радехівський комбінат хлібопродуктів»
ВАТ «Юсківське хлібоприймальне підприємство»
ВАТ «Гадяцький елеватор»
ВАТ «Костопільське хлібоприймальне підприємство»
ВАТ «Рафалівське хлібоприймальне підприємство»
ВАТ «Дубровицьке хлібоприймальне підприємство»
ВАТ «Сумська експедиція по захисту хлібопродуктів»
ВАТ «Теребовлянський комбінат хлібопродуктів
ВАТ «Хоростківський комбінат хлібопродуктів»
ВАТ «Чотирбокиське хлібоприймальне підприємство»
ВАТ «Війтівецьке хлібоприймальне підприємство»
ВАТ «Донецький комбінат хлібопродуктів № 2»
ВАТ «Торезька реалізаційна база хлібопродуктів
ВАТ «Захист хліба»
ВАТ «Зарічненське автотранспортне підприємство 15645»
ВАТ «Тернопільводпроект»
ВАТ «Херсонводстрой»
ВАТ «Будівельномонтажне управління № 20»
ВАТ «Мукачівська пересувна механізована колона № 77»
ВАТ «Припрутська пересувна механізована колона № 152»
ВАТ «Харківський завод електротехнічного обладнання»
ВАТ «Гайворонський тепловозоремонтний завод»
ВАТ «Залізничник»
ВАТ «Кримське зональне агентство повітряних сполучень»
ВАТ «Авіаційне підприємство спеціального призначення
«Меридіан»
ВАТ «Краматорськжитлобуд»
ВАТ «Дніпрохімбуд»
ВАТ «Науководослідне медичне об’єднання «Діалір»
ВАТ «Конотопський деревообробний завод»
ВАТ «Бердичівський завод транспортного
машинобудування»
ВАТ «Пересувна механізована колона № 19»
ВАТ «Спеціалізована пересувна механізована колона № 511»
ВАТ «Старокостянтинівський завод «Металіст»
ВАТ «Славутський завод залізобетонних виробів»
ВАТ «Дніпроспецбуд»
ВАТ «Фаворит»
ТОВ «Спільне підприємство українськеюгославське
«СігмаКиїв»
ВАТ «Єнакіївська реалізаційна база»
ВАТ «Чернівцісортнасінняовоч»

11 січня 2006 року

Продовження таблиці

Державна частка
статутного фонду,
запропонована до
продажу, відсотків
53,94
25% плюс 1 акція
30
28
29,7

25% плюс 1 акція
38,32
26,33
25% плюс 1 акція
38,63
25
40
25
25% плюс 1 акція
43,9
91,1
37,997
39,9
34,39
25
27,03
37,58
31,54
27,4
36,2
25,99
43,08
49
49
35,74
26
25% плюс 1 акція
26,01

25%
25%
25%
25%

25%

26
26,99
25,13
27,4
35,51
29,94
27,82
29,07
25
плюс 1
55
плюс 1
плюс 1
25
плюс 1
25,003
25,1
плюс 1
50,9
62,54
26,1
49
99,81
90,76
50
41

акція
акція
акція
акція

акція

93,25
30,46
66,21
95,57
29,86
25% плюс 1 акція
26,86
40,54
39,9
95,94
54,66
57,84
85,7
25% плюс 1 акція
45,09

Код за
ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Державна частка
статутного фонду,
запропонована до
продажу, відсотків

2308021 ВАТ «Страхова компанія «Астарта»
3059531 ВАТ «Донецький завод великопанельного домобудування 2»
3113294 ВАТ «Сєверодонецьке автотранспортне підприємство «10920»
3113325 ВАТ «Кіровське автотранспортне підприємство №10923»
3113354 ВАТ «Старобільське автотранспортне підприємство 10907»
3113383 ВАТ «Новопсковське автотранспортне підприємство 10909»
3113443 ВАТ «Нікопольське автотранспортне підприємство»
3113973 ВАТ «Рахівське автотранспортне підприємство 12139»
3114164 ВАТ «Запорізьке автотранспортне підприємство 12329»
3114193 ВАТ «Траса»
3114856 ВАТ «Стрийське автотранспортне підприємство 14609»

26,31
69,13
25,13
25,1
25,11
25,12
25,27
25,1
99,99
25,12
25,1

3115152

ВАТ «Зміївське автотранспортне підприємство 16343»

25,1

3115181
3115235
3115956
3115991
3116594
3116654
3116772
3116878
3117323
3117346
3117375
3117406
3117464
3117659
3117702
3117725
3117777
3118133
3118179
3118251
3118268
3118713
3119233

ВАТ «Краснокутське автотранспортне підприємство»
ВАТ «Автотранспортне підприємство № 16367»
ВАТ «Брянковське автотранспортне підприємство 10963»
ВАТ «Лисичанське автотранспортне підприємство 10970»
ВАТ «Автотранспортне підприємство11801»
ВАТ «Баранівкатранс»
ВАТ «Андрушівське автотранспортне підприємство 11838»
ВАТ «Автотранспортне підприємство12362»
ВАТ «Ульяновське АТП 13548»
ВАТ «Добровеличківське АТП 13540»
ВАТ «Олександрійське автотранспортне підприємство 13506»
ВАТ «Новоукраїнське автотранспортне підприємство 13546»
ВАТ «Олександрійське АТП13561»
ВАТ «Дрогобицьке автотранспортне підприємство 24655»
ВАТ «Самбірське АТП 24667»
ВАТ «Золочівське автотранспортне підприємство 24661»
ВАТ «Червоноградське автотранспортне підприємство 24664»
ВАТ «Миргородське автотранспортне підприємство № 15361»
ВАТ «Пирятинське автотранспортне підприємство 15343»
ВАТ «Гадяцьке автотранспортне підприємство № 15337»
ВАТ «Автотранспортне підприємство15339»
ВАТ «Недригайлівське автотранспортне підприємство 15943»
ВАТ «Старокостянтинівське автотранспортне підприємство
№ 16846»
ВАТ «Кам’янецьПодільське автотранспортне підприємство
№ 16808»
ВАТ «Автотранспортне підприємство № 16842»
ВАТ «Городоцьке автотранспортне підприємство 16838»
ВАТ «Дунаєвецьке АТП16839»
ВАТ «Волочиське автотранспортне підприємство 16837»
ВАТ «Славутське автотранспортне підприємство № 16845»
ВАТ «Новодністровський хлібозавод»
ВАТ «Зимогорянка»
ВАТ «Кам’янецьПодільське АТП16855»
ВАТ «Рівнеавтотранспорт 15654, м. Рівне»
ВАТ «Добровеличківський цукровий завод»
ВАТ «Баришівська МТС»
ВАТ «Птахофабрика «Маловисківська»
ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат»
ВАТ «Тепличний комбінат «Надбужанський»
ВАТ «Лановецька агропромтехніка»
ВАТ «Херсонсортнасінняовоч»
ВАТ «Браїлівська збутова база зберігання та реалізації
засобів захисту рослин»
ВАТ «Олексіївське»
ВАТ «Гадячсортнасіннєовоч»
ВАТ «Одесенергобудтранс»
ВАТ «Листопад»
ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів»*
ВАТ «Нікопольський Південнотрубний завод»
ВАТ «Хмельницький завод «Строммашина»
ВАТ «Імпульс»
ВАТ «Виробничоекспериментальний завод органічних
добрив»
ВАТ «Залізобетон»
ВАТ «Кельменецьке автотранспортне підприємство № 17738»
ВАТ «Олександрійський авторемонтний завод»
ВАТ «Ямпільський авторемонтний завод»
ВАТ «Луганське шахтопрохідне управління»
ВАТ «Єнакіївська швейногалантерейна фабрика»
ВАТ «Пологівський комбінат хлібопродуктів»
ВАТ «Луганськнафтопродукт»
ВАТ «Макіївська бавовнопрядильна фабрика «Мактекс»
ВАТ «Сватовська «Сільгоспхімія»
ВАТ «Мукачівський «Агрокомплекс»
ВАТ «Міжгірський «Агрокомплекс»
ВАТ «Іванківська «Райсільгоспхімія»
ВАТ «Макарівська сільгоспхімія»
ВАТ «АгробізнесНВ»
ВАТ «Птахофабрика «Великомитницька»
ВАТ «Демидівський консервний завод»
ВАТ «Ошихлібський консервний завод»

3119285
3119291
3119300
3119316
3119322
3119345
3293310
3332576
3374244
3399511
3563672
3744155
4350278
4371845
4541477
4541856
4685319
4762586
4762623
4762882
4872300
5385507
5389942
5393108
5394966
5398579
5421381
5432477
5461243
5461556
5465933
5473246
5479740
5480482
5481582
5482883
5487952
5488928
5488934
5489388
5489394
5491161
5521175
5529320
5529722

№ 2 (391)

25,1
25,11
25,12
25,14
25,1
25,1
25,14
25,15
26,1
26,1
26,1
26,11
26,1
25% плюс 1 акція
25,1
25,1
25,003
25,198
25,11
25,11
25,27
25,46
25% плюс 1 акція
25% плюс 1 акція
25
25% плюс 1 акція
25,002
25,04
25% плюс 1 акція
25,1
67,51
25% плюс 1 акція
25,11
98,49
40,74
32,56
38,39
27,73
48,94
25,1
38,99
25,07
28,9
26
88,59
50,13
96,67
89,63
39,67
25% плюс 1 акція
39
25% плюс 1 акція
29,996
30
48,93
79,48
25
36,54
25,96
40,98
44,07
88,6
82,4
48,99
41,83
25
100
29,95

3
Продовження таблиці

Код за
ЄДРПОУ

Державна частка
статутного фонду,
запропонована до
продажу, відсотків

Найменування підприємства

5533112

ВАТ «Кіровоградський комбінат по випуску продовольчих
товарів»
5538626 ВАТ «Васильківське вантажне автотранспортне підприємство»
5538632 BAТ «Ірпінське автотранспортне підприємство 13250»
5538684 ВАТ «Кагарлицьке автотранспортне підприємство 13255»
5538885 ВАТ «Ставищенське автотранспортне підприємство 13246»
5744350 ВАТ «Сєверодонецький приладобудівний завод»
5748884 ВАТ «Одеський завод фрезерних верстатів ім. С. М. Кірова»
5750295 ВАТ «Харківський тракторний завод ім. Орджонікідзе»
5769299 ВАТ «ХК «Краян»

5777118
5797977
5800159
5802750
5824579
13970622
14173359
14292704
14293141
14297663
14307268
14307446
14307535
14308291
14308316
14308428
14308753
14308919
14309540
14309675
14309913
14310069
14311583
14311910
14312097
14312335
14312364
14312370
14312499
14312766
14312944
14313518
14313843
14313961
14314647
14314989
14357579

ВАТ «Перемишлянський приладобудівний завод «Модуль»
ВАТ «Оснастка»
ВАТ «Краситель»*
ІваноФранківське відкрите акціонерне товариство
«Променерговузол»
ВАТ «Шляхмаш»
ВАТ «Азоттон»
ВАТ «Віньковецьке автотранспортне підприємство №16848»
СТОВ українськокипрське «Уніметал»
ВАТ «Рівненська реалізаційна база хлібопродуктів»
ЗАТ «КривбасДетва»
ВАТ «Стахановський завод металовиробів»
ВАТ «Комісарівський завод торгового машинобудування»
ВАТ «Вінницький ламповий завод»
ВАТ «Придніпровське управління будівництва»
ВАТ «Сєверодонецький завод опорів»
ВАТ «Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури»*
ВАТ «Завод «Красний Луч»
ВАТ «Продмаш»
ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт»
ВАТ «Севастопольський приладобудівний завод «Парус»
AT «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»
ВАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури»
ВАТ «Вилківський завод пресових вузлів»
ВАТ «Муліт»
ВАТ «Монтажнотехнологічне управління «Союз»
ВАТ «Екватор»
ВАТ «Завод «Ленінська кузня»
ВАТ «Севастопольський морський завод»
ВАТ «Машинобудівний завод «Аметист»
ВАТ «Юність»
ВАТ «Супутник»
ВАТ «Родон»
ВАТ «Гамма»
ВАТ «Верхньодніпровський завод потужного радіобудування»
ВАТ «Гравітон»
ВАТ «Рівненський радіотехнічний завод»
ЗАТ «ОТІС»

99,926
31,44
25,12
25,1
25,1
55,78
25% плюс 1 акція
27,62
100 (за винятком
пільгового
продажу)
98,93
50,01
25
100
99,8
60
25,001
55
28,67
80
99,98
74,78
28,62
99,986
42,7
61,32
89,25
26
97,87
50
50
25,009
50
28,87
50
99,87
25,35
26
99,63
94,61
34,23
31,84
93,45
100
56,91
25% плюс 1 акція
46,75

Код за
ЄДРПОУ
19277566
19414617
20366855
20476940
20508143
20580904
20620377
20834701
20915842
20984470
21049772
21169246
21179210
21316894
21318812
21334780
21334975
21355747
21575710
21801454
22134280
22405648
22607719
22776959
22794035
23050348
23062707
23510755
23792434
23965674
24210185
24443009
24769573
24995832
25128758
25437212
25469838
25641303
30063630
30640216
30704866
30704892
30811697
31638873
31638889
31960616
33098734

Державна частка
статутного фонду,
запропонована до
продажу, відсотків

Найменування підприємства

ВАТ «Інженерна компанія «Досвід»
ВАТ «Київське автотранспортне підприємство 1010»
ВАТ «Авіаційна компанія «Мегалайн»
ВАТ «Чернігівське АТП 12342»
ВАТ «Авіакомпанія Константа»
ВАТ «Камінь Богуславщини»
ВАТ «Великополовецький оцтовий завод»
ВАТ «Кінескоп»
ВАТ «Інгул»
ВАТ «Автотранспортне підприємство 15142»
ВАТ «Полтавський хлібозавод «Південний»
ВАТ «Підволочиський хлібозавод»
ВАТ «Мереф’янський механічний завод»
ВАТ «Пульсар»
ВАТ «Кам’янецьПодільська ПМК № 245»
ВАТ «Старосинявське автотранспортне підприємство 16850»
ВАТ «Теофіпольське АТП16849»
ВАТ «Дитячий оздоровчосанаторний комплекс «Нива»
ВАТ «Авіакомпанія «Національні авіалінії України»
ВАТ «Брянковчанка»
ВАТ «Гуляйпільське автотранспортне підприємство 12338»
ВАТ «Зміна»
ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»*
ВАТ «Кам’янецьПодільський завод «Електрон»
ВАТ «Спеціалізоване конструкторськетехнологічне
бюро «Оризон»
ВАТ «Хлібозавод «Залізничник»
ВАТ «Вінницький оптикомеханічний завод»
Державна акціонерна холдингова компанія «Енергобуд»
ВАТ «Якимівський елеватор»
ВАТ «Новороздільський завод «Сигнал»
ВАТ «Сквирський завод продтоварів»
ВАТ «Ливарник»
ВАТ «Металобаза»
ВАТ «Криворізьке автотранспортне підприємство 14100»
ВАТ «Фотон»
ВАТ «Бескид»
ВАТ «Авіалінії Харкова»
ЗАТ українськоросійська «ФазотронУкраїна»
ВАТ «Конотопський завод залізобетонних виробів»
ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизельпотягів»
ВАТ «Виробництво «Технік»
ВАТ «Транспортник»
ВАТ «СкалаПодільське»
ВАТ «Новороздільський завод фунгіцидів»
ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив»
ВАТ «Рівненське управління по будівництву, ремонту
і монтажу хімічного обладнання»
ЗАТ «ІмпексПроект»

30,42
42,17
100
100
42,22
58,98
39,52
98,97
50,19
25% плюс 1 акція
25% плюс 1 акція
25
99,9
99,94
55,11
32,64
25% плюc 1 акція
44,37
100
78,53
25,11
28,58
96,13
99,94
93,98
48,82
99,93
94,47
29,87
99,99
43,9
49,95
67,11
31,24
99,21
99,93
99,99
49
57,65
100
99,56
98,07
95
99,5
99,99
85,79
40

* — підприємства групи Г

ПРОДАЖ ОБ’ЄКТІВ ГРУПИ А
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804234
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Металевий гараж (інв. № 133773) загальною площею 19,25
м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Нікопольський південно
трубний завод», за адресою: м. Нікополь, вул. Краснодонсь
ка, у дворі будинку № 2/3. Приватизовано фізичною особою
за 1 060,80 грн., у т. ч. ПДВ — 176,80 грн.
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване приміщення площею 41,90 м2 за адресою: м.
Горлівка, вул. Герцена, 11/18. Приватизовано юридичною осо
бою за 7 438,28 грн., у т. ч. ПДВ — 1 239,71 грн.
Автомобіль спеціальний ЗІЛ157, держ. № 0058 ДОЗ, що зна
ходиться на балансі ВАТ «Красноармійське АТП11411», за адре
сою: м. Красноармійськ, вул. Дніпропетровська, 7. Приватизо
вано фізичною особою за 5 456,40 грн., у т. ч. ПДВ — 909,40 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 985,5 м2, що знахо
дяться на балансі і орендуються ВАТ «Трест по будівництву та
реконструкції автомобільних шляхів» Донбасшляхбуд», за адре
сою: м. Донецьк, вул. Університетська, 36. Приватизовано юри
дичною особою за 1 034 776,00 грн., у т. ч. ПДВ — 172 463,00 грн.
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина нежитлових приміщень гуртожитку загальною пло
щею 88,6 м2, що знаходиться на балансі АТЗТ «Україна» і оренду
ється ТОВ «Медична наукововиробнича фірма «Діамант», за
адресою: м. Житомир, проспект Миру, 12. Приватизовано юри
дичною особою за 121 629,60 грн., у т. ч. ПДВ — 20 271,60 грн.
ІВАНОEФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Допоміжна будівля пекарні площею 10,1 м2 та частина до
поміжної будівлі пекарні площею 30,7 м2 за адресою: м. Іва
ноФранківськ, вул. Пекарська, 3. Приватизовано юридич
ною особою за 21 623,0 грн., у т. ч. ПДВ — 3 604,0 грн.

№ 2 (391)

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля та споруди продовольчої бази, що знаходяться на
балансі Знам’янського державного виробничоторговельного
підприємства робітничого постачання, за адресою: м. Зна
м’янка, вул. Фрунзе, 134. Приватизовано фізичною особою
за 176 311,2 грн., у т. ч. ПДВ — 29 385,2 грн.
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення будівлі колишньої поліклініки зага
льною площею 297,6 м2 за адресою: м. Луганськ, вул. Кіро
ва, 58, приміщення 1. Приватизовано юридичною особою
за 74 733,60 грн., у т. ч. ПДВ — 12 455,60 грн.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. Ки
ївська, 56. Приватизовано фізичною особою за 83 688,0 грн.,
у т. ч. ПДВ — 13 948,0 грн.
м. КИЇВ
Нежитлові приміщення площею 238,8 м2 за адресою: м.
Київ, вул. Ломоносова, 73, літ. А. Приватизовано юридичною
особою за 436 320,00 грн., у т. ч. ПДВ — 72 720,00 грн.
Нежитлові приміщення площею 908,9 м2 за адресою: м.
Київ, вул. Софійська/Володимирська, 20/21, літ. А. Привати
зовано юридичною особою за 5 889 082,00 грн., у т. ч. ПДВ —
981 513,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Фонду приватизації комунального майна
Голосіївського району м. Києва
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Червоно
армійська, 30. Приватизовано юридичною особою за ціною
375 552 гривень, у т. ч. ПДВ — 62 592 гривень.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Ульяно

вих/Горького, 14/91. Приватизовано юридичною особою за
ціною 130 800 гривень, у т. ч. ПДВ — 21 800 гривень.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, пров. Горько
го, 16. Приватизовано юридичною особою за ціною 31 116
гривень, у т. ч. ПДВ — 5 186 гривень.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Жилян
ська, 60. Приватизовано юридичною особою за ціною 50 208
гривень, у т. ч. ПДВ — 8 368 гривень.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Володи
мирська, 83. Приватизовано юридичною особою за ціною
174 852 гривень, у т. ч. ПДВ — 29 142 гривень.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Червоно
армійська, 52. Приватизовано юридичною особою за ціною
991 200 гривень, у т. ч. ПДВ — 165 200 гривень.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Сакса
ганського, 30. Приватизовано фізичною особою за ціною
353 540,40 гривень, у т. ч. ПДВ — 58 923,40 гривень.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Червоно
армійська, 26. Приватизовано юридичною особою за ціною
535 200 гривень, у т. ч. ПДВ — 89 200 гривень.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Бубнова,
6/6. Приватизовано фізичною особою за ціною 218 220 гри
вень, у т. ч. ПДВ — 36 370 гривень.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Володи
мирська, 94. Приватизовано юридичною особою за ціною
207 768 гривень, у т. ч. ПДВ — 34 628 гривень.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, просп.
40річчя Жовтня, 86. Приватизовано фізичною особою за
ціною 192 648 гривень, у т. ч. ПДВ — 32 108 гривень.
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ІНФОРМАЦІЯ
представництва ФДМУ у Дніпровському районі
м. Києва (комунальна власність)
Нежитлове приміщення загальною площею 627,1 м2 за ад
ресою: м. Київ, Русанівський бульвар, 11 (літ. А). Приватизо
вано юридичною особою за 2 333 808,0 грн., у тому числі
ПДВ — 388 968,0 грн.
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Нежитлове приміщення загальною площею 78,1 м2 за ад
ресою: м. Київ, вул. АлмаАтинська, 111, літ. А. Приватизо
вано фізичною особою за 169 104,0 грн., у тому числі ПДВ —
28 184,0 грн.
Нежитлове приміщення цокольного поверху загальною пло
щею 100,2 м2 за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 9, літ. А.
Приватизовано фізичною особою за 217 488,0 грн., у тому
числі ПДВ — 36 248,0 грн.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду приватизації комунального майна
Печерського району м. Києва
1. Приватизовано шляхом викупу юридичними особами.
Нежитлові приміщення за адресою: вул. Кіквідзе/Бастіон
на, 1/2, літ. А. Приватизовано за 881 088 грн. (у тому числі
ПДВ — 146 846 грн.).
Нежитлові приміщення за адресою: пров. Мар’яненка, 14,
літ. А. Приватизовано за 106 300 грн. (у тому числі ПДВ —
21 260 грн.).
Нежитлові приміщення за адресою: пров. Чекістів, 4, літ. А.
Приватизовано за 204 912 грн. (у тому числі ПДВ — 434 152 грн.).
Нежитлові приміщення за адресою: бульв. Дружби наро
дів, 21, літ. А, площа 106,8 м2. Приватизовано за 292 320 грн.
(у тому числі ПДВ — 48 720 грн.).
Нежитлові приміщення за адресою: вул. Димитрова, 6, літ. А.
Приватизовано за 655 944 грн. (у тому числі ПДВ — 109 324 грн.).
Нежитлові приміщення за адресою: вул. Круглоуніверси
тетська, 14, літ. А, А1. Приватизовано за 430 866 грн. (у тому
числі ПДВ — 71 811 грн.).
Нежитлові приміщення за адресою: вул. Кіквідзе, 1/2, літ.
А. Приватизовано за 318 000 грн. (у тому числі ПДВ — 53 000
грн.).
Нежитлові приміщення за адресою: бульв. Дружби наро
дів, 12, літ. А. Приватизовано за 132 756 грн. (у тому числі
ПДВ — 22 126 грн.).
Нежитлові приміщення за адресою: бульв. Дружби наро
дів, 21, літ. А, А’, площа 511,1 м2. Приватизовано за 1 402 800
грн. (у тому числі ПДВ — 233 800 грн.).
Нежитлові приміщення за адресою: вул. Івана Кудрі, 37, літ.
А. Приватизовано за 304 800 грн. (у тому числі ПДВ — 50 800
грн.).
Нежитлові приміщення за адресою: вул. Городецького/
пл. Франка/Станіславського, 12/2/3, літ. А. Приватизовано
за 104 400 грн. (у тому числі ПДВ — 17 400 грн.).
Нежитлові приміщення за адресою: вул. Січневого повс
тання, 3, літ. А, площа 39,0 м2, вартістю 71 184 грн. (у тому
числі ПДВ — 11 864 грн.).
Нежитлові приміщення за адресою: вул. Січневого повс
тання, 3, літ. А, площа 27,8 м2. Приватизовано за 50 712 грн. (у
тому числі ПДВ — 8 452 грн.).
Майновий комплекс за адресою: Київська обл., Броварсь
кий рн, смт Калинівка. Приватизовано за 5 001 528 грн. (у
тому числі ПДВ — 833 588 грн.).
Нежитлові приміщення за адресою: Бессарабська пл., 5,
літ. А. Приватизовано за 398 400 грн. (у тому числі ПДВ —
66 400 грн.).
Нежитлові приміщення за адресою: вул. Лютеранська, 6,
літ. Б. Приватизовано за 703 272 грн. (у тому числі ПДВ —
117 212 грн.).
Нежитлові приміщення за адресою: пров. Чекістів, 10, літ. А.
Приватизовано за 333 036 грн. (у тому числі ПДВ — 55 506 грн.).
Нежитлові приміщення за адресою: вул. Лютеранська, 6,
літ. Б. Приватизовано за 226 164 грн. (у тому числі ПДВ —
37 694 грн.).
Нежитлові приміщення за адресою: вул. Кропивницького,
18, літ. А. Приватизовано за 167 484 грн. (у тому числі ПДВ —
27 914 грн.).
Нежитлові приміщення за адресою: вул. Шовковична, 13/
2, літ. А. Приватизовано за 590 760 грн. (у тому числі ПДВ —
98 460 грн.).
Нежитлові приміщення за адресою: вул. Раєвського, 34,
літ. А. Приватизовано за 620 964 грн. (у тому числі ПДВ —
103 494 грн.).
Нежитлові приміщення за адресою: Леоніда Первомайсь
кого, 4, літ. А. Приватизовано за 681 240 грн. (у тому числі
ПДВ — 113 540 грн.).
Нежитлові приміщення за адресою: Кловський узвіз, 4а,
літ. А. Приватизовано за 154 152 грн. (у тому числі ПДВ —
25 692 грн.).
2. Приватизовано шляхом викупу фізичними особами.
Нежитлові приміщення за адресою: вул. Мечникова/Лео
ніда Первомайського, 10/2, літ. А. Приватизовано за 312 000
грн. (у тому числі ПДВ — 52 000 грн.).
Нежитлові приміщення за адресою: вул. Ластовського, 3,
літ. Б. Приватизовано за 207 150 грн. (у тому числі ПДВ —
34 525 грн.).

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля колишньої автостанції за адресою: м. Сватове, пров.
Залізничний, 15. Приватизовано фізичною особою за 47 350,0
грн., у т. ч. ПДВ — 7 891,67 грн.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Автомобіль ЗІЛ131 МТОАТ № 5529 ХАЩ, що знаходить
ся на балансі ВАТ «АТП № 16354», за адресою: м. Харків, вул.
Морозова, 18. Приватизовано фізичною особою за 5 468,40
грн., у т. ч. ПДВ — 911,40 грн.
Автомобіль ЗІЛ157 КД бортовий № 1737 ХАХ, що знахо
диться на балансі ВАТ «АТП № 16354», за адресою: м. Хар
ків, вул. Морозова, 18. Приватизовано фізичною особою за
3 290,00 грн., у т. ч. ПДВ — 548,33 грн.
Автомобіль ЗІЛ157 КЕ ХАТ № 2094 спецмайстерня з при
чепом, що знаходиться на балансі ВАТ «Харківське автотран
спортне підприємство № 16363», за адресою: м. Харків, вул.
Роганська, 160. Приватизовано фізичною особою за 5 550,00
грн., у т. ч. ПДВ — 925,00 грн.
Автомобіль ЗІЛ157 КЕ ХАТ № 2095 спецмайстерня з при
чепом, що знаходиться на балансі ВАТ «Харківське автотран
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спортне підприємство № 16363», за адресою: м. Харків, вул.
Роганська, 160. Приватизовано фізичною особою за 4 900,00
грн., у т. ч. ПДВ — 816,67 грн.
Автомобіль ЗІЛ131 ХАТ № 2096 спецмайстерня, що зна
ходиться на балансі ВАТ «Харківське автотранспортне під
приємство № 16363», за адресою: м. Харків, вул. Роганська,
160. Приватизовано фізичною особою за 4 150,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 691,67 грн.
Спеціальний автомобіль ЗІЛ157 КЕ МТОАТ № 7704 ХАР,
що знаходиться на балансі ВАТ «Автотранспортне підприєм
ство16356», за адресою: Харківський рн, с. Комунар, вул.
Безлюдівська, 2. Приватизовано фізичною особою за 7 204,43
грн., у т. ч. ПДВ — 1 200,74 грн.
Спеціальний автомобіль ЗІЛ131 ЗК ПАРМ № 4812 ХАС,
що знаходиться на балансі ВАТ «Автотранспортне підприєм
ство16356», за адресою: Харківський рн, с. Комунар,
вул. Безлюдівська, 2. Приватизовано фізичною особою
за 12 299,28 грн., у т. ч. ПДВ — 2 049,88 грн.
Спеціальний автомобіль ЗІЛ131 ПАРМ № 4811 ХАС з при
чепом ТАПЗ755 № 0246 ХГ, що знаходиться на балансі ВАТ
«Автотранспортне підприємство16356», за адресою: Хар
ківський рн, с. Комунар, вул. Безлюдівська, 2. Приватизова
но фізичною особою за 14 269,92 грн., у т. ч. ПДВ — 2 378,32
грн.
Спеціальний автомобіль ЗІЛ131 САК ПАРМ № 4813 ХАС
з причепом 1П2,5 № 0245 ХГ, що знаходиться на балансі
ВАТ «Автотранспортне підприємство16356», за адресою:
Харківський рн, с. Комунар, вул. Безлюдівська, 2. Прива
тизовано фізичною особою за 21 216,89 грн., у т. ч. ПДВ —
3 536,15 грн.
В інформації Регіонального відділення Фонду держав
ного майна України по Дніпропетровській області, опуб
лікованій в газеті «Відомості приватизації» від 07.12.05
№ 48 (386), про результати продажу шляхом викупу об’єк
та групи А — групи інвентарних об’єктів підсобного
господарства свиновідгодівельного комплексу, що
знаходиться на балансі ВАТ «Дніпропетровський металу
ргійний комбінат ім. Петровського», розташований за ад
ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Водіїв, 12а, замість слів:
«... за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Водіїв, 12», слід
читати: «...за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Водіїв,
12а...». Далі за текстом.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
обладнання їдальні (9 одиниць)
Назва об’єкта: обладнання їдальні (9 одиниць), що знахо
диться на балансі ВАТ «Іванівський спеціалізований кар’єр».
Адреса: 22432, Вінницька обл., Калинівський рн, с. Іванів,
вул. Заводська, 1.
Відомості про об’єкт: обладнання їдальні (9 одиниць): хо
лодильна камера 1989 р. в., інв. № 1202; холодильник УЗ3
1975 р. в., інв. № 1492; електросковорода 1989 р. в., інв. №
2606; електромарміт 1989 р. в., інв. № 1494; електроплита
1989 р. в., інв № 1495; шафавітрина 1989 р. в., інв. № 16;
холодильний прилавок 1995 р. в., інв. № 23; плита ПЕCМ
1989 р. в., інв. № 2831; годинник електричний 1989 р. в., інв.
№ 2787. Обладнання знаходиться в задовільному стані.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 3 380,07
грн., ПДВ: 676,01 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
4 056,08 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта
визначає покупець; дотримуватися санітарних норм та пра
вил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством Укра
їни; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду ін
шим юридичним та фізичним особам без збереження умов,
на яких він був придбаний.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно
сяться на рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області №
37187006000498 в банку УДК у Вінницькій області, код за
ЄДРПОУ 13327990, МФО 802015.
Грошові кошти в розмірі 405,61 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху
нок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37315005000498 в УДК
у Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 13327990, МФО 802015.
Заяви приймаються до 06.02.2006 включно.
Аукціон відбудеться до 10.02.2006 за адресою: м. ВінниE
ця, вул. Гоголя, 10, вінницька філія Державної акціонерної
компанії «Національна мережа аукціонних центрів», о 10.00.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою
його розташування. Служба з організації та проведення аук
ціону: Регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. 322534, з 8.00
до 17.00, крім вихідних.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної
власності — частини будівлі складу
Назва об’єкта: частина будівлі складу, площею 104,7 м2, що
знаходиться на балансі комунального підприємства «Мики
тівський».
Код за ЗКПО балансоутримувача — 31685389.
Адреса: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Дарвіна, 14.
Відомості про об’єкт: частина будівлі складу площею 104,7
м2, рік будівництва — 1959.
Вартість об’єкта без урахування ПДВ — 6 012,0 грн., ПДВ
— 1 202,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
7 214,40 грн.
Умови продажу: питання землекористування покупець ви
рішує самостійно в порядку, визначеному чинним законодав
ством; умови подальшого використання визначає покупець;
об’єкт приватизації відчужується або здається в оренду з
додержанням умов, на яких він був придбаний.

Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в
сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на р/р № 37189561900021. Грошові
кошти в розмірі 721,44 грн., що становить 10% від початкової
вартості продажу об’єкта, вносяться на р/р № 37326007000527.
Одержувач: ВДК м. Горлівка, банк УДК у Донецькій обл., МФО
834016, ЗКПО 24164887.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за
адресою: Донецька область, м. Горлівка, пр. ПеремоE
ги, 67, Горлівська міська рада.
Прийняття заяв на участь припиняється за 3 дні до прове
дення аукціону.
Адреса служби з організації аукціону: 84617, Донецька обл.,
м. Горлівка, пр. Перемоги, 31а, Горлівське представництво
Фонду держмайна України, тел. (06242) 44157, 93420.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі колишньої котельні,
літ. АE2E3, загальною площею 154,2 м2,
що знаходиться на балансі ВАТ «Донецьккокс»
Назва об’єкта: будівля колишньої котельні, літ. А23, зага
льною площею 154,2 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «До
нецьккокс».
Адреса об’єкта: 83042, м. Донецьк, вул. Єрмолової, 17а.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00191112.
Відомості про об’єкт: будівля колишньої котельні, загальна
площа 154,2 м2. Рік введення в експлуатацію — 1962. Земель
на ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 12 422,5 грн., ПДВ —
2 484,5 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 14 907,0 грн.
Умови продажу: утримання об’єкта у належному санітар
нотехнічному стані; забезпечення благоустрою прилеглої до
об’єкта території; об’єкт приватизації відчужується або зда
ється в оренду з додержанням умов, на яких він був придба
ний.
Грошові кошти в розмірі 1 490,7 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37313008000034 в банк УДК в Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Донецькій
області.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. та кошти під час розра
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37187561900001 в банк УДК в Донецькій області, МФО 834016,
код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Донецькій області.
Аукціон буде проведено 14.02.2006 о 10.00 за адреE
сою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, к. 304,
ТОВ «НауковоEконсультативна упроваджувальна фірма
«УніверсалEКонсалтинг».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 10.02.2006. Заяви на участь в
аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю
з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема,
97, каб. № 522.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062)
3043262.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
— групи інвентарних об’єктів
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: будівля
контори (літ. А), гараж для автомобілів на 3 місця (літ. Б),
сторожка (літ. В), будівля (літ. Г), паркани № 1, 2, блоки бе
тонні 1,7х0,6 — 2 шт., друкарська машинка — 1 шт.
Адреса: 71300, Запорізька обл., м. Кам’янкаДніпровська,
вул. Набережна, 99.
Балансоутримувач: ліквідоване державне підприємство
«Кам’янськоДніпровське виробниче об’єднання по агрохі
мічному обслуговуванню сільського господарства», адреса:
71300, Запорізька обл., м. Кам’янкаДніпровська, вул. Набе
режна, 99.
Відомість про об’єкт: до складу об’єкта входить однопове
рхова будівля контори (літ. А) загальною площею 179,7 м2;
гараж для автомобілів на 3 місця (літ. Б) загальною пло
щею 60,1 м2. Рік забудови — 1980;
сторожка (літ. В) загальною площею 10,8 м2; будівля (літ. Г)
площею 48,2 м2, зруйнована на 68%; паркани № 1, 2; фунда
ментні бетонні блоки 1,7х0,6х0,3 типу ФСБ3 — 2 шт.; друкар
ська машинка з механічним приводом «Листвиця» — 1 шт.
Загальна площа земельної ділянки 1 060 м2 за даними тех
нічного паспорта.
Вартість об’єкта без урахування ПДВ — 10 360,0 грн.
ПДВ — 2 072,0 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
12 432,0 грн.
Умови продажу об’єкта: відшкодувати витрати органу при
ватизації на підготовку об’єкта до приватизації; у разі від
мови від підписання протоколу аукціону або договору купів
ліпродажу покупець сплачує штраф у розмірі 20% від ціни
продажу об’єкта, що склалася в ході торгів.
Грошові кошти в розмірі 1 243,20 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р №
37338661100021 Управління Державного казначейства у За
порізькій області, МФО 813015, одержувач — РВ ФДМУ по
Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 гривень та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно
сяться на р/р № 37183501900008 в Управління Державного
казначейства у Запорізькій області, МФО 813015, код за
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ЄДРПОУ 20495280, одержувач — РВ ФДМУ по Запорізькій
області.
Аукціон буде проведено 20 лютого 2006 року об 11.00
за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської УкраE
їни, 41, 2Eй поверх, торговий зал № 202 Запорізькою
торговою біржею «Гілея».
Реєстрація заявників здійснюється в день проведення
аукціону з 9.00 до 10.45.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 16 лютого
2006 року. Заяви приймаються за адресою: м. Запоріжжя,
пр. Леніна, 164, кімн. 776 (в робочі дні з 9.00 до 17.00).
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за тел.
(0612) 390124.
На публічних торгах можуть бути присутні інші особи, якщо
вони внесуть вхідну плату в розмірі 17 гривень на р/р №
37183501900008 в Управління Державного казначейства у
Запорізькій області, МФО 813015, код за ЄДРПОУ 20495280,
одержувач — РВ ФДМУ по Запорізькій області.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
нежитлові приміщення площею 96,0 м2,
що знаходяться на балансі ВАТ «Завод «Кінап»
і орендуються ФТКЦ «Влада» ТОВ
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 02375218,
65005, м. Одеса, вул. Дальницька, 25.
Назва об’єкта: нежитлові приміщення площею 96,0 м2.
Адреса: 65091, м. Одеса, вул. Скісна, 55.
Інформація про об’єкт: нежитлові приміщення площею 96,0
м2 знаходяться у 5поверховому будинку, займають частину
напівпідвалу і мають окремий вихід. Забезпечено тепло, во
до та електропостачанням. Об’єкт знаходиться в оренді
ФТКЦ «Влада» ТОВ до 15 листопада 2006 року. Орендар здій
снив за власні кошти невід’ємні поліпшення орендованого
майна та використовував його як бар. Земельна ділянка окре
мо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 178 407,00 грн. (з ура
хуванням невід’ємних поліпшень орендованого нерухомого
майна, що становить 15 659,00 грн.); ПДВ: 35 681,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
214 088,40 грн.
Умови продажу: покупець оплачує регіональному відділен
ню кошти за державну частку в зазначеному об’єкті, які дорі
внюють фактичній ціні продажу цього об’єкта, за вирахуван
ням вартості поліпшень орендованого нерухомого майна —
15 659,00грн. на яку нараховується 20% ПДВ. Вартість вказа
них поліпшень (з ПДВ) покупець оплачує орендарю — ФТКЦ
«Влада» ТОВ на р/р № 26001692501530, МФО 328016, код за
ЗКПО 13874083, банк — Малиновське відділення ООФ АКБ
«Укрсоцбанк». Подальше використання об’єкта визначає по
купець. Утримання об`єкта та прилеглої території у належно
му санітарнотехнічному стані. Відшкодування Регіонально
му відділенню ФДМУ по Одеській області витрат, пов`язаних
з виготовленням технічної документації БТІ. Питання відве
дення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішувати
меться покупцем після укладання договору купівліпродажу
об’єкту згідно з чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та розраху
нки за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37186501900001, МФО 828011, код 20984091, банк — УДК у
Одеській області. Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни про
дажу об’єкта, що становить 21 408,84 грн., вноситься на р/р
№ 37316006000102; МФО 828011; код 20984091; банк — УДК у
Одеській області. Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області.
Приймання заяв припиняється за 3 дні до початку прове
дення аукціону.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у
газеті «Відомості приватизації» о 15Eй годині за адреE
сою: м. Одеса, Французький бульвар, 46.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00
за місцем його розташування при сприянні Регіонального від
ділення Фонду державного майна України по Одеській облас
ті. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 728
7262 та у службі з організації та проведення аукціону — ТОВ
«Регіональне агентство з розвитку економіки».
Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі з
організації та проведення аукціону: ТОВ «Регіональне агент
ство з розвитку економіки», адреса: м. Одеса, Французький
бульвар, 46, тел.: 634241, 680879.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі,
що знаходиться на балансі Лубенського
комунального підприємства фірми «Житло»
(ціна знижена на 10%)
Код за ЗКПО балансоутримувача: 32646544.
Назва об’єкта: двоповерхова будівля.
Адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. П. Слинька,
99.
Призначення об’єкта — вільне.
Відомость про об’єкт: об’єкт являє собою окремо розта
шовану двоповерхову цегляну будівлю, загальна площа —
876,3 м2. Вікна, двері — дерев’яні. Покрівля — азбестоцеме
нтні листи.
Рік забудови — 1960 р., загальна площа — 876,3 м2.
Забезпечено електро, водо, теплопостачанням, каналіза
цією.
Відомості про земельну ділянку: питання землекористуван
ня новий власник вирішує самостійно.
Вартість продажу без ПДВ — 62 685 грн.; ПДВ — 12 537
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
75 222 грн.
Умови продажу: покупець, який визнаний переможцем
аукціону і відмовився від підписання протоколу аукціону або
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договору купівліпродажу, грошові кошти в розмірі 10% від
початкової вартості продажу об’єкта не повертаються; шляхи
подальшого використання об’єкта вирішуються самостійно,
в межах чинного законодавства; забезпечувати відповідність
об’єкта приватизації всім архітектурнобудівельним, саніта
рним та протипожежним вимогам; забезпечувати дотримання
в післяприватизаційний період відповідність об’єкта вимо
гам екологічної безпеки навколишнього природного середо
вища; забезпечувати облаштування земельної ділянки об’
єкта та прилеглої до неї території; забезпечувати створення
безпечних і нешкідливих умов праці на об’єкті при його по
дальшій експлуатації; у разі зміни власника об’єкта привати
зації покупець повинен покласти всі вищевказані зобов’я
зання на нового власника; питання користування земельною
ділянкою покупцем об’єкта вирішується самостійно, в межах
чинного законодавства; надавати продавцю необхідні мате
ріали, відомості, документи щодо виконання умов цього до
говору; покупець зобов’язаний погоджувати у відповідності
до Порядку надання державними органами приватизації зго
ди на подальше відчуження об’єктів, придбаним покупцями
державного майна за договорами купівліпродажу, затвер
дженого наказом ФДМУ від 30.03.2001 № 500, подальше від
чуження об’єкта; відшкодування витрат, пов’язаних з вигото
вленням технічної документації та за проведення аукціону про
тягом місяця з моменту підписання договору купівліпродажу
об’єкта.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — гро
шові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
розрахунковий рахунок № 35425002001643, МФО 831019, код
22547727 в УДК у Полтавській області.
Грошові кошти в розмірі 7 522,20 гривень, що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації вносяться
на розрахунковий рахунок № 37329010001643 в УДК у Полта
вській області, МФО 831019, код 22547727, одержувач — Фонд
комунального майна Лубенської міської ради.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза
ції вносяться на р/р № 371846133038, МФО 831019, код
22547727 в УДК у Полтавській області.
Термін прийняття заяв — 27 календарних днів з дня опуб
лікування цієї інформації.
Аукціон буде проведено через 30 календарних днів
від дня опублікування цієї інформації о 10Eй годині за
адресою: м. Лубни, вул. Леніна, 33.
Заяви на участь в торгах приймає Фонд комунального майна
Лубенської міської ради за адресою: Полтавська область, м.
Лубни, вул. Леніна, 33.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
Служба з організації та проведення аукціону — Фонд кому
нального майна Любенської міської ради, Полтавська область,
м. Лубни, вул. Леніна, 33.
Тел.: 4634; 5596.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлового приміщення
колишньої їдальні
Код за ЄДРПОУ: 14015761.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення колишньої їдальні
загальною площею 1 924,6 м2.
Адреса: 41800, Сумська обл., м. Білопілля, вул. Макаренка,
2.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Біло
пільський машинобудівний завод», 41800, Сумська обл., м.
Білопілля, вул. Макаренка, 1.
Відомості про будівлю та земельну ділянку: окремо розта
шована двоповерхова цегляна будівля з підвалом, загальна
площа приміщень — 1 924,6 м2, в тому числі: площа підвалу
404,2 м2, площа першого поверху — 755,4 м2, площа другого
поверху — 765, 0 м2. Земельна ділянка окремо не виділялась.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 34 400 грн., ПДВ —
6 880 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
41 280 грн.
Умови продажу: питання землекористування покупець ви
рішує самостійно, в порядку, визначеному чинним законо
давством.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про
токолу аукціону або укладання договору купівліпродажу об’
єкта, грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості про
дажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не по
вертаються.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській об
ласті, № 37189500900001, банк: УДК в Сумській області, м.
Суми, МФО 837013, код 21124686.
Грошові кошти в розмірі 4 128 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу, вносяться на рахунок Регіона
льного відділення ФДМУ по Сумській області, №
37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.
Кінцевий термін прийняття заяв — 6 лютого 2006 року.
Аукціон буде проведено 10 лютого 2006 року об 11Eй гоE
дині за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4Eй поE
верх, Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області.
Ознайомитись з об’єктом можна за вказаною адресою.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми, вул.
Харківська, 30/1, тел. (0542) 361133.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні мотопомпи
(інв. № 164), що знаходиться на балансі
ВАТ «АТПE16362» (ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: мотопомпа (інв. № 164), що знаходиться на
балансі ВАТ «АТП16362».
Адреса об’єкта: 61099, м. Харків, вул. Лодзинська, 7а.

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05441051, ВАТ «АТП
16362», м. Харків, вул. Лодзинська, 7а.
Відомості про об’єкт: мотопомпа (інв. № 164), марка МП
1600, рік випуску 1990. Мобільний автономний агрегат — ме
талева рама, на якій змонтований двигун та відцентровий
насос. Рама установлена на одновісному шасі. Технічна хара
ктеристика: подача — 27 к/с., напір — 100 м.
Вартість продажу без ПДВ — 1 330 грн., ПДВ — 266 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (зниE
жено на 30%) — 1 596 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його по
вної вартості.
2. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на
р/р № 37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона
льне відділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 159,60 грн., що становить 10 від
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перера
ховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській
області на р/р № 37317000140001 в УДК у Харківській облас
ті, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів:
Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Ха
рків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для
довідок 7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м.
Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон
для довідок 7051848.
Аукціон буде проведено об 11Eй годині 24 лютого 2006
року в приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адE
ресою: м. Харків, Палац Праці, 7Eй під’їзд, 5Eй поверх.
Останній день приймання заяв — 20 лютого 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні мотопомпи
(інв. № 165), що знаходиться на балансі
ВАТ «АТПE16362» (ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: мотопомпа (інв. № 165), що знаходиться на
балансі ВАТ «АТП16362».
Адреса об’єкта: 61099, м. Харків, вул. Лодзинська, 7а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05441051, ВАТ «АТП
16362», м. Харків, вул. Лодзинська, 7а.
Відомості про об’єкт: мотопомпа (інв. № 165), марка МП
1600, рік випуску 1990. Мобільний автономний агрегат — ме
талева рама, на якій змонтований двигун та відцентровий
насос. Рама установлена на одновісному шасі. Технічна хара
ктеристика: подача — 27 к/с., напір — 100 м.
Вартість продажу без ПДВ — 700 грн., ПДВ — 140 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (зниE
жено на 30%) — 840 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його по
вної вартості.
2. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на
р/р № 37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона
льне відділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 84 грн., що становить 10 відсотків
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховують
ся Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області
на р/р № 37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона
льне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Ха
рків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для
довідок 7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м.
Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон
для довідок 7051848.
Аукціон буде проведено об 11Eй годині 24 лютого 2006
року в приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адE
ресою: м. Харків, Палац Праці, 7Eй під’їзд, 5Eй поверх.
Останній день приймання заяв — 20 лютого 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта власності
територіальної громади м. Сокиряни Чернівецької
області — нежитлової будівлі, що перебуває
на балансі виробничого Управління
житловоEкомунального господарства
Сокирянської міської ради Чернівецької області
Назва об’єкта: нежитлова будівля, що перебуває на бала
нсі виробничого Управління житловокомунального господар
ства Сокирянської міської ради Чернівецької області.
Адреса: 60200, Чернівецька область, м. Сокиряни, вул. Ше
вченка,16а.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова
будівля з підвалом, загальною площею приміщень 440,8 м2, у
т. ч. 1й поверх — 227,6 м2, підвал — 213,2 м2.
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Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не відведена. Питання приватизації (оренди) земельної ді
лянки вирішується за ініціативою покупця після укладання
договору купівліпродажу об’єкта.
Вартість продажу без ПДВ — 20 472,0 грн., ПДВ — 4 094,0
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
24 566,0 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 456,60 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, та реєстрацій
ний внесок для реєстрації заявника як учасника аукціону, в

розмірі 17,00 грн., вносяться на р/р № 37319501800001 Регі
онального відділення Фонду державного майна України по
Чернівецькій області в Управлінні Державного казначейства
у Чернівецькій області, МФО 856135, ідентифікаційний код
21432643.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза
ції вносяться на р/р Сокирянської міської ради №
31513905500205 в Управлінні Державного казначейства у Че
рнівецькій області, МФО 856135, ідентифікаційний код
23246034.

ПРОДАЖ ОБ’ЄКТІВ ГРУПИ Д
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804249
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ЛОТА
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
70квартирний житловий будинок за адресою: Луганська
обл., м. Красний Луч, мікрорайон № 2. Приватизовано юри
дичною собою за 29 995 грн., у т. ч. ПДВ — 4 999,17 грн.
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Бройлерник на 55 тис. голів, що знаходиться на балансі
ВАТ «Птахогосподарство ім. Путивльських партизан», за ад
ресою: Сумська обл., м. Путивль, вул. Енгельса, 2. Прива
тизовано юридичною особою за 46 063 грн., у т. ч. ПДВ —
7 677,17 грн.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні цегельного
заводу, що знаходиться на балансі
ТОВ «Фірма «Агрокомплекс»
(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: цегельний завод.
Адреса: Вінницька обл.. Жмеринський рн, с. Кармелюко
ве.
Відомості про об’єкт: початок будівництва — 1991 р., при
пинення — 1998 р. До складу об’єкта входять: виробничий
корпус, за ГП № 1 — будівля з легких металевих конструкцій
типу «молодечне». Виконані фундаменти, по яких змонтовані
фундаментні балки і виконаний цегляний цокіль, по якому з
кріпленням до металевих колон змонтовані стінові панелі ти
пу «сендвіч». Будівля модуля повністю змонтована. Виконана
покрівля частково прийшла в непридатність і потребує ре
монту. Було виконано повністю засклення, але з часом у ре
зультаті природних явищ засклення в більшій частині зруй
новано. Металеві конструкції каркасу покрилися іржею. Змо
нтоване піднімальнотранспортне обладнання — три
кранбалки вантажопідйомністю 3,2 т кожна, на одній з яких
відсутній двигун каретки. Виконано електросилове облад
нання і електроосвітлення будівлі, яке частково зруйнувалось
і прийшло в непридатність. Частково виконані сантехнічні ро
боти і бетонна підлога, які також частково прийшли в непри
датність. На рівні підлоги, відмітка 0,00, виконані технологіч
ні транспортні шляхи з монолітних залізобетонних конструк
цій і рейкових колій. Усередині корпусу виконана будівельна
частина тунельної печі довжиною 108 м для випалювання це
гли без куполу печі. Виконані сушильні камери в кількості 20
шт. з металевими запірними дверима, металевими полиця
ми для сушіння сирцю і рейки для візків. Усередині корпусу
виконано приміщення електрощитової, лабораторні і побуто
ві приміщення. У корпусі змонтована до пресу технологічна
лінія, яка не була налагоджена. На момент обстеження лінія
розукомплектована, без транспортних стрічок, які не були оде
ржані від постачальника, на лінії все покрилось корозією,
лінія повністю непрацездатна.
Приймальне відділення, за ГП № 2. Виконані фундаменти,
цегляні, стіни, покриття зі збірних залізобетонних ребрис
тих плит, рулонна покрівля, яка частково прийшла в неприда
тність. Столярні дерев’яні вироби і дерев’яні ворота прийш
ли в непридатність. Штукатурні роботи виконані частково.
Засклення повністю розбите Виконані електротехнічні і сан
технічні роботи прийшли в непридатність, теплокалорифери
повністю розукомплектовані. Бетонна підлога частково пошко
джена. Виконані два бункери для приймання сировини по
вністю покриті корозією.
Шихтозапасник, за ГП № 3. Виконані земляні роботи по
котловану і частково фундаменти з монолітного залізобетону.
Інші роботи не виконувались.
Склад готової продукції, за ГП № 4. Виконаний майданчик
з монолітного залізобетону і змонтовані колії під козловий
кран. Інші роботи не виконувалися.
Галереї, за ГП № 5. З трьох галерей виконана галерея з
приймального відділення. Нахилена будівля з цегли, покрит
тя — збірні залізобетонні плити, утеплювач та рулонна покрі
вля. Виконано електроосвітлення і змонтований нахилений
транспортер, конструкції якого покрилися корозією.
РУ10 кВ з трансформаторною підстанцією, за ГП № 6.
Цегляна будівля прибудована до головного корпусу № 1. Ви
конані фундаменти, цегляні стіни, покриття зі збірних залізо
бетонних пустотних панелей, утеплювач та рулонний килим,
який частково прийшов в непридатність. Дерев’яні двері по
вністю прийшли в непридатність. Змонтоване в трансфор
маторній підстанції обладнання частково розукомплектова
но.
Теплогенераторна, за ГП № 7. Виконані фундаменти, вста
новлені колони по яких змонтовані металеві балки і покрівля з
оцинкованого металевого листа. Стінове огородження не ви
конувалось. Усередині виконані монолітні залізобетонні фун
даменти і канали під обладнання. Інші роботи не виконували
ся.
Димососи, за ГП № 8 та димова труба від димососів, за ГП
№ 9 — будівництва не виконувалися.
Котельня, за ГП № 10. Будівля каркасна з цегляним запов
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ненням. Виконані фундаменти, фундаментні балки, колони
каркасу, залізобетонні балки та залізобетонні ребристі пли
ти покриття. Покрівля виконана рулонна по утеплювачу і це
ментній стяжці, частково прийшла в непридатність. Стіни зі
збірних залізобетонних стінових панелей з окремим цегля
ним заповненням, підлога бетонна. Виконані електротехнічні,
сантехнічні, столярні і штукатурні роботи, частково прийшли
в непридатність, змонтовані три котли 1/9 Г і котельне обла
днання, які частково розукомплектовані і покриті корозією.
Димова труба від котельні, за ГП № 11. Виконано фунда
мент і металева димова труба, яка від часу і осадів покри
лась корозією.
Бакиакумулятори, за ГП № 12 — будівництвом не викону
валися.
Насосна станція протипожежного водопостачання, за ГП
№ 13; резервуари протипожежного запасу води місткістю
2х200 мЗ, за ГП № 14, 14.1 — виконані з монолітного залізобе
тону і обваловані землею.
Виконані дві водонапірні башти, за ГП № 15, 16.
Майданчики шихтовки глини та твердого палива, за ГП №
17, 18 — будівництвом не виконувалися.
Майданчик з перероблення аргеліту, за ГП № 19. Будівля
типу навісу, по якій виконані фундаменти, колони, двоскатні
залізобетонні балки, ребристі плити покриття та бетонна під
лога. Рулонна покрівля часткове прийшла в непридатність.
Адміністративна будівля, за ГП № 20. Виконана повністю
3поверхова цегляна будівля. Були виконані електротехнічні,
сантехнічні і штукатурні роботи, бетонна підготовка під під
логу, які частково пошкоджені. Двірне і віконне заповнення з
дерева і алюмінію частково пошкоджене і частково відсутнє,
засклення частково розбите, в побутових приміщеннях обли
цювання стін глазурованою плиткою частково зруйноване.
Стоянка транспортних засобів, за ГП № 21— будівництвом
не виконувалася.
Виконана цегляна будівля пождепо на два автомобілі, по
крівля і штукатурні роботи на якій частково прийшли в не
придатність. Електротехнічні, сантехнічні, столярні і оздоб
лювальні роботи по будівлі не виконувалися.
На майданчику виконано мережі водогону і каналізації, на
земна теплотраса, зовнішня ізоляція якої частково зруйнова
на. Від підстанції, розташованій на майданчику, виконано роз
галудження до силових шаф, по периметру майданчика вста
новлені залізобетонні опори зовнішнього освітлення. Мережі
зв’язку на майданчику не виконувалися.
По зовнішньомайданчикових інженерних мережах викона
но водогін технічної води, каналізаційні підземні очисні спо
руди і каналізація від заводу до очисних споруд. Водогін
господарськопитної води, мережі телефонізації, радіофіка
ції, газопостачання не виконувалися
Виконано електропостачання на залізобетонних опорах,
змонтований провід на яких повністю демонтований.
Проектнокошторисна документація на об’єкт, яка є в наяв
ності, не комплектна, застаріла і потребує корегування. По
пожежному депо проектнокошторисна документація повніс
тю відсутня.
На майданчику виконано вертикальне планування. Благо
устрій, озеленення, дороги і тротуари на майданчику не ви
конувалися. Виконано огородження території заводу зі збір
них залізобетонних плит. Декілька плит впало і лежать на зе
млі.
Земельна ділянка: 3,11 га.
До складу об’єкта входить: обладнання, придбане для об’
єкта незавершеного будівництва і не передане до монтажу
або таке, що не потребує монтажу,— 37 найменувань; будіве
льні матеріали, вироби, конструкції, завезені на будівельний
майданчик і не використані для будівництва,— 32 наймену
вання.
Загальна ступінь будівельної готовності об’єкта з ураху#
ванням фактичного стану становить до 65 %.
Вартість об’єкта разом з незмонтованим обладнанням
та невикористаними будівельними матеріалами без ПДВ
— 1 279 023,69 грн., ПДВ — 255 804,74 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 1 534 828,43 грн.
Умови продажу: завершення будівництва об’єкта протя
гом 5 років за первісним призначенням; забороняється від
чуження об’єкта та земельної ділянки, на якій розташований
цей об’єкт, до моменту завершення будівництва і введення
об’єкта в експлуатацію; забезпечення вимог техніки безпеки,
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного се
редовища під час добудови та подальшого введення об’єкта
в експлуатацію; погасити заборгованість із заробітної плати
та нарахувань на неї у сумі 109,5 тис. грн. (станом на
31.10.2005) протягом 90 днів з дати підписання акта при
йманняпередачі; подальше використання незмонтованого
обладнання та невикористаних для будівництва матеріалів
на розсуд покупця, після повної сплати вартості об’єкта та
підписання акта прийманняпередачі.
Питання відведення, оренди або приватизації земельної
ділянки вирішується за ініціативою покупця самостійно піс
ля укладання договору купівліпродажу об’єкта згідно з чин
ним законодавством.
Переможець аукціону в разі відмови від укладання догово
ру купівліпродажу об’єкта сплачує продавцю 20% від кінце
вої ціни продажу об’єкта.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — гро
шові кошти.
Аукціон буде проведено 21.02.2006 за адресою: м.
Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, о 12Eй годині.
Кінцевий термін прийняття заяв: 17.02.2006.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Чернівець
кій області, адреса: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а,
телефон для довідок 557528.

Реєстраційний збір (17 грн.) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Ре
гіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області №
37187006000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.
Грошові кошти в розмірі 153 482,84 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій обла
сті № 37315005000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні д початку проведення аукціону.
Аукціон відбудеться о 10.00 через 30 днів від дня опуE
блікування цієї інформації в газеті «Відомості приватиE
зації» за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою його розта
шування. Додаткову інформацію можна одержати за місцем
подання заяви.
Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: РВ
ФДМУ по Вінницькій обл., м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел.
354629. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), по п’ят
ницях з 8.00 до 14.00.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
комунальної власності — 48Eквартирного
житлового будинку
Назва об’єкта: 48квартирний житловий будинок.
Адреса: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Щорса.
Об’єкт являє собою перший поверх однопід’їзного житло
вого будинку, стіни залізобетонні монолітні, в яких фактично
передбачалось побудувати 48 квартир згідно з типовим про
ектом. У будинку в залізобетонний монолітний технічний по
верх, перекритий залізобетонними плитами, збоку дома є 2
входи на технічний поверх (без дверей), є 4 сходових марші.
Внутрішні перегородки виконні з монолітного залізобетону.
Столярні вироби вікон та дверей відсутні, штукатурка відсу
тня. Газопостачання, електрика та каналізація до будинку не
підведені.
Будьякі будівельні матеріали на будівельному майданчи
ку відсутні. Об’єкт не огороджений і не охороняється.
Умови продажу: протягом п’яти років від дати підписання
акта прийманняпередачі добудувати об’єкт; протягом од
ного року з дня підписання акта прийманняпередачі підго
тувати документи та здійснити відповідні дії щодо переофо
рмлення права забудовника; надати акт введення в експлуа
тацію добудованого об’єкта згідно з чинним законодавством,
використовувати добудований об’єкт за власним бажанням;
забезпечувати виконання вимог екологічної безпеки та охо
рони навколишнього середовища під час добудови об’єкта.
Покупець сплачує послуги оцінювача та нотаріуса.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 37 216,90 грн., змен
шена на 30%;
ПДВ — 7 443,38 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
44 660,28 грн., зменшена на 30%.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)
для участі в аукціоні: 4 466,03 грн.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — гро
шові кошти.
Аукціон відбудеться не раніше 30 днів з дня опублікуE
вання інформації у газеті «Відомості приватизації», за
адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподаткову
ваного мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за при
дбаний об’єкт приватизації, вносяться на рахунок одержува
ча — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській області,
р/р № 37187009000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одер
жувача — УДК Херсонської області, код банку — 852010.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості
продажу для участі в аукціоні: одержувач — Регіональне від
ділення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37315008000014,
код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК Херсонсь
кої області, код банку — 852010.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь
в аукціоні можна в Регіональному відділенні ФДМУ по Херсон
ській області за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, 6й
поверх, кімната 613, тел. 490373 з 8.00 до 17.00, вихідні —
субота, неділя.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — незавершеного будівництва комплексу
по виробництву перлітової сировини
ЗАТ «Берегівський кар’єр»
Назва об’єкта: незавершене будівництво комплексу по ви
робництву перлітової сировини ЗАТ «Берегівський кар’єр»
Адреса: Закарпатська обл., Берегівський рн, с. Мужієве,
вул. Леніна, 245
Призначення об’єкта: виробництво перлітової сировини .
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 269 883,00 грн.,
ПДВ — 253 976,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 523 859,60 грн.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва —
комплекс по виробництву перлітової сировини знаходиться
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на території ЗАТ «Берегівський кар’єр». Поруч з незаверше
ним будівництвом прокладено під’їзну залізничну вітку, яка
бере свій початок від залізничної станції «Боржава». До об’єк
та незавершеного будівництва є два під’їзди , один з яких
довжиною 700 м проходить через центральний вхід на тери
торію ЗАТ «Берегівський кар’єр», інший представляє собою
дорогу з щебеневим покриттям загальною довжиною 100 м,
що веде до дороги загального користування та має необлаш
тований переїзд через залізничну вітку. Початок будівництва
об’єкта — 1983 р., припинення будівельних робіт — 1990 р.
Ступінь будівельної готовності об’єкта: 70%.
До складу об’єкта незавершеного будівництва комплексу
по виробництву перлітової сировини входять 9 будівель та
споруд: шлакосховище, сушильне відділення, розмольно
осадкове відділення, склад готової продукції, котельня, буді
вля водоочищення, будівля компресорної, склад матеріалів
та трансформаторна підстанція.
Шлакосховище — одноповерхова будівля з з/бетонним
каркасом, прямокутної конфігурації в плані. Внутрішня пло
ща 1 080 м2, внутрішня висота 10,8 м, площа забудови 1 150,9
м2. Будівля оснащена двома мостовими двобалковими кра
нами, які повністю не укомплектовані. Ступінь будівельної го#
товності — 60 %.
Сушильне відділення — одно та двоповерхова цегляна бу
дівля каркасного типу. Внутрішня площа приміщень 242,78
м2, внутрішня висота приміщень 4,8 м, площа забудови 208,5
м2. Приміщення будівлі сушильного відділення складаються
з відділення завантаження та приміщень ПСУ та КТП. Ступінь
будівельної готовності — 50%.
Розмольноосадкового відділення — складається з однопове
рхового розмольного відділення розміром в плані 36х18 м та
чотириповерхового осадкового відділення розміром в плані 12х30
м. Загальна площа забудови 1 135,3 м2. Розмольне відділення
має з/бетонний каркас та підкранові балки. Осадкове відділення
має металевий каркас. Ступінь будівельної готовності — 60 %.
Склад готової продукції — споруда, що складається з чоти
рьох з/бетонних силосів діаметром 6м, кожний із котрих спи
рається на з/бетонні колони. Загальний розмір будівлі в плані
34,4 х 7 м, висота 16м, площа забудови 241,2 м2. Ступінь буді#
вельної готовності — 50%.
Котельня — одноповерхова, різновисотна будівля, внутрі
шня площа будівлі — 262,76 м2, площа забудови 331,7 м2.
Ступінь будівельної готовності — 80 %.

Будівля водоочистки — одноповерхова, цегляна, прямоку
тної конфігурації, розміром 6,4х5,4 м в плані, висотою — 3,67
м до низу перекриття, площа забудови — 57,3 м2. Будівля
складається з фільтрувального залу та службового примі
щення. Ступінь будівельної готовності — 75 %.
Будівля компресорної — одноповерхова, прямокутної кон
фігурації в плані. В виробничих приміщеннях компресорної
встановлений тельфер вантажепідйомністю 2,5 т. Площа ви
робничого приміщення компресорної — 136,3 м2, площа при
ямку — 24,8 м2, висота приміщень до низу перекриття — 4,2
м, площа забудови — 183,1 м2. Ступінь будівельної готовності
— 55%.
Склад матеріалів — одноповерхова будівля прямокутної
конфігурації в плані. Внутрішня площа — 164,9 м2, висотою до
низу перекриття — 4,8 м, площа забудови — 180,2 м2. Ступінь
будівельної готовності — 60 %.
Будівля трансформаторної — одноповерхова, цегляна,
прямокутної конфігурації в плані, висотою 3,9 та 3,7 м до
низу перекриття. Внутрішня площа — 57,0 м2, площа забу
дови — 71,1 м2. Ступінь будівельної готовності — 70 %. До
будівель об’єкта незавершеного будівництва інженерні ме
режі не підведені. Будівлі не огороджені та не охороняють
ся.
Площа земельної ділянки 1,8506 га. Рельєф земельної ді
лянки рівний. Питання землекористування покупець вирішує
самостійно з органами місцевого самоврядування згідно з
чинним законодавством.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець;
завершення будівництва;
заборона продажу об’єкта до моменту завершення будів
ництва об’єкта та введення його в експлуатацію;
забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки, охоро
ни навколишнього природного середовища під час добудови
та подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації.
Покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовився
від підписання протоколу аукціону або договору купівліпродажу,
грошові кошти в розмірі 152 385,96 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта, не повертаються. Крім то
го покупець відшкодовує продавцю вартість робіт, пов’язаних з
підготовкою об’єкта до продажу та проведення аукціону.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридич
них осіб.

ПРОДАЖ ОБ’ЄКТІВ ГРУПИ Е
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804240
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим
про проведення конкурсу з повторного продажу —
пакета акцій у розмірі 3,894% статутного фонду
закритого акціонерного товариства «Санаторій
«Золотий колос», що належить
Автономній Республіці Крим
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 05532380.
Повна назва закритого акціонерного товариства (ЗАТ): ЗАТ
«Санаторій «Золотий колос».
Місцезнаходження ЗАТ: Автономна Республіка Крим, 98510,
м. Алушта, вул. Червоноармійська, 9.
Телефон (06560) 30740.
Телефакс (06560) 39815.
Інформація про ЗАТ щодо його стану на відповідному това
рному ринку: ЗАТ не займає монопольне становище на зага
льнодержавному ринку товарів.
2. Фонд майна Автономної Республіки Крим (далі — Фонд)
пропонує до продажу пакет акцій у кількості 672 шт., що ста
новить 3,894% статутного фонду ЗАТ.
Номінальна вартість однієї акції: 80,0 грн.
Номінальна вартість пакета акцій: 53 760 грн.
Початкова вартість пакета акцій: 248 220 (двісті соE
рок вісім тисяч двісті двадцять) гривень (початкова ціна
пакета акцій знижена на 30%).
3. Форма випуску акцій: документарна.
4. Характеристика ЗАТ.
Статутний фонд: 1 380 640,0 грн.
Основний вид діяльності: організація лікування та відпо
чинку громадян.
Основна номенклатура та обсяги робіт
за 2004 рік та 9 міс 2005 року
2004 р.
Ліжко/
дні

Показник

Санаторнокурортні послуги
Платні медичні послуги
Реалізація інших послуг
Реалізація ТМЦ
Реалізація харчування
в комунальній їдальні
Орендна плата
Інші послуги
Усього

Вартість
з ПДВ,
тис. грн.

9 міс. 2005 р.
Ліжко/
дні

Вартість
з ПДВ,
тис. грн.

52 756
—
—
—

3 533,0
21,4
24,3
1,2

51 100
—
—
—

4 173,9
12,0
17,7
13,7

—
—
—
—

20,7
15,8
8,1
3 624,5

—
—
—
—

9,7
11,8
36,0
4 274,8

Кількість робочих місць станом на 01.10.2005: 63.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де розташова
не ЗАТ, умови їх використання:
кількість споруд — 33 загальною площею — 4 054 м2.
Умови користування — у постійному користуванні знахо
диться 2,5721 га.

№ 2 (391)

Підстава для користування — рішення Алуштинського
міськвиконкому № 96 від 11.02.2000.
Основні показники господарської діяльності ЗАТ за
останні три роки та останній звітний період
Показник

2002 р. 2003 р. 2004 р.

9 міс.
2005 р.

Обсяг реалізації санаторно
курортних послуг, тис. грн.
1 869,8 3 002,9 2 965,4 3 626,9
Балансовий прибуток
(збиток), тис. грн.
(68,7)
24,0
34,5 561,5
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
372,8 148,1 773,7 1 016,6
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 1 042,8 345,8 437,5 587,3
Рентабельність, %
3,9
1,0
1,3
—
Вартість активів, тис. грн.
5 709,2 5 157,1 5 538,2 5 928,3
5. Фіксовані умови конкурсу.
Покупець зобов’язаний виконати фіксовані умови конкурсу
в межах корпоративних прав:
дотримання основного профілю діяльності та збільшення
загального обсягу виробництва за підсумками 2006 року і
наступних років щодо показників, досягнутих за 2005 рік;
збереження існуючих робочих місць;
створення безпечних або нешкідливих умов праці;
дотримання чинних норм з екологічної безпеки та захисту
навколишнього середовища;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної
конкуренції».
6. Інші умови проведення повторного конкурсу.
6.1. Конкурс проводиться без залучення радника відповідно
до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу
пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 31.08.2004 № 1800, роз
порядженням Антимонопольного комітету України від
31.08.2004 № 330р, рішенням Державної комісії з цінних па
перів і фондового ринку від 17.11.2004 № 489, зареєстровано
го у Міністерстві юстиції України 23.12.2004 за № 1634/10233.
6.2. У разі отримання від органу приватизації пакета доку
ментації про конкурс, учасник конкурсу повинен підписати з
Фондом договір про конфіденційність інформації про ЗАТ.
6.3. Відчуження акцій, обтяжених передбаченими у фіксо
ваних умовах зобов’язаннями, можливо виключно за згодою
Фонду, який здійснює контроль за їх виконанням. У разі по
дальшого відчуження придбаного пакета акцій, новий влас
ник у двотижневий термін з дня переходу до нього права
власності на цей пакет акцій, зобов’язаний подати до Фонду
копії документів, що підтверджують перехід до нього права
власності. Новий власник зобов’язаний виконувати умови,
визначені договором купівліпродажу об’єкта приватизації.
7. Для участі у конкурсі потенційний покупець: сплачує
24 822 (двадцять чотири тисячі вісімсот двадцять дві) грив
ні, як конкурсну гарантію на рахунок Фонду:
одержувач: Фонд майна Автономної Республіки Крим; р/р №
37323000016362; МФО 824026; код за ЄДРПОУ 00036860; банк:
Управління Державного казначейства в АРК м. Сімферополь.
Призначення платежу: конкурсна гарантія для участі у конку
рсі з продажу пакета акцій ЗАТ «Санаторій «Золотий колос».
Сплачує 17,0 грн. реєстраційного збору на рахунок Фонду:
одержувач: Фонд майна Автономної Республіки Крим; р/р №
37187020016362; МФО 824026; код за ЄДРПОУ 00036860; банк:
Управління Державного казначейства в АРК м. Сімферополь.
Призначення платежу: реєстраційний збір для участі у кон
курсі з продажу пакета акцій ЗАТ «Санаторій «Золотий колос».

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37182500900001 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.
Грошові кошти в розмірі 152 385,96 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховують
ся на р/р № 37314009000173 в УДК по Закарпатській області,
одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310,
МФО 812016.
Приймання заяв проводиться в робочі дні з 8.00 до 17.00,
а в п’ятницю з 8.00 до 15.45 та закінчується за 3 дні до прове
дення аукціону.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікуE
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11.00 за адресою: Закарпатська область, м. УжгоE
род, вул. Собранецька, 60.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатсь
ка обл., Берегівський рн, с. Мужієве, вул. Леніна, 245.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Закарпатській області, 88000, м. Ужго
род, вул. Собранецька, 60, кімната 316, телефони для дові
док: (03122) 35321, 37193.

Група Ж

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Майно їдальні, що знаходиться на балансі ЗАТ «Жито
мирські ласощі», за адресою: м. Житомир, вул. Щорса,
67. Приватизовано юридичною особою за 9 124,80 грн.,
у т. ч. ПДВ — 1 520,80 грн.
Майно клубу, що знаходиться на балансі ЗАТ «Жито
мирські ласощі», за адресою: м. Житомир, вул. Щорса,
67. Приватизовано юридичною особою за 3 840,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 640,00 грн.
Майно медпункту, що знаходиться на балансі ЗАТ «Жи
томирські ласощі», за адресою: м. Житомир, вул. Щор
са, 67. Приватизовано юридичною особою за 3 912,00
грн., у т. ч. ПДВ — 652,00 грн.

Подає два примірники конкурсних пропозицій та підтвер
дних документів. Конкурсні пропозиції і підтвердні докумен
ти подаються до органу приватизації одночасно.
Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних
документів запечатується в окремий конверт.
Усі конверти з конкурсними пропозиціями складаються та
запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом «Кон
курсні пропозиції» із зазначенням на ньому тільки адреси
органу приватизації і назви конкурсу.
Усі конверти з підтвердними документами складаються та
запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом «Кон
курсні пропозиції» із зазначенням на ньому тільки адреси
органу приватизації і назви конкурсу.
Усі конверти з підтвердними документами складаються та
запечатуються в окремий непрозорий пакет з надписом «Пі
дтвердні документи» із зазначенням на ньому тільки адреси
органу приватизації та назви конкурсу. На пакетах «Конкурсні
пропозиції» та «Підтвердні документи» не має міститися жо
дної інформації, за допомогою якої можна було б ідентифіку
вати потенційного покупця.
8. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій і під
твердних документів за 7 (сім) календарних днів до початку
проведення конкурсу.
9. Адреса прийняття заяв про участь у повторному конкур
сі, конкурсних пропозицій та підтвердних документів: Авто
номна Республіка Крим, 95015, м. Сімферополь, вул. Севас
топольська, 17, Фонд майна Автономної Республіки Крим, кімн.
8, щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях та передсвяткових днях
— з 9.00 до 16.00, тел. 241363, факс 253211.
10. Час та місце ознайомлення з ЗАТ.
Пакет документів про конкурс та дозвіл на відвідання ЗАТ
можна отримати з 9.00 до 18.00 щодня, крім вихідних та свя
ткових днів, за адресою: Автономна Республіка Крим, 95015,
м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17, Фонд майна Ав
тономної Республіки Крим, відділ по роботі з підприємства
ми та господарськими товариствами (кімн. 48, телефон для
довідок (0652) 601385).
Ознайомитись з об’єктом приватизації та отримати необ
хідну інформацію можна в робочі дні (з понеділка до п’ятни
ці) з 10.00 до 15.00 при супроводі особи, уповноваженої Голо
вою правління за адресою: 98510, м Алушта, вул. Червоноар
мійська, 9, тел. (06560) 30740.
11. Дата початку та місце проведення повторного конкурсу.
Конкурс відбудеться через 45 календарних днів після
опублікування цієї інформації в офіційному виданні ФоE
нду державного майна України — газеті «Відомості приE
ватизації» за адресою: 95015, м. Сімферополь, вул. СеE
вастопольська, 17, Фонд майна Автономної Республіки
Крим, тел. (0652) 60E13E85, факс: 25E32E11, 60E13E85.
За довідками звертатись: Фонд майна Автономної Респуб
ліки Крим, відділ по роботі з підприємствами та господар
ськими товариствами (кімн. 48, телефон для довідок (0652)
601385, факс: 253211, 601385).
12. Додаткові умови участі в конкурсі.
Покупець, у випадках, передбачених чинним законодавством
України, зобов’язаний звернутися до Антимонопольного комі
тету України для отримання згоди на економічну концентрацію.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про
проведення конкурсу з повторного продажу — частки
у статутному фонді товариства з обмеженою
відповідальністю «ЗАВОД МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ
«АМТЕК» у розмірі 20,88% статутного фонду
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 32695005.
Повна назва товариства з обмеженою відповідальністю
(ТОВ): ТОВ «ЗАВОД МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ «АМТЕК».
Місцезнаходження ТОВ: Автономна Республіка Крим,

11 січня 2006 року
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95022, м. Сімферополь, вул. Глинки, 76, тел./факс: (0652)
575313, тел. 515246.
Інформація про ТОВ щодо його стану на відповідному то
варному ринку: ТОВ не займає монопольне становище на за
гальнодержавному ринку товарів.
2. Фонд майна Автономної Республіки Крим пропонує до
повторного продажу за конкурсом частку в розмірі 20,88%
статутного фонду ТОВ «ЗАВОД МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ «АМ
ТЕК», що належить Автономній Республіці Крим.
Номінальна вартість частки — 1 696 600 грн.
Початкова вартість продажу частки: 1 700 000 (один міль
йон сімсот тисяч) гривень без ПДВ, ПДВ — 340 000 (триста
сорок тисяч) гривень.
Початкова вартість продажу частки з урахуванням
ПДВ — 2 040 000 (два мільйони сорок тисяч) гривень
На остаточну ціну продажу нараховується податок на дода
ну вартість у розмірі 20% згідно з чинним законодавством
України.
Переможець конкурсу зобов’язаний протягом 5 календар
них днів з моменту нотаріального посвідчення договору купі
вліпродажу оплатити податок на додану вартість.
3. Характеристика ТОВ.
Статутний фонд: 8 126 600 гривень.
Основний вид діяльності: виробництво та збут виробів ме
дичного призначення, у тому числі одноразових і безпечних
медичних шприців; розробка технологій в галузі медицини;
утилізація використаних виробів медичного призначення; ви
робництво виробів із полімерних матеріалів; оптова та роз
дрібна торгівля виробами медичного призначення та посе
редницька діяльність.
Кількість постійних працівників на 01.10.05 — 7 чол.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить
ся ТОВ «ЗАВОД МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ «АМТЕК»: загальна пло
ща — 0,6 га, площа під спорудами — 0,26 га.
Основні показники господарської діяльності за
останні два роки та за 9 міс. 2005 р.
Показник

Обсяг реалізації продукції та усіх видів
послуг, тис. грн.
Прибуток (збиток), тис. грн.
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
Кредиторська заборгованість, тис. грн.
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн.

2003 р.

2004 р.

9 міс.
2005 р.

0,5
131,9
804,5
214,4
—
8 299,3

54,7
—
331,1
95,4
—
8 234,4

59,9
399,6
234,7
138,4
—
7 079,4

4. Фіксовані умови конкурсу з повторного продажу частки у
розмірі 20,88% статутного фонду ТОВ «ЗАВОД МЕДИЧНИХ
ВИРОБІВ «АМТЕК».
Покупець зобов’язаний виконати такі фіксовані умови кон
курсу в межах корпоративних прав:
дотримання основного профілю діяльності та збільшення
загального обсягу виробництва за підсумками 2006 року і
наступних років щодо показників, досягнутих за 2005 рік;
збереження існуючих робочих місць;
не допускати розірвання трудового договору з працівни

ком підприємства з ініціативи власника, або уповноваженого
ним органу протягом не менш як 6 місяців від дня переходу
до нього права власності, за винятком звільнення на підставі
пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або
вчинення працівником дій, за які законодавством передба
чена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті
40 та статті 41 Кодексу законів про працю України;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної
конкуренції»;
дотримання норм екологічної безпеки та створення безпе
чних умов праці;
надати благодійну допомогу у сумі 10 тис. гривень Сімфе
ропольській міській організації інвалідів війни та Збройних
сил протягом 30 днів з моменту підписання договору купівлі
продажу.
5. Інші умови проведення повторного конкурсу.
Засобом платежу за частку, що продається за конкурсом, є
національна валюта України.
Конкурс проводиться відповідно до Державної програми
приватизації на 2000—2002 роки, Закону України «Про при
ватизацію невеликих державних підприємств (малу прива
тизацію)».
Покупець у випадках, передбачених чинним законодавст
вом України, зобов’язаний звернутися до Антимонопольного
комітету України для отримання згоди на економічну концен
трацію.
Для отримання пакета документації про конкурс та дозволу
на відвідання ТОВ «ЗАВОД МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ «АМТЕК»
потенційні покупці мають укласти з Фондом майна Автоном
ної Республіки Крим договір про конфіденційність наданої
інформації про ТОВ.
6. Для участі у повторному конкурсі потенційний покупець.
6.1. Сплачує 204 000 грн. (двісті чотири тисячі гривень) як
конкурсну гарантію на розрахунковий рахунок №
37323000016362, МФО 824026, код за ЗКПО 00036860. Банк:
Управління Держказначейства в АРК м. Сімферополь, одер
жувач: Фонд майна АРК. Призначення платежу: для Фонду
майна АРК як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з по
вторного продажу частки у статутному фонді ТОВ «ЗАВОД
МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ «АМТЕК».
6.2. Сплачує 17 грн. як реєстраційний збір, на розрахунко
вий рахунок № 37187020016362, МФО 824026, код за ЗКПО
00036860, банк: Управління Держказначейства в АРК м. Сім
ферополь, одержувач: Фонд майна АРК. Призначення плате
жу: для Фонду майна АРК як реєстраційний збір для участі у
конкурсі з повторного продажу частки у статутному фонді ТОВ
«ЗАВОД МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ «АМТЕК».
6.3. Подає заяву на участь у конкурсі (за встановленою фо
рмою), документи, обов’язкові для всіх заявників на участь у
конкурсі, та план приватизації. Заява, план приватизації та
документи подаються до органу приватизації одночасно.
План приватизації запечатується в окремий непрозорий кон
верт. План приватизації повинен включати: назву та місце
знаходження об’єкта приватизації, інформацію про покупця,
запропоновану покупцем ціну за частку у статутному фонді
(без ПДВ та з ПДВ), зобов’язання щодо виконання умов кон
курсу, розділ інвестування обсягами і термінами внесення
інвестицій за періодами, додаткові пропозиції щодо подаль
шої експлуатації об’єкта.
7. Кінцевий строк прийняття заяв, планів приватизації та

Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 01.12.2004 № 10#36#16511 редакція приймає електронною поштою від регіональних відділень ФДМУ
(gazeta@spfu.gov.ua) щосереди до 15.00 на публікацію в газеті «Відомості приватизації» інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності.
Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, в якому зазначаються:
вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист;
прізвище, ім’я та по батькові (повністю), телефон виконавця;
електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше вищезазначеного терміну, будуть опубліковані у номері газети, що вийде друком лише за два тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у паперовому вигляді залишаються в регіональному відділенні.

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.

ниці виміру — календарних днях. Конкурсна документація подається в запе
чатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу — практичний досвід з визна
чення ринкової вартості подібного майна.
Конкурс відбудеться 30 січня 2006 року о 14Eй годині у РегіональE
ному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: ХмельE
ницький, вул. Соборна, 75.
Документи приймаються до 23 січня 2006 року (включно).Телефон для
довідок 795616.

ПІДСУМКИ КОНКУРСІВ,
які відбулися в Регіональному відділенні ФДМУ по Луганській
області з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежних оцінок об’єктів
Переможцем конкурсу по нежитловій будівлі та гаражам за адресою: м.
Сєверодонецьк, вул. Партизанська, 15, визнано — ТОВ «Східна консалтинго#
ва група»;
цілісному майновому комплексу — об’єднання «Родаковоресурси» (неру
хомість — 68 об’єктів; автомобілі — 2 одиниці; обладнання та інструменти — 49
одиниць; незавершене будівництво — 1 об’єкт; основні засоби, що не введені в
експлуатацію — 3 об’єкта) за адресою: Слов’яносербський рн, смт Родакове,
— ПП «Грант#Л»;
ОНБ — лікувальнодіагностичний центр на 600 відвідувачів в зміну за ад
ресою: м. Краснодон, вул. Піонерська, — ПП «Берег»;
нежитловому вбудованому підвальному приміщенню за адресою: м. Лу
ганськ, вул. Советська, 69, — ПП «Грант#Л»;
частині вбудованих приміщень за адресою: м. Старобільськ, кв. Орджон
ікідзе, 5, — ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт»;
частині нежитлового приміщення (аптека № 51) за адресою: Антра
цитівський рн, смт Іванівка, вул. Жовтнева, 10, — ПП «Грант#Л»;
ЦМК — державне окреме конструкторське бюро по залізничним транспорте
рам (адмінбудівля; будівля під 4 гаражі; комп’ютерна техніка — близько 20 оди
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Регіональне відділення Фонду державного майна Укра
їни по Рівненській області повідомляє, що приватизацію
державного майна об’єкта групи Е — частки (пакета)
акцій у кількості 1 212 штук, що становить 1,91 відсоE
тка статутного фонду ВАТ «Дубноцукор», яке знахо
диться за адресою: Україна, 35600, м. Дубно Рівненської
області, провул. Центральний, 1 (код за ЄДРПОУ 00372753),
здійснено шляхом продажу на аукціоні за грошові кошти.
Покупець — юридична особа.
Номінальна вартість частки (пакета) акцій — 6,363 тис.
грн.
Ціна продажу — 3,030 тис. грн.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Регіональне відділення Фонду державного майна Укра
їни по Одеській області повідомляє, що у грудні 2005 року
приватизовано шляхом викупу об’єкт групи Е: державна
частка (0,024%) у статутному фонді САТ «Остра», яке
розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 13.
Об’єкт приватизовано юридичною особою за
2 721,34 грн., у т. ч. ПДВ — 453,56 грн.

ниць;креслярськікомбайни—близько40одиниць;конструкторськістоли—близь
ко 60 одиниць) за адресою: м. Луганськ, кв. Сонячний, 22а, — ПП «Грант#Л».

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів
Назва об’єктів оцінки — під’їзна залізнична колія від ст. Осташки до заводу
довжиною 5,6 км та під’їзна залізнична колія на території заводу, що знахо
дяться на балансі ВАТ «Завод «Строммашина».
Місцезнаходження об’єкта — м. Хмельницький, проспект Миру, 42.
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової вартості об
’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки об’єкта — 31.01.2006.
Організаційноправова форма — державна власність.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до Положення
проконкурснийвідбірсуб’єктівоціночноїдіяльності,затвердженогонаказомФДМУ
від 25.11.2003 № 2100);
копію установчого документа претендента;
копії документів, що підтверджують кваліфікацію оцінювачів, які працюють
у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом дер
жавного майна України;
інформація про претендента, в якій зазначаються досвід роботи,кваліфі
кація та особистий досвід роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна тощо;
один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу;
пропозиції щодо умов оплати відповідно до калькуляції витрат та строку
виконання робіт (подаються у запечатаному конверті).
Пропозиції щодо строку виконання робіт необхідно зазначити в одній оди

документів на участь у повторному конкурсі — за сім календа
рних днів до початку проведення конкурсу.
8. Адреса прийняття заяв і документів на участь у повтор
ному конкурсі: 95015. Автономна Республіка Крим, м. Сімфе
рополь, вул. Севастопольська, 17, Фонд майна Автономної
Республіки Крим, кімната 8, щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятни
цях та передсвяткових днях — з 9.00 до 16.00, тел. (0652) 24
1363, факс (0652) 253211.
9. Час та місце ознайомлення з ТОВ «ЗАВОД МЕДИЧНИХ
ВИРОБІВ «АМТЕК».
Пакет документів про конкурс та дозвіл на відвідування ТОВ
можна отримати з 9.00 до 18.00 щодня, крім вихідних та свя
ткових днів, за адресою: Автономна Республіка Крим, 95015,
м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17, Фонд майна Ав
тономної Республіки Крим, відділ по роботі з підприємства
ми та господарськими товариствами (кімн. 48), телефони
для довідок: (0652) 241249, 601385, факс: (0652) 253211,
601385.
Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформа
цію можна з 8.00 до 16.00 щотижня у робочі дні за адресою:
95022, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гли
нки, 76.
Телефони для довідок ТОВ «ЗАВОД МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ
«АМТЕК»: (0652) 515246, тел/факс (0652) 575313.
Фонд майна Автономної Республіки Крим (0652) 241249,
601385.
10. Дата початку та місце проведення повторного конкурсу
з продажу частки у статутному фонді ТОВ «ЗАВОД МЕДИЧ#
НИХ ВИРОБІВ «АМТЕК».
Повторний конкурс буде проведено через 40 каленE
дарних днів після опублікування цієї інформації у газеті
«Відомості приватизації» за адресою: 95015, м. СімфеE
рополь, вул. Севастопольська, 17, Фонд майна АвтоноE
мної Республіки Крим.
За довідками звертатись: Фонд майна Автономної Респуб
ліки Крим, відділ по роботі з підприємствами та господар
ськими товариствами (кімната 48), телефон для довідок:
(0652) 241249, 601385, факс: (0652) 253211, 601385.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбувся в Регіональному відділенні ФДМУ по
Тернопільській області 23 грудня 2005 року
Переможцями конкурсу для проведення незалежної оцінки об’єктів прива
тизації: по нежитловій будівлі, будівлі колишнього аеропорту, поверненої в
державну власність, що знаходиться за адресою: вул. Садова, 1а, с. Бонівка,
Кременецького району Тернопільської області, визнано ТОВ фірму «Гудвіл»;
майну, яке не увійшло до статутного фонду ВАТ «Кременецький цукровий
завод» в процесі приватизації та знаходиться за адресою: вул. 107 Креме
нецької дивізії, 1, м. Кременець Тернопільської області, — ТОКП «Експерт»;
з визначення вартості внесків засновників, що вносяться до статутного
фонду господарського товариства Гусятинського районного міжгосподарсь
кого комбінату сільського комунального господарства «Райсількомунгосп»,
що знаходиться за адресою: вул. Робітнича, 2, смт Гусятин Тернопільської
області, — ТОКП «Експерт».

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, що відбувся
у Регіональному відділенні ФДМУ
по Чернівецькій області 29.12.2005
Переможцем конкурсу по об’єкту малої приватизації власності територ
іальної громади м. Сокиряни Чернівецької області — будівлі лазні (Черні
вецька обл., м. Сокиряни, вул. Каштанова, 20) з метою приватизації шля
хом продажу на аукціоні, визнано суб’єкта оціночної діяльності — Чернівець#
ке міське комунальне бюро технічної інвентаризації (м. Чернівці, вул. Б.
Хмельницького, 64а).

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Київській області
про підсумки конкурсного відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки від 23.12.2005
Визнати переможцем конкурсу щодо виконання звіту з оцінки майна об’єк
ту групи А — цілісний майновий комплекс державного підприємства «Міндо
брива», що знаходиться за адресою: Київська обл., смт Буча, вул. Чкалова,
21 — ТОВ Інжирингова група «Пік», м. Київ.
Переможцем конкурсу щодо виконання звіту з оцінки майна — об’єкту неза
вершеного будівництва — будівництво експлуатаційної бази, що знаходиться
на балансі Обухівського управління меліоративних систем водного господар
ства, за адресою: Київська обл., м. Васильків — ТОВ «МК «АЙН СОФ», м. Київ.

Інформація, надрукована в додатку

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

Набір, комп’ютерна верстка
«Відомості приватизації»,
та друкування —
є офіційною публікацією
Державне видавництво
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
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України із зазначенням номера
Зам. 3085602
й дати видачі дозволу.
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