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21 червня 2006 р.

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НА КОЛЕГІЇ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
15 ÷åðâíÿ 2006 ð. â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè (äàë³ — Ôîíä) çà
ãîëîâóâàííÿ Âàëåíòèíè Ïåòð³âíè ÑÅÌÅÍÞÊ, êåð³âíèêà Ôîíäó.
Äî ïîðÿäêó äåííîãî çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ áóëè âêëþ÷åí³ òàê³ ïèòàííÿ:
1. Ïðî ðîáîòó Ôîíäó ìàéíà ÀÐ Êðèì ïî âèêîíàííþ çàâäàíü ç ïðèâàòèçàö³¿ çà 5 ì³ñ. 2006 ð. (äîïîâ³äà÷: Þ. Â. Øèì³í, Ãîëîâà Ôîíäó ìàéíà ÀÐ Êðèì).
2. Ïðî ñòàí âèêîíàííÿ âëàñíèêàìè ïðèâàòèçîâàíèõ îá’ºêò³â óìîâ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó çà ðåçóëüòàòàìè êîíòðîëþ, çä³éñíåíîãî îðãàíàìè ïðèâàòèçàö³¿ ïðîòÿãîì 2005 ð. (äîïîâ³äà÷: Þ. Â. Í³ê³ò³í, äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ïîñòïðèâàòèçàö³éíîãî ñóïðîâîäæåííÿ).
3. Ïðî ï³äòðèìêó òà ³íôîðìàö³éíå ñóïðîâîäæåííÿ âåá-ñàéòó Ôîíäó òà ðîáîòó ³ç çàñîáàìè ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ (äîïîâ³äà÷: À. Ñ. Ãðèíåíêî, äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó âçàºìîä³¿ ç Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè
òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ).
4. Ïðî çàòâåðäæåííÿ îð³ºíòîâàíîãî ïëàíó ðîáîòè êîëåã³¿ Ôîíäó ó ²² ï³âð³÷÷³ 2006 ð. (äîïîâ³äà÷:
Â. Ï. Ñåìåíþê, Ãîëîâà Ôîíäó).
Перше питання порядку денного колегії «Про роботу Фонду
майна АР Крим по виконанню завдань з приватизації за 5 міс.
2006 року» через відсутність керівника Фонду майна АР Крим
не розглядалося.
З другого питання порядку денного «Про стан виконання
власниками приватизованих об’єктів умов договорів
купівлі>продажу за результатами контролю, здійснено>
го державними органами приватизації протягом 2005
року», з доповіддю виступив директор Департаменту пост$
приватизаційного супроводження Фонду Ю. В. НІКІТІН.
Так, доповідач зазначив, що Законом України «Про прива$
тизацію державного майна» на державні органи приватизації
покладено контроль за виконанням умов договорів купівлі$
продажу об’єктів приватизації.
У процесі контролю державними органами приватизації (да$
лі — орган приватизації) реалізується комплекс заходів щодо
перевірки, застосування передбачених законодавством санк$
цій при встановленні невиконання іншою стороною укладеного
з органом приватизації договору купівлі$продажу його умов,
їх коригування, у разі обґрунтованої потреби, погодження пе$
репродажу власником приватизованого об’єкта у період дії
договору та вдосконалення законодавчих і нормативних актів
держави та Фонду в частині відносин, що виникають під час
постприватизаційного супроводження об’єктів приватизації.
На кінець 2005 р. на обліку органів приватизації перебува$
ло 11 581 договір, з них: договорів купівлі$продажу пакетів ак$
цій акціонерних товариств — 1 095; договорів купівлі$продажу
об’єктів малої приватизації — 7 381; договорів купівлі$продажу
об’єктів незавершеного будівництва — 3 105.
Із загальної кількості зазначених договорів у звітному році
підлягало перевірці виконання умов 5 270 договорів (реш$
та 6 311 договори — це договори, умови яких вже виконані,
внаслідок чого ці договори знято з контролю, та договори, стро$
ки виконання умов яких настають у наступні роки).
Протягом 2005 р. проконтрольовано стан виконання умов
усіх 5 270 договорів. Фактична кількість здійснених перевірок
становить 6 120.
За результатами проведеної роботи можна зробити такі
загальні висновки.
Збереглася тенденція щодо поліпшення загальних пока$
зників виконання власниками об’єктів приватизації взятих
зобов’язань. Якщо у 1996 р. за результатами перевірок
кількість договорів, за якими було виявлено невиконання
тих чи інших умов, становила 36,6 відсотка від їх загальної
кількості, то у 1997 р. частка таких договорів становила 32,4
відсотка, у 1999 р. — 20,8, у 2001 р. — 17,9, у 2003 р. —
13,7, у 2004 р. — 13,6. У 2005 р. частка таких договорів ста$
новила 12,9 відсотка.
Невиконання покупцями умов договорів у звітному році за$
фіксовано за 790 договорами, що, як зазначалося, становить
12,9 відсотка від перевірених. У кожному випадку встановлен$
ня невиконання умови договору до покупців були застосовані
відповідні санкції, передбачені законодавством та договора$
ми, тобто жодне відхилення від сформульованих договором
заходів або від визначених договором термінів їх виконання
не залишилося без відповідного реагування з боку органів
приватизації. Суми нарахованих штрафних санкцій у 2005 р.
становлять: згідно з актами перевірок — 919,21 тис. грн.; за
претензіями органів приватизації — 5,1 тис. грн., за судови$
ми позовами — 3 212,6 тис. грн., за рішеннями судів —
6,7 тис. грн. Сума штрафів та пені, стягнутих органами при$
ватизації у 2005 р., становить 104,5 тис. грн. При цьому вжит$
тю найбільш радикального заходу — розірванню договору —
завжди передувала спільна з покупцем (підприємством, за$
інтересованими сторонами) робота, спрямована на пошук
можливостей врегулювання проблеми, що виникла у досудо$
вому порядку.
У розрізі окремих груп договорів з числа вищезазначених, стан
виконання їх умов (за накопичувальним підсумком) є таким.
З усіх договорів, які знаходяться на контролі органів прива$
тизації, найбільша кількість порушень умов фіксується за до$
говорами купівлі$продажу об’єктів незавершеного будівницт$
ва. Із загальної їх кількості (3 105 договорів) невиконання умов
встановлено за 374 договорами (12,0 відсотків від загальної
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кількості договорів цієї групи). Неналежне виконання умов має
місце за 114 договорами (3,7 відсотка). Термін виконання умов
не закінчився за 1 362 договорами (43,9 відсотка). У повно$
му обсязі виконано умови 1 255 договорів (40,4 відсотка).
Найбільша кількість договорів з тих, що контролюються,
(7,381) — це договори купівлі$продажу об’єктів малої прива$
тизації. З них умови у повному обсязі виконано за 4 832 дого$
ворами (65,5 відсотка від загальної кількості), невиконання умов
виявлено за 123 договорами (1,7 відсотка), неналежне вико$
нання умов має місце за 90 договорами (1,2 відсотка), термін
виконання умов не настав за 2 336 договорами (31,6 відсотка).
Стан виконання умов договорів купівлі$продажу пакетів ак$
цій є таким.
На обліку в органах приватизації перебуває 1 095 договорів
купівлі$продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств
(ВАТ). За результатами здійснених перевірок повне і своєчас$
не виконання умов зазначено за 817 договорами (74,6 відсот$
ка від їх загальної кількості). Неналежне виконання умов, тобто
відставання від передбачених договорами термінів, допущено
покупцями за 11 договорами (1,0 відсотків), невиконання умов
зафіксовано за 80 договорами (7,3 відсотка). За 187 догово$
рами (17,0 відсотків) терміни виконання умов не закінчилися.
Серед зазначених договорів купівлі$продажу пакетів акцій
208 договорів — договори купівлі$продажу підприємств, що ма$
ють стратегічне значення для економіки та безпеки держави.
З них на обліку центрального апарату Фонду перебуває 131 до$
говір, регіональних відділень — 77. Стан їх виконання є таким:
за 154 договорами, (74,03 відсотка від загальної кількості) умо$
ви виконано у повному обсязі; за 23 договорами (11,06 відсот$
ка) зобов’язання перебувають у процесі виконання (інвести$
ційні зобов’язання та інші зобов’язання, виражені у грошовій
формі, виконані, а за іншими зобов’язаннями кінцеві терміни
їх виконання не закінчилися); за 30 договорами (14,43 відсот$
ка) кінцеві терміни здійснення інвестицій та виконання інших
зобов’язань тривають; за 1 договором (0,48 відсотка) зафік$
совано невиконання умов, передбачених договором. На сьо$
годні здійснюються заходи щодо забезпечення безумовного
їх виконання, а у разі недосягнення позитивних результатів, бу$
де вжито заходів із розірвання договору та повернення об’єкта
приватизації у власність держави.
Найбільш значна частина порушень стосується порядку
розрахунків за придбані об’єкти приватизації. Протягом 2005 р.
таке порушення встановлено за 125 договорами (2,0 відсот$
ка від перевірених). Найбільше таких випадків встановлено
Регіональними відділеннями Фонду по Луганській (14) та
Львівській (10) областях. Наприклад, Регіональним відділен$
ням Фонду по Львівській області за несвоєчасну сплату по$
купцем (ЗАТ «Львівський виноробний завод») за оборотні ма$
теріальні засоби Львівського державного виноробного за$
воду фірми «Укрвино» нарахована пеня у сумі 5,5 тис. грн.
Недотримання порядку термінів державної реєстрації нової
форми власності придбаних покупцями об’єктів приватизації ви$
явлено загалом за 75 договорами (майже 1,2 відсотка від пере$
вірених договорів). Недисциплінованість покупців у цій частині
виявлена регіональними відділеннями Фонду по Харківській (21),
Чернігівській і Одеській (по 8 договорів) областях. Також однією
з причин несвоєчасної реєстрації є зволікання органів місцево$
го самоврядування з оформленням реєстрації.
Факти невиконання зобов’язань щодо збереження виду
діяльності приватизованих об’єктів зафіксовано за 37 догово$
рами (0,6 відсотка від перевірених). Найбільше таких випадків
встановлено регіональними відділеннями Фонду по Запорізь$
кій (8 договорів), Дніпропетровській (6) та Харківській (5) об$
ластях. З них Регіональним відділенням Фонду по Запорізькій
області встановлено порушення виконання покупцем (фізич$
ною особою) зобов’язання щодо використання за призначен$
ням дитячого оздоровчого комплексу «Лісок». У цьому випад$
ку покупцю нараховано штраф у сумі 24,69 тис. грн. Регіональ$
ним відділенням Фонду по Харківській області під час перевірки
стану виконання умов договору купівлі$продажу будівлі аптеки
зафіксовано невиконання покупцем (фізичною особою) умови
щодо використання цього об’єкта для забезпечення населен$
ня району лікарськими засобами і засобами медичного
(Продовження на с. 2)

НОВИНИ ФДМУ

F ТОВ «Спільне підприємство з будівництва і експлуата

ції пансіонату «Нева» (м. Алушта, АРК) було створено на ба
зі майна пансіонату «Нева».
Право власності на майно пансіонату «Нева» підлягає вре
гулюванню в рамках Угоди між Україною і Російською Фе
дерацією про взаємне визнання прав та регулювання відно
син власності від 15.01.93.
У процесі чергового перерозподілу часток ТОВ Фонд май
на АР Крим отримав 51,2% статутного фонду ТОВ, до скла
ду якої увійшло 51% вартості пансіонату «Нева», право вла
сності на який підлягає врегулюванню в рамках міждержа
вної угоди.
У зв’язку з вищевикладеним, Фонд державного майна
України неодноразово інформував Фонд майна АРК про не
припустимість вчинення односторонніх дій, в тому числі що
до відчуження частки в ТОВ «Спільне підприємство по буді
вництву і експлуатації пансіонату «Нева».
Постановою від 01.12.05 Господарський суд Автономної
Республіки Крим зобов’язав Фонд майна АРК вчинити дії,
спрямовані на приватизацію частки ТОВ «Спільне підпри
ємство з будівництва та експлуатації пансіонату «Нева», яка
належить Автономній Республіці Крим.
На виконання постанови Господарського суду Автономної
Республіки Крим від 01.12.2005 Фонд майна АРК у «Крим
ській газеті» (інформаційний бюлетень Фонду майна АРК)
від 31.05.06 та у газеті «Відомості приватизації» від 07.06.06
опублікував інформаційне повідомлення про продаж частки
у розмірі 51,2% статутного фонду ТОВ «Спільне підприємс
тво з будівництва та експлуатації пансіонату «Нева».
З метою скасування постанови Господарського суду Авто
номної Республіки Крим від 01.12.05 Фонд державного май
на України подав апеляційну скаргу, розгляд якої відбувся
в Апеляційному господарському суді м. Севастополя 7 черв
ня 2006 р., друге засідання суду відбудеться 5 липня 2006 р.

F Станом на 16 червня 2006 р., до Державного бюджету
України від оренди державного майна надійшло коштів у су
мі 147 027, 51 тис. грн., що становить 52, 51% річного бю
джетного завдання.
F Господарський суд м. Києва у судовому засіданні
13.06.06 оголосив рішення, яким частково задовольнив по
зовні вимоги Фонду державного майна України до ТОВ «Оп
тіма» в частині стягнення пені у розмірі 47 тис. грн. за неви
конання умов договору купівліпродажу об’єкта незаверше
ного будівництва — прибудови спортивнооздоровчого ком
плексу Інституту «Діпромісто» від 05.06.95 № КП372. У за
доволенні позовних вимог Фонду щодо розірвання зазначе
ного договору та поверненні проданого за ним об’єкта неза
вершеного будівництва в державну власність відмовлено.
Докладніше новини читайте на вебсайті ФДМУ: www.spfu.gov.ua
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призначення. У зв’язку з цим регіональним відділенням здійс$
нюється робота щодо розірвання договору та повернення
об’єкта приватизації у державну власність для його повторного
продажу.
Факти порушень виконання покупцями зобов’язань щодо
збереження або збільшення обсягів виробництва продукції (по$
слуг) упродовж року було зафіксовано за 11 договорами
(близько 0,2 відсотка від перевірених договорів). Такі порушен$
ня встановлені центральним апаратом Фонду (5 договорів), ре$
гіональними відділеннями Фонду по Одеській (3), Чернігів$
ській (1), Харківській (1) областях та по місту Києву (1 до$
говір). Наприклад, центральним апаратом Фонду за
результатами перевірки виконання умов договору купівлі$
продажу пакета акцій ВАТ «Авіаційно$транспортне підпри$
ємство «Артем$Авіа» (покупець — ТОВ «ДФК «Славутич$
Капітал») встановлено, що на підприємстві не збережені до$
сягнуті на момент приватизації обсяги виробництва (за І півріччя
2004 р. вони становили 3 053,0 тис. грн., за результатами I пів$
річчя 2005 р. цей показник становив 364,0 тис. грн.) Фондом
здійснюється робота із застосування до покупця передбаче$
них законодавством та умовами договорів санкцій.
Під час перевірки Фондом виконання умов договору купівлі$
продажу пакета акцій ВАТ «Завод «Палмаш» встановлено, що
покупцем (ТОВ «АНБ Україна») не виконано умову щодо дотри$
мання в межах корпоративних прав обсягів виробництва ВАТ,
які існували на момент приватизації. Порівняно з допривати$
заційним періодом показники скоротились майже втричі. У цьо$
му випадку Фондом також прийнято рішення про започатку$
вання претензійно$позовної роботи із розірвання договору та
повернення пакета акцій у власність держави.
Регіональним відділенням Фонду по Харківській області під
час перевірки стану виконання умов договору купівлі$продажу
пакета акцій ВАТ «Укргермет» (покупець — ЗАТ «Укрсплав»)
встановлено, що виробництво на підприємстві зупинено, по$
купцем не виконано умову щодо збереження досягнутих під$
приємством на момент приватизації обсягів виробництва міді
та мідних сплавів. За даними регіонального відділення, здійс$
нюється претензійно$позовна робота із застосування до по$
купця відповідних санкцій.
Органами приватизації перевірено також стан виконання по$
купцями зобов’язань щодо збереження існуючої на момент
приватизації кількості робочих місць та створення нових. На
контролі органів приватизації з них знаходиться 340 договорів
(6,5 відсотка від загальної кількості договорів, які контролюють$
ся органами приватизації), які містять умову щодо збережен$
ня кількості робочих місць, що склалася на об’єктах на момент
приватизації, та 224 договори (4,3 відсотка від загальної кіль$
кості договорів) — щодо створення нових.
Протягом 2005 р., згідно з вимогами Порядку здійснення
державними органами приватизації контролю за виконанням
умов договорів купівлі$продажу державного майна, затвердже$
ного наказом Фонду від 27.02.04 № 372, стан виконання за$
значених умов було проконтрольовано за всіма вказаними до$
говорами. Результати перевірок є такими.
Укладено 340 договорів з умовою щодо збереження на
підприємствах кількості робочих місць, що існувала на момент
приватизації (майже 210 тис. одиниць). Перевірками виконан$
ня покупцями зазначеної умови встановлено, що на сьогодні їх
кількість становить майже 225 тис. одиниць, тобто власника$
ми у післяприватизаційний період збережено робочі місця та
додатково створено майже 15 тис. нових. Наприклад, в Авто$
номній Республіці Крим за договором купівлі$продажу пакета
акцій Красноперекопського ВАТ «Бром» покупець (Кримське
науково$виробниче підприємство «Завод «Сиваш») зобов’яза$
вся зберігати 630 робочих місць, які існували на момент при$
ватизації. Перевіркою зафіксовано збереження існуючих до
приватизації робочих місць та створення додатково 320 нових.
Водночас невиконання зобов’язання щодо збереження кілько$
сті робочих місць упродовж року встановлено за 1 договором. Це
договір купівлі$продажу пакета акцій державного комунального
книготорговельного підприємства «Дружба» (м. Кіровоград). Його
покупцем (фізичною особою) порушено умову щодо збереження
існуючих на момент приватизації 7 робочих місць. У зв’язку з цим
регіональним відділенням здійснюється претензійно$позовна ро$
бота з метою розірвання зазначеного договору і повернення при$
дбаного за ним об’єкта у власність держави.
На виконання зобов’язань щодо створення нових робочих
місць, які передбачено 224 договорами, власниками привати$
зованих об’єктів створено майже 3 тис. нових робочих місць.
Порушення зобов’язання щодо створення нових робочих
місць протягом звітного року було виявлено за 2 договорами,
з них: Регіональним відділенням Фонду по Одеській області за
договором купівлі$продажу цілісного майнового комплексу
державного підприємства «Одеське спеціалізоване будівель$
но$монтажне управління монолітного домобудування» встанов$
лено, що покупцем (ТОВ «Будівельно$монтажне управління
«Монолітбуд») не створено 5 робочих місць. Тому, Регіональ$
ним відділенням з покупця відповідно до умов договору стяг$
нуто штраф у сумі 259,67 грн. Фондом під час перевірки вико$
нання умов договору купівлі$продажу пакета акцій ВАТ «Завод
«Палмаш» встановлено, що покупцем (ТОВ «АНБ Україна») не
виконана умова щодо створення нових робочих місць. Навпа$
ки, на підприємстві скорочено 65 робочих місць, які існували
на момент приватизації. Фондом розпочато претензійно$
позовну роботу з розірвання зазначеного договору та повер$
нення пакета акцій у власність держави.
Прикладами створення нових робочих місць унаслідок на$
лежного виконання новими власниками взятих зобов’язань (та
понад них) є такі: за договором купівлі$продажу пакета акцій
ВАТ «Дніпрококс» покупцем (ТОВ «Іком 2001») виконана умова
щодо збереження 604 робочих місць, які існували на момент
приватизації, та додатково створено 585 нових робочих місць.
На момент перевірки на підприємстві існувало 1 189 робочих
місць, з них 284 робочих місця створено у 2005 р.; у м. Севас$
тополі за договором купівлі$продажу стенда підготовки дослі$
джень повітроприймальних пристроїв енергетичних установок
покупець (ТОВ «МК$Маркет») зобов’язувався створити до кін$
ця 2008 р. 15 нових робочих місць. За результатами проведе$
ної перевірки на сьогодні покупцем уже створено 27 нових
робочих місць; у Запорізькій області за договором купівлі$
продажу цілісного майнового комплексу обласного комуналь$
ного підприємства ТВП «Айсберг» покупцем (ТОВ «Скандіна$
вія Плюс») створено 37 нових робочих місць; у АР Крим покуп$
цем (ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча»)
цілісного майнового комплексу «Ай$Даниль» (м. Ялта) викона$
на умова щодо збереження 410 робочих місць, які існували
на момент приватизації, та створюються нові. Фактично на
сьогодні на підприємстві існує 1 092 робочих місця.
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Крім того, органами приватизації зафіксована значна кількість
прикладів створення нових робочих місць на підприємствах, де
договорами такі зобов’язання покупців передбачені не були. На$
приклад, за договором купівлі$продажу ВАТ «Центральний гірни$
чо$збагачувальний комбінат» покупцем (ЗАТ «Систем Кепитал»)
на підприємстві створено 431 нове робоче місце;
у м. Херсоні за договором купівлі$продажу об’єкта незавер$
шеного будівництва цеху склобанки для дитячого харчування по$
купцем (ЗАТ «Холдингова компанія «Укренергоснаб») введений
в експлуатацію цей об’єкт в передбачені договором терміни,
що дало змогу створити 175 нових робочих місць;
у м. Хмельницькому за договором купівлі$продажу цілісно$
го$майнового комплексу учбово$курсового комбінату покупець
(Хмельницький інститут бізнесу) створив 28 нових робочих
місць;
за договором купівлі$продажу об’єкта незавершеного бу$
дівництва — 126$квартирного житлового будинку у м. Терно$
полі покупцем (ТОВ «Добробуд») створено 17 робочих місць.
Результати перевірок стану виконання інвестиційних
зобов’язань та інших зобов’язань, виражених у грошовій фор$
мі, показали таке. Починаючи з 1995 р., інвестицій та інших
коштів у ході приватизації підприємств України отримали
на загальну суму 5,435 млрд грн., 573,71 млн дол. США та
72 млн євро, що у перерахунку на національну валюту стано$
вить 7,48 млрд грн. Загалом це перевищує обсяг, передбаче$
ний на цей період умовами договорів купівлі$продажу.
Такі зобов’язання містять 848 договорів купівлі$продажу па$
кетів акцій, 417 договорів купівлі$продажу об’єктів малої при$
ватизації і 64 договори купівлі$продажу об’єктів незавершено$
го будівництва.
Загалом договорами передбачено здійснення на підпри$
ємства протягом 1995—2015 рр. інвестицій та інших коштів
на загальну суму 8,995 млрд грн., 1,44 млрд дол. США та
19,26 млн євро.
За окремими групами договорів із числа зазначених ці циф$
ри розподіляються так.
Договорами купівлі$продажу пакетів акцій ВАТ передба$
чено надходження на підприємства у період з 1995 до
2015 р. коштів у сумі 8,22 млрд грн., 1,43 млрд дол. США та
19,26 млн євро, у тому числі на стратегічно важливі підприєм$
ства ці надходження протягом 1995—2015 р. мають становити
4,866 млрд грн., 1,215 млрд дол. США та 410 тис. євро.
Фактично у період з 1995 р. за всіма договорами купівлі$
продажу пакетів акцій надійшло коштів на суму 4,6 млрд грн.,
571,6 млн дол. США та 72 млн євро, у тому числі за договора$
ми купівлі$продажу пакетів акцій стратегічно важливих під$
приємств — на суму 2,91 млрд грн., 414,94 млн дол.США та
859,7 тис євро (за умовами цих договорів за зазначений
період повинно бути внесено 2 588,57 млн грн., 352,43 млн дол.
США та 410 тис. євро).
Договорами купівлі$продажу об’єктів незавершеного будів$
ництва за цей період передбачено виконання їх покупцями тих
чи інших зобов’язань, які мають грошове вираження, на зага$
льну суму 461,87 млн грн. і 4,01 млн дол. США. Фактично за заз$
начений період надійшло 53,28 млн грн. і 299,76 тис. дол. США.
Договорами купівлі$продажу об’єктів малої приватизації ана$
логічними зобов’язаннями покупців передбачено виконання за$
ходів на загальну суму 312,3 млн грн. і 1,02 млн дол. США. Фак$
тично за зазначений період надійшло 173,63 млн грн. і
1,28 млн дол. США.
Слід зазначити, що найбільшу заінтересованість інвесто$
рів викликають підприємства базових галузей економіки, а
саме: чорної та кольорової металургії (обсяг здійснених ін$
вестицій становить 1,93 млрд грн. та 267,42 млн дол. США),
машинобудування та металообробки (938,78 млн грн. та
36,24 млн дол. США), енергетичної та паливної промисловості
(737 млн грн., 57,92 млн дол. США та 71,1 млн евро).
Аналіз напрямів залучення інвестицій в розрізі галузей про$
мисловості свідчить, що більша частина із залучених інвести$
цій спрямовується на технічне переозброєння та реконструк$
цію виробництва (обсяг здійснених на ці цілі інвестицій стано$
вить 2,35 млрд грн., 290,86 млн дол. США), що є необхідним
для розвитку виробничої бази з метою випуску конкурентосп$
роможної продукції та виходу на нові ринки збуту.
Наступними напрямами залучення інвестицій за кількісни$
ми показниками є погашення кредиторської заборгованості
підприємств, у тому числі із заробітної плати (обсяг здійсне$
них інвестицій становить 931,34 млн грн., 224 млн дол. США та
71,14 млн євро) і поповнення обігових коштів підприємств
(457,26 млн грн. та 142,68 млн дол. США).
Загальне перевищення фактичних інвестиційних надхо$
джень у підприємства порівнянно з плановими досягнуто
за рахунок випередження покупцями термінів виконання ін$
вестиційних зобов’язань (та перевиконання їх обсягів) за
рядом договорів.
Водночас, за деякими договорами зафіксовано недоін$
вестування у запланованих договорами обсягах на визна$
чену дату. Загальна сума недоінвестування до запланова$
них договорами обсягів станом на кінець 2005 р. станови$
ла 405,97 млн грн., 11,55 млн дол. США.
Як зазначалось вище, у всіх виявлених випадках порушення
покупцями взятих зобов’язань органами приватизації здійсню$
валася претензійно$позовна робота. Зокрема, крім заходів із
стягнення штрафів, пені і неустойок у наведених обсягах, у ра$
зі встановлення фактів невиконання умов договорів після ви$
користання всіх можливостей досудового врегулювання про$
блем в напрямі забезпечення реалізації цих умов здійснюва$
лися дії з розірвання (визнання недійсними) договорів та
повернення об’єктів приватизації в державну власність для пе$
репродажу ефективному власнику.
Станом на 01.04.06, у власність держави повернуто 193 об’єк$
ти приватизації (з них 78 — пакети акцій, 35 — цілісні майнові
комплекси і 80 — об’єкти незавершеного будівництва), з них у
2005 р. — 42. За 199 договорами (з них у 2005 р. за 121) претензій$
но$позовна робота щодо їх розірвання (визнання недійсними)
і повернення об’єктів приватизації у державну власність про$
довжується (з них 49 — пакети акцій, 33 — цілісні майнові ком$
плекси та 117 — об’єкти незавершеного будівництва). З числа
повернутих у державну власність об’єктів приватизації повтор$
но продано 105 об’єктів, у тому числі: 42 пакети акцій; 42 об’єк$
ти незавершеного будівництва; 21 цілісний майновий комплекс.
Загальна сума коштів, отриманих від повторного продажу
повернутих державі за рішеннями судів об’єктів, становить
69,321 млн грн. (для порівняння: від першого продажу цих
об’єктів було одержано 32,205 млн грн.).
Протягом 2005 р. в матеріалах щоквартальних звітів постій$
но наводилися приклади позитивних наслідків для приватизо$
ваних підприємств належного виконання їх покупцями взятих
зобов’язань. Перевірками фіксується все більша кількість кон$
кретних прикладів. Серед них:

у Миколаївській області на виконання умов договору купів$
лі$продажу пакета акцій ВАТ «Миколаївський завод конвеєр$
них машин «Конвеєрмаш» (59,04 відсотка статутного фонду)
покупцем (ТОВ «Промелектромаш») здійснено модернізацію під$
приємства, повний розрахунок та своєчасну сплату обов’яз$
кових платежів до бюджетів. Обсяги виробленої продукції під$
приємства за період 2000—2004 рр. зросли з 2 839,0 тис. грн
до 22 820,8 тис. грн., тобто більше ніж у 8 разів. За 11 міс.
2005 р. підприємством вироблено продукції на загальну суму
14,8 млн грн, що на 49,3 відсотка перевищує визначені бізнес$
планом обсяги виробничої діяльності. Вартість введених в
експлуатацію модернізованих основних фондів порівняно з 2000 р.
зросла у 6 разів. Лише за 11 міс. 2005 р. введено в дію основних
засобів на суму 941,9 тис. грн. Повністю ліквідовано заборго$
ваність із заробітної плати працівникам підприємства. За 5 ро$
ків діяльності власника неефективне, практично збанкруті$
ле, підприємство перетворилось на сучасне, ефективно кон$
куруюче в умовах ринку на світовому рівні а кількісними та
якісними показниками продукції. На сьогодні продукція заво$
ду експортується у Росію, Молдову, Литву, Казахстан, Вірме$
нію, Гвінею, при тому, що внутрішній ринок отримує близько
30 відсотків конвеєрних машин, виготовлених ВАТ. Постійни$
ми споживачами продукції стали ВАТ «Конеєрмаш» Донецький
металургійний завод, Єнакіївський металургійний завод, Ма$
ріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, Алчевський ме$
талургійний комбінат, Стаханівський завод феросплавів, ВАТ
«Криворіжсталь» та інші;
у Закарпатській області за договором купівлі$продажу па$
кета акцій ВАТ «Затисянський хімічний завод» покупцем (ЗАТ
«Укренергозбут») досягнуто обумовлених концепцією розвит$
ку показників діяльності ВАТ «Затисянський хімічний завод» на
2002—2006 рр. Чистий дохід від реалізації продукції зріс від
прогнозованих показників майже на 30 відсотків, а порівняно з
2002 р. збільшився майже в 2 рази. На виконання Програми
реконструкції та технічного переоснащення підприємства у
2006 р. буде введено в дію дільницю з виготовлення ветеринар$
них препаратів;
у Дніпропетровській області на виконання умов договору ку$
півлі$продажу пакета акцій ВАТ ППКІ «Металургавтоматика» по$
купцем (НВФ «Дніпротехсервіс») здійснено майже 60 тис. грн.
інвестицій, які використані на фінансування поставки програ$
много мікропроцесорного контролера для розроблення кон$
турів управління технологічними процесами АСУ, створених
цим інститутом. Обсяги виробництва за 9 міс. 2005 р. збіль$
шилися порівнянно з цим періодом 2004 р. з 1 091,6 тис. грн.
до 2 056,3 тис. грн., тобто на 88,4 відсотка, або майже у 2 рази.
Проте є непоодинокі випадки, коли ефективний контроль за ви$
конанням умов продажу об’єкта стає неможливим через неякіс$
не формування складу зобов’язань покупця, а саме: неконкрет$
не (неоднозначне) їх формулювання, невизначеність етапів реа$
лізації, неоптимальність їх складу для певного підприємства.
Наприклад, у ВАТ «ЕК «Херсонобленерго» новим власником
пакета акцій — компанією «VS Energy International N.V.» (Нідер$
ланди), що придбала його у 2002 р. за договором про перевід
боргу у першого покупця — ДП «Східнословацькі енергетичні
заводи», (Кошице), не забезпечено виконання умови догово$
ру щодо забезпечення сплати боргу за електроенергію, ре$
структуризованого відповідно до угоди, підписаної ВАТ
«ЕК «Херсонобленерго» з ДП «Енергоринок». Результати пе$
ревірки Фондом виконання умов договору щодо погашення за$
боргованості засвідчили, що з 337,709 млн грн. погашено ли$
ше 4,98 млн грн.
Але вжиттю заходів, передбачених у таких випадках законо$
давством, а саме розірванню договору і поверненню пакета
акцій у державну власність, перешкоджає наявність серед умов
договору такого: договором передбачено, що виконання зо$
бов’язань покупцем залежить від скасування державою нор$
мативно$правових актів, якими встановлено заборону або об$
меження на відключення від електропостачання споживачів$
неплатників за електроенергію (розпорядження Кабінету
Міністрів України від 18.10.2000 № 405$р).
На сьогодні нормативно$правові акти, якими регулюється ви$
мога заборони відключення споживачів від енергопостачання,
не скасовані.
Фондом ініційована робота із прискорення скасування таких
нормативно$правових актів, але здійснити належним чином
претензійно$позовну роботу за фактом невиконання покупцем
умови договору щодо сплати боргів ВАТ «ЕК «Херсонобленер$
го» Фонд не в змозі.
Також Фондом постійно відпрацьовуються можливі шляхи
впливу на ситуацію, що склалася на ВАТ «Чорноморський суд$
нобудівний завод», де дії власників не забезпечили поліпшення
виробничого та фінансово$економічного стану ВАТ. Робота здій$
снюється за двома головними напрямами: забезпечення (шля$
хом переговорів та спонукання власників до відповідних дій) ре$
алізації висновків та рекомендацій робочих груп, створених на
виконання доручень уряду, щодо налагодження ефективної ро$
боти підприємства; проведення претензійно$позовної роботи у
частині повернення у державну власність пакета акцій ДАХК.
Остання була розпочата через зафіксований перевіркою факт
невиконання зобов’язання власника щодо забезпечення реалі$
зації вимог колективного договору. Проте ця робота ускладни$
лась позицією профспілкового комітету підприємства, який
повідомив Кабінет Міністрів України, що адміністрацією під$
приємства вимоги трудового колективу виконуються.
Ситуація ускладнюється і тим, що після приватизації на під$
приємстві проведено додаткову емісію акцій. Тому, у разі розірван$
ня у судовому порядку договору купівлі$продажу повернення
пакета акцій у державну власність у тому розмірі статутного
фонду, який було продано, стане неможливим. Для забезпе$
чення повернення у державну власність пакета акцій ДАХК,
який за своїм розміром відповідав би проданому, Фонд
28.10.05 направив до Господарського суду Миколаївської об$
ласті заяву про зміну позовних вимог, а саме з проханням ви$
знати договір недійсним, а також визнати недійсними всі дії,
які призвели до зменшення розміру проданого державою па$
кета акцій, і повернути його у власність держави. На сьогодні є
рішення суду про відмову Фонду у позові, а Фондом подано
апеляцію на це рішення. Щодо інших умов договору (створен$
ня нових робочих місць, досягнення певних обсягів вироб$
ництва, забезпечення беззбиткової діяльності, здійснення тех$
нічного переозброєння суднобудівних потужностей ДАХК то$
що) — вони сформовані таким чином, що при визначенні
термінів виконання власником заходів з їх реалізації має місце
неоднозначне їх тлумачення.
Наступним прикладом є ВАТ «Керчрибпром». Між Фондом
та ТОВ «Морская звезда» за підсумками конкурсу 14.11.2003
було укладено договір купівлі$продажу пакета акцій (63,49%
статутного фонду) цього ВАТ.
Під час перевірок Фондом зафіксовано невиконання умов
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договору. Рішенням Господарського суду АР Крим від 09.11.04
№ 2$20/6410$2004 (за заявою кредитора — ВАТ «Укртелеком» в
особі Кримської дирекції) ВАТ «Керчрибпром» визнано банкру$
том (Фонд направив позовну заяву про розірвання договору та
повернення пакета акцій у державну власність).
За визначенням Фонду, проблемні питання підприємства
такі: велика кредиторська заборгованість і доведення підпри$
ємства до банкрутства.
Можливими шляхами розв’язання проблем Фонд вважає ро$
зірвання договору купівлі$продажу пакета акцій та повернення
його у державну власність, а також звернення до Міністерства
економіки України стосовно перевірки законності процедур, що
застосовувалися у процесі банкрутства.
Фондом було направлено звернення до Генеральної проку$
ратури щодо перевірки наявності фактів доведення підпри$
ємства до банкрутства та фіктивного банкрутства. Отримано
відповідь прокуратури АР Крим, що проведеною перевіркою та$
ких фактів не виявлено. Також повідомлено, що прокуратурою
проводиться досудове слідство стосовно невиконання влас$
ником прийнятих зобов’язань.
Підбиваючи підсумки річної роботи, спрямованої на забез$
печення реалізації умов продажу державного майна: конт$
роль за виконанням покупцями об’єктів приватизації взятих зо$
бов’язань, вжиття у необхідних випадках заходів впливу щодо
покупців, передбачених законодавством, розв’язання спільно
з покупцями, підприємствами та іншими державними устано$
вами проблемних питань шляхом переговорів, відпрацювання
пропозицій та коригування складу зобов’язань тощо, слід заз$
начити таке.
Загалом має місце поліпшення ситуації зі станом реалізації
умов продажу державного майна. Воно має прояв у вищена$
веденому зменшенні випадків порушень договірних положень,
поступовому нарощенні обсягів інвестування, збільшенні чи$
сла робочих місць на підприємствах, збільшенні числа при$
кладів поліпшення показників діяльності підприємств та по$
зитивного вирішення соціальних проблем. Цьому сприяло під$
вищення принциповості работи органів приватизації, більш
плідна співпраця органів приватизації з громадськими, проф$
спілковими органами, силовими структурами, судовими ор$
ганами, більша, ніж у попередні роки, публічність роботи ор$
ганів приватизації.
У частині законодавчого і нормативного забезпечення
всієї зазначеної роботи протягом року здійснювалися такі
заходи.
1. Розроблено законопроекти про доповнення необхідними
нормами основних законодавчих документів: законів України
«Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію не$
великих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про
особливості приватизації об’єктів незавершеного будівницт$
ва» та пропозиції до проекту нової Державної програми прива$
тизації. Предметом доповнень є усунення прогалин у законо$
давстві, які ще на сьогодні дають можливість недобросовісним
покупцям об’єктів приватизації уникати виконання взятих
зобов’язань, а саме: визначення відповідальності покупців за
неналежне виконання всіх без винятку видів зобов’язань та за
штучне доведення підприємства до банкрутства, заборона
проведення акціонерним товариством додаткової емісії акцій
в період чинності умов договору купівлі$продажу з метою змен$
шення розміру проданого за договором пакета акцій тощо. Ак$
туальність запропонованого підтверджується і результатами
детального аналізу стану виконання умов договорів купівлі$
продажу об’єктів приватизації, укладених протягом трьох
останніх років, здійсненого у третьому кварталі 2005 р. на ви$
конання відповідного доручення Президента України.
2. Розроблено і затверджено ряд нормативних докумен$
тів Фонду, зміни і доповнення до існуючих з метою вдоско$
налення контролю договорів та супроводжуючих процедур.
Серед них:
Порядок оскарження результатів перевірки виконання умов
договору купівлі$продажу об’єкта приватизації у державному
органі приватизації, затверджений наказом Фонду від 07.04.05
№ 878, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.04.05
за № 436/10726;
Положення про регламент роботи комісії з питань оскаржен$
ня результатів перевірки виконання умов договору купівлі$
продажу об’єкта приватизації у державному органі приватиза$
ції, затверджене наказом Фонду від 24.11.05 № 3033;
Положення про регламент роботи комісії з питань внесення
змін до договорів купівлі$продажу державного майна, затвер$
джене наказом Фонду від 24.11.05 № 3034;
наказ Фонду від 28.11.05 № 3046 «Про вдосконалення сис$
теми розробки умов конкурсів та формування умов продажу
державного майна».
Проведено семінар з фахівцями регіональних відділень Фон$
ду, які займаються питаннями контролю за виконанням умов
договорів купівлі$продажу.
Проведено семінар для працівників Фонду (з частковою учас$
тю представників регіональних відділень) з німецькими фахів$
цями у сфері контролю за виконанням умов договорів купівлі$
продажу за результатами вивчення ними стану роботи в Україні
у цій області. Висновком німецьких фахівців було те, що в Укра$
їні загалом вживаються правильні, на їх погляд, заходи. У своїй
практиці німці вважали можливим і необхідним розірвання до$
говору і повернення об’єкта у державну власність для повтор$
ного продажу іншому покупцю лише як остаточний захід після
вичерпання всіх можливостей врегулювання проблем з виконан$
ням умов договору. Результати роботи в частині повернення
об’єктів у державну власність за обсягами в Україні і Німеччині є
загалом зіставленими. Проте були надані рекомендації (які

підтверджують власні висновки) про необхідність більш тісної
співпраці контролюючих підрозділів органів приватизації з ко$
місіями, що формують умови продажу об’єктів приватизації, з
метою відпрацювання більш конкретних формулювань зобов’я$
зань покупців. Негативні наслідки формального підходу до цьо$
го, без урахування можливості ефективно контролювати дії по$
купця на підприємстві та вживати до нього заходів впливу при$
зводять у подальшому до погіршення виробничого,
фінансово$економічного стану підприємства та соціальної на$
пруги на ньому і навколо нього. Такі приклади мають місце
у Державній акціонерній холдинговій компанії «Чорноморський
суднобудівний завод», відкритому акціонерному товаристві
«Херсонський бавовняний комбінат». Через подібні причини дер$
жава не може вжити належних заходів впливу у зв’язку з неви$
конанням умов договору купівлі$продажу пакета акцій ВАТ
«Херсонобленерго». Саме тому, з метою підвищення якості
формування умов продажу об’єктів приватизації Департамен$
том постприватизаційного супроводження Фонду було розроб$
лено останній з вищенаведених наказів, згідно з яким спеціалі$
сти структурних підрозділів державних органів приватизації, що
займаються контролем виконання умов договорів, братимуть як
експерти з достатніми повноваженнями активну участь у фор$
муванні умов приватизації державного майна.
Питання виконання умов договорів, вжиття заходів щодо за$
безпечення їх реалізації, повернення об’єктів приватизації у дер$
жавну власність та їх повторного продажу були у минулому році
одними з основних напрямків у діяльності Фонду. Це було під$
креслено на підсумковій нараді, що відбулася у Фонді, наприкінці
грудня за участю керівників регіональних відділень. У поточно$
му році відповідальність за цей напрям діяльності також буде ви$
сокою. Департаментом постприватизаційного супроводження
Фонду готуються заходи щодо: більш широкого застосування
практики перевірок із залученням інших підрозділів Фонду,
профспілкових органів тощо; аналізу виконання умов конкрет$
ного договору з урахуванням впливу здійснених заходів на за$
гальний стан підприємства, стан вирішення соціальних проблем;
подальшого вдосконалення законодавчої, нормативної та ме$
тодичної бази всіх аспектів цієї роботи та інші.
Слід зазначити, що у 2005 р. Фонд, його регіональні відді$
лення та Фонд майна АР Крим забезпечили виконання вимог
організаційно$розпорядчих документів Фонду щодо обсягів
охоплення укладених договорів перевірками та термінів надан$
ня своїх звітів до Фонду. Кращими регіональними відділення$
ми в частині якості організації та здійснення контролю, звітно$
сті, відпрацювання пропозицій щодо його подальшого норма$
тивного та методологічного забезпечення є регіональні
відділення Фонду по Закарпатській, Тернопільській, Харківсь$
кій, Херсонській, Миколаївській, Волинській, Івано$Франків$
ській, Черкаській областях та Фонд майна АР Крим.
Далі слово було надано директору Департаменту взаємодії
з Верховною Радою України та зв’язків з громадськістю
А. С. ГРИНЕНКУ. Він виступив з питання порядку денного ко$
легії «Про підтримку та інформаційне супроводження веб>
сайту Фонду та роботу із засобами масової інформації».
Зокрема, доповідач зазначив, що забезпечення прозорості
та відкритості у діяльності будь$якого органу виконавчої вла$
ди, розвиток громадянського суспільства, забезпечення пра$
ва громадян на доступ до інформації є ключовими завдання$
ми, передбаченими програмою діяльності уряду в частині по$
будови демократичного суспільства. Одним з інструментів
виконання цих завдань є робота із засобами масової інформа$
ції та підтримка власного веб$сайту органу виконавчої влади.
Офіційний веб$сайт Фонду в мережі Інтерет
(www.spfu.gov.ua) створено на виконання Указів Президента
України від 31 липня 2000 р. № 928 «Про заходи щодо розвит$
ку національної складової глобальної інформаційної мережі
Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в
Україні» та від 17 травня 2001 р. № 325 «Про підготовку пропо$
зицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності ор$
ганів державної влади» з метою поліпшення умов для розвитку
демократії, реалізації громадянами конституційних прав на
участь в управлінні державними справами і на вільний доступ
до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також
забезпечення гласності та відкритості діяльності цих органів.
Сайт Фонду функціонує відповідно до Положення про поря$
док оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяль$
ність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Ка$
бінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 (далі — Поло$
ження), інших нормативно$правових документів Кабінету
Міністрів України та органів виконавчої влади.
На виконання актів та доручень Кабінету Міністрів України у
першому кварталі поточного року з метою поліпшення функ$
ціонування сайту здійснена його модернізація, зокрема зміне$
но дизайн та вдосконалена інформаційна структура.
На сьогодні інформація на веб$сайті розміщується трьома
мовами: українською, російською та англійською
Відповідно до п. 8 Положення на веб$сайті Фонду розміщу$
ється та регулярно поновлюється така інформація: повне на$
йменування Фонду; основні завдання та нормативно$правові
засади діяльності; структура та керівництво Фонду; прізвища,
імена та по батькові керівників; місцезнаходження централь$
ного апарату Фонду та його регіональних відділень (поштові
адреси, номери телефонів, факсів, адреси веб$сайтів та елект$
ронної пошти);
основні функції структурних підрозділів, а також прізвища,
імена та по батькові, номери телефонів, адреси електронної
пошти їх керівників;
нормативно$правові акти з питань, що належать до компе$

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ À
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804234
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Двоповерхова будівля колишнього складу мобрезерву
загальною площею 1 859,6 м2, що знаходиться на балансі під$
приємства «Вінницький консервний завод», за адресою: м. Він$
ниця, вул. І. Федорова. Приватизовано юридичною особою за
369 026,40 грн., у т. ч. ПДВ — 61 504,40 грн.
ЦМК Державного підприємства ветеринарної медицини
«Агроветсервіс» за адресою: Тульчинський р$н, с. Кинашів,
вул. Польова, 13. Приватизовано юридичною особою за
71 105,50 грн., у т. ч. ПДВ — 11 850,92 грн.
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване нежитлове приміщення за адресою: м. Чер$
воноармійськ, вул. Свердлова, 147. Приватизовано фізичною
особою за 321 936,00 грн., у т. ч. ПДВ — 5 489,00 грн.
В інформації про підсумки продажу об’єктів малої
приватизації шляхом викупу по Донецькій області
вбудовано>прибудованого приміщення, за адресою:
м. Горлівка, вул. Шашуріна, 1, опублікованій в газеті «Відомості
приватизації» № 21 (410) від 07.06.06, слід читати:
«Вбудовано$прибудоване приміщення площею 111,8 м2».
Далі за текстом.

тенції Фонду;
проекти регуляторних актів, підготовлені Фондом та по$
відомлення про їх оприлюднення і аналіз їх регуляторного
впливу;
порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у
відповідних сферах;
зразки документів та інших матеріалів;
розпорядок роботи органу та години прийому керів$
ництва;
підприємства, установи та організації, що належать до сфе$
ри управління органу;
Державна програма приватизації на 2000—2002 роки;
державні інформаційні ресурси з питань, що належать до
компетенції органу (Державний інформаційний бюлетень про
приватизацію та оперативний додаток до нього — газета «Ві$
домості приватизації»);
поточні та заплановані заходи і події у роботі Фонду;
відомості про наявності вакансії;
відеоархів програми «Форсайт» (УТ$1).
Слід зазначити, що інформація, розміщена на сайті Фон$
ду, викликає заінтересованість і є корисною для його корис$
тувачів. Унаслідок цього сайт Фонду регулярно посідає про$
відні місця в рейтингу сайтів органів виконавчої влади
(www.bigmir.net). У середньому щотижня веб$сайт Фонду від$
відує близько 3 000 осіб, а з моменту його реєстрації в рей$
тинговій системі (січень 2004 р.) сайт був відвіданий більш
як 200 тис. разів.
Протягом останнього року значно поліпшилася робота де$
партаментів Фонду та його регіональних відділень щодо під$
готовки та надання інформації для оприлюднення на веб$сайті
Фонду, зокрема щотижня на сайті обнародується близько 40—
50 інформаційних повідомлень, підготовлених департамента$
ми Фонду, без урахування офіційних звітів про роботу Фонду,
нормативних актів, газети «Відомості приватизації» тощо. Ак$
тивну участь у наповненні сайту беруть і регіональні відділення
Фонду, надаючи інформацію про свою діяльність, анонсуючи
найбільш значущі події своєї роботи.
Відповідно до Указу Президента України від 12 травня 2005 р.
«Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну під$
тримку підприємництва», доручення Президента України від 1
червня 2005 р. № 1$1/445, постанови Кабінету Міністрів Укра$
їни від 24 лютого 2003 р. № 208 «Про заходи щодо створення
електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» та ін$
ших доручень Кабінету Міністрів України, спрямованих на за$
безпечення прозорості та відкритості у діяльності ЦОВВ, пе$
редбачене подальше вдосконалення інформаційної структури
веб$сайту.
Взаємодія Фонду із засобами масової інформації, як прави$
ло, здійснюється кількома шляхами:
проведення прес$конференцій керівників Фонду;
організація індивідуальних інтерв’ю керівників Фонду та йо$
го провідних фахівців;
опрацювання інформаційних запитів ЗМІ та підготовка і на$
данням відповідей та коментарів на них (близько 15.00 щодня).
Крім того, прес$службою Фонду за сприяння фахівців депа$
ртаментів Фонду щодня готується та розміщується на сайті ін$
формація про діяльність Фонду за всіма його напрямами (в се$
редньому 7—10 новин у день).
Водночас інформація про діяльність Фонду, крім розміщен$
ня на веб$сайті Фонду, надсилається до інформаційних аген$
цій, зокрема, «УНІАН», «Інтерфакс», «Укрінформ», «Українські
новини», «Придніпров’я», «Блумберг», «Росбізнесконсалтинг»
та інших, з метою її подальшого розповсюдження серед кори$
стувачів цих систем. З метою забезпечення максимально ши$
рокого розповсюдження інформації про діяльність Фонду та
розширення кола її споживачів прес$службою Фонду створено
базу електронних адрес телевізійних програм, за якими опе$
ративно розсилаються повідомлення Фонду, зокрема, до ба$
зи включені адреси УТ$1, ТРК «Київ», Інтер, 1+1, ТРК «Ера»,
ТОНІС та інші. Ця інформація використовується під час підго$
товки телевізійних сюжетів та обнародується в стрічці новин в
телепрограмах.
Інформація про діяльність Фонду постійно надається близько
40 виданням, як вітчизняним, так і зарубіжним, зокрема, «Еко$
номічні вісті», «Дзеркало тижня», «Діло», «Інвестиційна газета»,
«Комерсант», «Галицькі контракти», «Метал Бюлетень», «Проме$
тал», «Уолт Стріт Джорнал», «Київ Пост» та іншим.
Також з метою всебічного та об’єктивного інформування гро$
мадськості Фондом укладені договори на інформаційне супро$
водження з Національним радіо (УР$1, програма «Відкрита сту$
дія») та студією «СТС» (програма «Форсайт»). Відповідно до
умов співпраці з УР$1, Голова Фонду або заступники Голови
щомісяця беруть участь у прямих ефірах програми «Відкрита
студія», формат якої передбачає, крім відповідей на запитання
ведучої, відповіді на запитання слухачів. Відповідно до умов
співпраці зі студією «СТС», сюжети про діяльність Фонду що$
суботи транслюються на каналі «Ера» в ранковому ефірі. Фор$
мат програми також передбачає рубрику «Гість в студії», в якій
беруть участь Голова та заступники Голови Фонду.
Крім того, Департаментом взаємодії Верховною Радою
України та зв’язків з громадськістю щодня здійснюється мо$
ніторинг повідомлень в засобах масової інформації з питань,
що належать компетенції Фонду. Узагальнений моніторинг
надається керівникам структурних підрозділів та департамен$
тів Фонду.
Наприкінці засідання колегії було затверджено орієнтовний
план роботи колегії Фонду у ІІ півріччі 2006 р., у який у ході ро
боти можуть вноситися зміни.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення № 126 (літ. А$9) загальною площею
248,8 м2, що знаходиться на балансі ЗАТ «Сатурн$Д», за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Олімпійська, 26а. Приватизовано фізичною
особою за 119 984,40 грн., у т. ч. ПДВ — 19 997,40 грн.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення площею 236,3 м 2 за адресою: м. Ком$
сомольськ, вул. Леніна, 23. Приватизовано юридичною
особою за 182 964,00 грн., у т. ч. ПДВ — 30 494,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. 60 ро$
ків Жовтня, 41/44. Приватизовано фізичною особою за
9 147,60 грн., у т. ч. ПДВ — 1 524,60 грн.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля (літ. И$1) загальною площею 69,9 м2, що
знаходиться на балансі Національного фармацевтичного
університету, за адресою: м. Харків, майдан Повстання, 17.
Приватизовано фізичною особою за 137 040,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 22 840,00 грн.

21 червня 2006 року

4
Нежитлова будівля (літ. Г$2) загальною площею 647,6 м2, що
знаходиться на балансі ВАТ «Автотранспортне підприємство
16354», за адресою: 61105, м. Харків, вул. Морозова, 18.
Приватизовано юридичною особою за 426 108,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 71 018,00 грн.
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Ремонтна майстерня (фургон) на базі автомобіля ЗІЛ$157Е,
держ. № 36$34 ЧКН, що знаходиться на балансі ВАТ
«Городищенське АТП$17147», за адресою: 19500,
м. Городище, вул. Чехова, 39. Приватизовано фізичною особою
за 8 406,00 грн., у т. ч. ПДВ — 1 401,00 грн.
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля колишнього магазину продуктів № 75,
що перебуває на балансі ТОВ «Барсуківщина», за адресою:
смт Талалаївка, вул. Горького, 4. Приватизовано юридичною
особою за 9 318,00 грн., у т. ч. ПДВ — 1 553,00 грн.
м. КИЇВ
Нежитлові будівлі загальною площею 1 373,3 м2, за адресою:
АРК, м. Ялта, м. Алупка, Севастопольське шосе, 8. Привати$
зовано юридичною особою за 1 517 580,00 грн., у т. ч. ПДВ —
252 930,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Черво$
ноармійська, 46. Приватизовано юридичною особою за
153 850,80 грн., у т. ч. ПДВ — 25 641,80 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул.
Червоноармійська, 102. Приватизовано юридичною особою за
489 540,00 грн., у т. ч. ПДВ — 81 590,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Сак$
саганського, 65. Приватизовано юридичною особою за
267 780,00 грн., у т. ч. ПДВ — 44 630,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Микільсько$
Ботанічна, 3. Приватизовано юридичною особою за 334 224,00
грн., у т. ч. ПДВ — 55 704,00 грн.
ЦМК КП «Київміськоформлення» за адресою: просп. По$
вітрофлотський, 56. Приватизовано юридичною особою за
13 671 758,40 грн., у т. ч. ПДВ — 2 278 626,40 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів у складі 8 автомобілів, що
знаходяться на балансі ВАТ «Вінницьке АТП$0161», за адресою:
м. Вінниця, вул. Айвазовського, 8. Приватизовано юридичною
особою за 80 548,50 грн., у т. ч. ПДВ — 13 424,75 грн.

Балансоутримувач: Державне зовнішньоекономічне підпри$
ємство «Укркольорпром», адреса: 49000, м. Дніпропетровськ,
пл. Леніна, 1, код за ЄДРПОУ 20242691.
Відомості про об’єкт — приміщення гаража (бокс № 1) пло$
щею 47,4 м2, розташоване в двоповерховій будівлі гаражних
боксів (літ. Г$2), 1951 року побудови. Об’єкт знаходиться в
оренді. Земельна ділянка під об’єкт окремо не відводилась.
Вартість продажу без ПДВ:107 318,00 грн., ПДВ: 21 463,60 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 128 781,60 грн.
Умови продажу: виконувати всі технічні, санітарні та інші
правила з утримання об’єкта та забезпечити дотримання са$
нітарно$екологічних норм, передбачених законодавством
України; розрахунок за об’єкт приватизації здійснюється
грошовими коштами; право користування, купівлі, оренди
земельної ділянки та її розмір під об’єктом приватизації по$
купцем вирішується самостійно в порядку, встановленому
чинним законодавством України; забезпечення вимог еколо$
гічної безпеки, охорони навколишнього природного середо$
вища під час експлуатації об’єкта.
Грошові кошти на участь в аукціоні — 12 879,00 грн., що ста$
новить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації по$
купець, перераховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ в Дніп$
ропетровській області, МФО 805012, Регіональному відділен$
ню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області, код за ЄДРПОУ 13467337.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37188500900001 в УДКУ в Дніпропетровській об$
ласті, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіонально$
му відділенню Фонду державного майна України по Дніпро$
петровській області.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання
протоколу аукціону або укладання договору купівлі$продажу
об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової
вартості продажу об’єкта, внесені учасником для участі в
аукціоні, не повертаються.
Аукціон відбудеться 24.07.06 о 10.00 на товарній біржі
«Катеринославська» за адресою: 49000, м. Дніпропет>
ровськ, вул. Шевченка, 32, ( тел. 770>02>12).
Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення
ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропет$
ровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінцевий термін при$
йняття заяв — 20.07.06 до 17.00. Додаткову інформацію про про$
даж об’єкта можна отримати за тел. (056) 742$89$65. Ознайоми$
тися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Частина нежитлової будівлі (старий комплекс дитячого
дошкільного закладу № 11), що знаходиться на балансі відділу
освіти Докучаєвської міської ради Донецької області, за
адресою: 85740, м. Докучаєвськ, вул. Ватутіна, 2б.
Приватизовано юридичною особою за 39 140,64 грн., у т. ч.
ПДВ — 6 523, 44 грн.
Нежитлове приміщення площею 44,6 м 2 за адресою: м.
Краматорськ, вул. Соціалістична, 55. Приватизовано фізичною
особою за 56 361,60 грн., у т. ч. ПДВ — 9 393,60 грн.
Інформацію РВ по Донецькій області про підсумки
продажу приватизації об’єкта комунальної власності шляхом
продажу на аукціоні, яка була опублікована в газеті
«Відомості приватизації» № 20 (409) від 31.05.06 на с. 1, слід
читати в такій редакції:
«Нежитлове приміщення площею 83,3 м2 за адресою:
м. Краматорськ, вул. Катеринича, 24. Приватизовано фізичною
особою за 20 193,36 грн., у т. ч. ПДВ — 3 365,56 грн.»
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля овочесховища загальною площею 104,9 м2, яка не
увійшла до статутного фонду і перебуває на балансі ВАТ
«Житомирський комбінат силікатних виробів», за адресою:
м. Житомир, вул. Промислова, 10. Приватизовано юридичною
особою за 22 430,00 грн., у т. ч. ПДВ — 3 738,33 грн.
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення площею 96,0 м2, що знаходиться на
балансі ВАТ «Завод «Кінап», за адресою: м. Одеса, вул.
Скісна, 55. Приватизовано фізичною особою за 149 861,88 грн.,
у т. ч. ПДВ — 24 976,98 грн.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Адміністративно$побутовий корпус, що знаходиться на
балансі ЗАТ «Промбуд$11», за адресою: Рівненськй р$н, с. Го$
родок, вул. Барона Штейнгеля, 100. Приватизовано фізичною
особою за 50 000,00 грн., у т. ч. ПДВ — 8 333,33 грн.
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ЦМК — ПМК$10 «Укррибгосп», за адресою: Чернігівський р$н,
с. Н$Білоус, вул. Будівельна, 9. Приватизовано фізичною
особою за 779 086,00 грн., у т. ч. ПДВ — 129 847,67 грн.
Гараж на бокси, секція, 7 загальною площею 72,0 м2, що
знаходиться на балансі Бахмацької міжнародною ДПІ Чернігівської
області, за адресою: м. Бахмач, вул. Жовтнева, 42. Приватизовано
юридичною особою за 30 006,00 грн., у т. ч. ПДВ — 5 001,00 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване приміщення магазину площею 105,6 м2
у житловому будинку, що знаходиться на балансі ВАТ
«Клесівська ПМК$177», за адресою: Сарненський р$н, смт
Клесів, вул. Меліораторів, 1.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ЦМК — буфет$кафе «Дорожній», що орендується ТОВ
«Дорожній», за адресою: м. Люботин, вул. Шевченка, 1к.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення в будівлі (літ. А$2) загальною площею
430,1 м2, що знаходяться на балансі ДКВППО «Дорпобут»
Південної залізниці, за адресою: м. Харків, вул. Кубасова, 20.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
напівпідвального нежитлового приміщення № 85
Назва об’єкта: напівпідвальне нежитлове приміщення № 85,
літ А$5, загальною площею 52,6 м2.
Адреса: 69000, м. Запоріжжя вул. Яценка, 4.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Запо$
різький сталепрокатний завод», код за ЄДРПОУ 00191247, ад$
реса: 69600, м. Запоріжжя, ГСП $1086.
Відомості про об’єкт: напівпідвальне нежитлове приміщен$
ня № 85, загальною площею 52,6 м2 в житловому п’ятиповер$
ховому будинку. Рік будівництва — 1965.
Питання землекористування покупець вирішує самостійно
згідно з чинним законодавством.
Об’єкт знаходиться в оренді до 15 листопада 2006 року.
Початкова вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ —
43 412,00 грн.; ПДВ — 8 682,40 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 52 094,40 грн.
Умови продажу об’єкта:
відшкодувати витрати органу приватизації на підготовку
об’єкта до приватизації;
у разі відмови від підписання протоколу аукціону або дого$
вору купівлі$продажу покупець сплачує штраф у розмірі 20%
від ціни продажу об’єкта, що склалася в ході торгів.
Грошові кошти в розмірі 5 209,44 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р №
37338661100021 в Управління Державного казначейства у За$
порізькій області, МФО 813015, одержувач — РВ ФДМУ по За$
порізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 гривень та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37183501900008 в Управління Державного казначейст$
ва у Запорізькій області, МФО 813015, код за ЄДРПОУ
20495280, одержувач — РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Аукціон буде проведено 24 липня 2006 року за адре>
сою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 52а (приміщення
кафе «Шайба>Славутич») приватним підприємством
«Діапазон».
Реєстрація заявників здійснюється в день проведення аук$
ціону з 9.00 до 10.45.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 20 ли$
пня 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’єктом можна в робочі дні за місцем йо$
го розташування. Додаткову інформацію можна отримати за
тел. (0612) 39$01$24.
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.
В інформації РВ ФДМУ по Полтавській області про продаж
на аукціоні будівель і споруд за адресою: м. Кременчук,
вул. Кіровоградська, 29, опублікованій в газеті «Відомості
приватизації» № 20 (409) від 31.05.06 на с. 4, пункт
8 інформації щодо умов продажу вважати помилковим.
Кінцевий термін прийняття заяв слід читати:
«26 червня 2006 р. Аукціон буде проведено 30 червня
2006 р.»
Далі за текстом.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні приміщення гаража (бокс №1)
Назва об’єкта: приміщення гаража (бокс № 1) площею
47,4 м2.
Адреса об’єкта: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 15а.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні цілісного майнового комплексу
державного підприємства «Харківське управління
виробничої комплектації»
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс державного під$
приємства «Харківське управління виробничої комплектації».
Код за ЄДРПОУ: 01417676.

Адреса об’єкта: 61001, м. Харків, вул. Смольна, 32.
Вид діяльності об’єкта: постачання, збут, державна оптова
торгівля, державна зовнішня торгівля, автомобільне господар$
ство, підприємства державної торгівлі, крім аптечних закладів.
Відомості про об’єкт: об‘єкт діючий. До складу об’єкта
входять нежитлові будівлі: літ. Т$1, площею 165,8 м2, 1950 року
побудови, цегляна; літ. Ф$1, площею 162,4 м2, 1980 року побу$
дови, металева (збірно$розбірне приміщення каркасного типу
з профільного металу), споруда туалетної на одно очко площею
1,5 м2 (стіни металеві, внутрішнє оздоблення, листи ДВП), а та$
кож товарно$матеріальні цінності. Передано в оренду юридич$
ній особі. В будівлі, літ. Т$1 — 92,4 м2, в будівлі, літ. Ф$1 —
30,0 м2. Термін дії договору оренди до 31.10.08.
Кількість та склад працюючих: 2, а саме: начальник підпри$
ємства та головний бухгалтер.
Основні показники діяльності підприємства на 31.03.06; тис.
грн.: дебіторська заборгованість — 26,5, кредиторська забор$
гованість — 26,5, інші поточні зобов’язання — 2,9. Фінансові ре$
зультати, за 2004 рік, тис. грн. — 25,6 (збиток), за 2005 рік —
19,6 (збиток), за І квартал 2006 року — 1,9 (збиток). Нароста$
ючим підсумком на 31.03.06 збитки становить 331,1 тис. грн.
Відомості про земельну ділянку: державний акт на право по$
стійного користування земельною ділянкою площею 0,1248 га.
Питання подальшого користування земельною ділянкою покупець
вирішує самостійно після укладання договору купівлі$продажу.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 224 000,00 грн., ПДВ —
44 800,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
268 800,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Зберегти два робочих місця.
2. Створити не менше трьох робочих місць, у тому числі, за$
безпечити працевлаштування однієї особи з обмеженими фі$
зичними можливостями, створивши належні умови праці для
такої особи з урахуванням особливих потреб, відповідного об$
лаштування виробництва та забезпечення доступу до нього за$
значеної особи, протягом одного року від дня переходу до по$
купця права власності на об’єкт приватизації.
3. Не звільняти працівників приватизованого підприємства
з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу
протягом шести місяців від дня переходу до покупця права вла$
сності на об’єкт приватизації.
4. Забезпечити безпечні умови праці, що мінімізують випад$
ки виробничого травматизму.
5. Здійснювати експлуатацію об’єкта з дотриманням саніта$
рних, протипожежних та екологічних норм.
6. Вжити заходів щодо закріплення земельної ділянки відповід$
но до вимог діючого законодавства протягом одного року від дня
переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.
7. Погасити кредиторську заборгованість підприємства про$
тягом шести місяців з моменту нотаріального посвідчення до$
говору купівлі$продажу.
8. Ліквідувати державне підприємство «Харківське управлін$
ня виробничої комплектації», здійснити необхідні заходи щодо
його вилучення з державного реєстру підприємств України, в
тому числі анулювання печаток і штампів, протягом одного ро$
ку від дня переходу до покупця права власності на об’єкт при$
ватизації.
9. Надавати Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській
області необхідні матеріали, відомості, документи тощо про ви$
конання умов договору купівлі$продажу та не перешкоджати у
здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі$
продажу.
10. Відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ по Хар$
ківській області витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до
приватизації, протягом 60 календарних днів з моменту нотарі$
ального посвідчення договору купівлі$продажу.
11. Відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта
приватизації протягом п’яти років з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі$продажу можливі тільки за по$
годженням з Регіональним відділенням ФДМУ по Харківсь$
кій області.
12. У разі відчудження об’єкта новим власником покласти
умови приватизації на наступного власника, у разі передачі об’$
єкта в оренду зберігати умови пунктів 1—5 та 9 для орендаря.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко$
штами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіо$
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО 851011, код
за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне відділен$
ня ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 26 880,00 грн., що становить 10 від$
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо$
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській обла$
сті 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 від$
ділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Харків,
Держпром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, телефон для довідок
705$18$48.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар$
ків, Держпром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, телефон для до$
відок 705$18$48.
Аукціон буде проведено 21 липня 2006 року об 11.00
в приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою:
м. Харків, Палац Праці, 7>й під’їзд, 5>й поверх.
Останній день приймання заяв — 17 липня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу$
вання, тел. 737$24$05.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням вартості
на 30% приміщення магазину, що знаходиться
на балансі Смілянського комунального підприємства
«Гранд» (комунальна власність)
Назва об’єкта: приміщення магазину.
Код: 25728866.
Адреса: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Леніна, 85.
Відомості про будівлю та земельну ділянку: приміщення
загальною площею 38,2 м2. Земельна ділянка окремо не ви$
ділена.
Вартість продажу без ПДВ — 33 740 грн., ПДВ — 6 748 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 40 488 грн.
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Умови продажу зазначеного об’єкта:
використання об’єкта визначається покупцем за пого$
дженням з місцевими органами влади; у місячний термін з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі$
продажу об’єкта покупець подає заяву до Управління міс$
тобудування, архітектури та земельних ресурсів для вирі$
шення питання оформлення права користування земельною
ділянкою під об’єктом приватизації, укладає угоду про спі$
льне обслуговування будівлі, даху, інженерних комунікацій,
прилеглої території з іншими власниками (користувачами)
та відповідними обслуговуючими органами, а також надає
доступ для обслуговування інженерних комунікацій; вико$
нувати вимоги ст. 28 Закону України «Про архітектурну дія$
льність»; оформити право користування земельною ділян$
кою згідно з чинним законодавством; відчуження та пере$
дачу об’єкта в оренду іншим юридичним та фізичним осо$
бам проводити тільки на тих умовах, на яких він був при$
дбаний. Без збереження цих зобов’язань об’єкт відчужен$
ню та передачі в оренду не підлягає.
Грошові кошти в розмірі 4 049 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта приватизації, вносяться
на р/р № 37316002000578 в УДК в Черкаській обл., МФО
854018, код 21389077, одержувач: представництво ФДМУ в
м. Сміла.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносять$
ся на р/р № 37186005000578 в УДК в Черкаській обл., МФО
854018, код 21389077, одержувач: представництво ФДМУ
в м. Сміла.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання дого$
вору купівлі$продажу об’єкта, грошові кошти у розмірі 10% по$
чаткової вартості продажу об’єкта, внесені учасником для уча$
сті в аукціоні, не повертаються.
Термін прийняття заяв закінчується за три дні до проведен$
ня аукціону.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за
адресою представництва ФДМУ в м. Сміла.
Засоби платежу за об’єкт для фізичних та юридичних
осіб — грошові кошти.
Ознайомитись з об’єктом і умовами його продажу можна під
час подання заяв у представництві ФДМУ в м. Сміла.
Служба з організації та проведення аукціону: представницт$
во Фонду державного майна України в м. Сміла, адреса: Чер$
каська обл., м. Сміла, вул. Тельмана, 2, 4$й поверх, кімната 43,
тел. 4$24$05.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням вартості
на 30% нежитлової будівлі, що знаходиться
на балансі Смілянського комунального підприємства
«Гранд» (комунальна власність)
Назва об’єкта: нежитлова будівля.
Код: 25728866.
Адреса: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Севастополь$
ська, 25б.
Відомості про будівлю та земельну ділянку: будівля загаль$
ною площею 873,8 м2. Привокзальна площа 1 874 м2. Земель$
на ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу без ПДВ — 247 450 грн., ПДВ —
49 490 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 296 940 грн.
Умови продажу зазначеного об’єкта:
використання об’єкта визначається покупцем за погоджен$
ням з місцевими органами влади; протягом року з моменту під$
писання договору купівлі$продажу провести благоустрій тери$
торії та опорядження фасаду, рекламне забезпечення згідно з
проектом, затвердженим Управлінням містобудування, архіте$
ктури та земельних ресурсів міськвиконкому; забезпечити на
придбаному об’єкті зберігання інженерних комунікацій, елект$
ропостачання і зв’язку, а також укласти договори з експлуата$
ційними організаціями на обслуговування і оплату послуг. Змі$
ну та реконструкцію систем тепло$, водо$ та енергопостачан$
ня проводити тільки за згодою з експлуатаційними організаці$
ями; виконувати вимоги ст. 28 Закону України «Про архітекту$
рну діяльність»; оформити право користування земельною ді$
лянкою згідно з чинним законодавством; відчуження та пере$
дачу об’єкта в оренду іншим юридичним та фізичним особам
проводити тільки на тих умовах, на яких він був придбаний. Без
збереження цих зобов’язань об’єкт відчуженню та передачі в
оренду не підлягає.
Грошові кошти в розмірі 29 694 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта приватизації, вносяться
на р/р № 37316002000578 в УДК в Черкаській обл., МФО
854018, код 21389077, одержувач: представництво ФДМУ в
м. Сміла.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносять$
ся на р/р № 37186005000578 в УДК в Черкаській обл., МФО
854018, код 21389077, одержувач: представництво ФДМУ
в м. Сміла.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання дого$
вору купівлі$продажу об’єкта, грошові кошти у розмірі 10% по$
чаткової вартості продажу об’єкта, внесені учасником для уча$
сті в аукціоні, не повертаються.

Термін прийняття заяв закінчується за три дні до проведен$
ня аукціону.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» об
11.00 за адресою представництва ФДМУ в м. Сміла.
Засоби платежу за об’єкт для фізичних та юридичних
осіб — грошові кошти.
Ознайомитись з об’єктом і умовами його продажу можна під
час подання заяв в представництві ФДМУ в м. Сміла.
Служба з організації та проведення аукціону: представницт$
во Фонду державного майна України в м. Сміла, адреса:
Черкаська обл., м. Сміла, вул. Тельмана, 2, 4$й поверх, кім$
ната 43, тел. 4$24$05.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням вартості
на 30% будівлі колишнього дитячого садка №14,
що знаходиться на балансі Смілянського міського
управління праці та соціального захисту населення
(комунальна власність)
Назва об’єкта: будівля колишнього дитячого садка № 14.
Код: 0319579.
Адреса: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Артема, 19.
Відомості про будівлю та земельну ділянку: будівля загаль$
ною площею 1 190,2 м2, сарай господарчий 46,48 м2, підвал
під сараєм 31,44 м2, пожежна водойма діаметром 4 м, вигріб$
на яма, огорожа, водопровід 12 м, електрична мережа 14 м,
каналізація, замощення 378 м2, дерева 50 одиниць. Земельна
ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу без ПДВ — 521 675 грн., ПДВ —
104 335 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 626 010 грн.
Умови продажу зазначеного об’єкта:
використання об’єкта визначається покупцем за погоджен$
ням з місцевими органами влади; протягом року з моменту під$
писання договору купівлі$продажу провести благоустрій тери$
торії та опорядження фасаду, рекламне забезпечення згідно з
проектом, затвердженим Управлінням містобудування, архіте$
ктури та земельних ресурсів міськвиконкому; забезпечити на
придбаному об’єкті зберігання інженерних комунікацій, елект$
ропостачання і зв’язку, а також укласти договори з експлуата$
ційними організаціями на обслуговування і оплату послуг. Змі$
ну та реконструкцію систем тепло$, водо$ та енергопостачан$
ня проводити тільки за згодою з експлуатаційними організаці$
ями; виконувати вимоги ст. 28 Закону України «Про архітекту$
рну діяльність»; оформити право користування земельною ді$
лянкою згідно з чинним законодавством; відчуження та пере$
дачу об’єкта в оренду іншим юридичним та фізичним особам
проводити тільки на тих умовах, на яких він був придбаний. Без
збереження цих зобов’язань об’єкт відчуженню та передачі в
оренду не підлягає.
Грошові кошти в розмірі 62 601 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта приватизації, вносяться
на р/р № 37316002000578 в УДК в Черкаській обл., МФО
854018, код 21389077, одержувач: представництво ФДМУ
в м. Сміла.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37186005000578 в УДК в Черкаській обл., МФО
854018, код 21389077, одержувач: представництво ФДМУ в
м. Сміла.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання дого$
вору купівлі$продажу об’єкта, грошові кошти у розмірі 10% по$
чаткової вартості продажу об’єкта, внесені учасником для уча$
сті в аукціоні, не повертаються.
Термін прийняття заяв закінчується за три дні до проведен$
ня аукціону.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за
адресою представництва ФДМУ в м. Сміла.
Засоби платежу за об’єкт для фізичних та юридичних
осіб — грошові кошти.
Ознайомитись з об’єктом і умовами його продажу можна під
час подання заяв в представництві ФДМУ в м. Сміла.
Служба з організації та проведення аукціону: представницт$
во Фонду державного майна України в м. Сміла, адреса: Чер$
каська обл., м. Сміла, вул. Тельмана, 2, 4$й поверх, кімната 43,
тел. 4$24$05.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням вартості
на 30% — колишнього будинку культури ВАТ «СЕМЗ»
(комунальна власність)
Назва об’єкта: колишній будинок культури ВАТ «СЕМЗ».
Код: 02231471.
Адреса: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, пров. Амурський, 1.
Балансоутримувач: відділ культури Смілянської міськради
(м. Сміла, вул. Леніна, 35а).
Відомості про будівлю та земельну ділянку: будівля загаль$
ною площею 2 400,8 м2. Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу без ПДВ — 580 160 грн., ПДВ — 116 032
грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 696 192 грн.

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Ä
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804249
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності —
недобудованого приміщення
Назва об’єкта: недобудоване приміщення (незавершене бу$
дівництво).
Місцерозташування: 84300, Донецька область, м. Крама$
торськ, вул. Бикова, 5а.
Балансоутримувач: управління житлового та комунального
господарства, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, код за ЗКПО
26351530.
Відомості про об’єкт: будівництво здійснювалось у 1991 ро$
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ці; виконано: фундамент, стіни цегляні, підлога цементна та пе$
рекриття.
Ступінь будівельної готовності об’єкта — 75%.
Відомості про земельну ділянку — відсутні.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 010 грн., ПДВ —
802 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 4 812 грн.
Умови продажу:
1. Об’єкт підлягає продажу під добудову у п’ятирічний
термін.
2. Початкова вартість об’єкта визначена без урахування
вартості земельної ділянки під об’єктом.

Умови продажу зазначеного об’єкта:
використання об’єкта визначається покупцем за пого$
дженням з місцевими органами влади; протягом року з мо$
менту нотаріального посвідчення договору купівлі$продажу
об’єкта замовити проектно$кошторисну документацію опо$
рядження фасадів, облаштування благоустрою території, уз$
годити проект з Управлінням містобудування, архітектури та
земельних ресурсів міськвиконкому та виконати передбачені
проектом роботи; забезпечити на придбаному об’єкті збе$
рігання інженерних мереж, мереж електропостачання і зв’я$
зку, а також укласти договори з експлуатаційними організа$
ціями на обслуговування і оплату послуг. Зміну та реконст$
рукцію систем тепло$, водо$ та електропостачання прово$
дити за згодою з експлуатаційними організаціями; викону$
вати вимоги ст. 28 Закону України «Про архітектурну діяль$
ність»; оформити право користування земельною ділянкою
згідно з чинним законодавством; відчуження та передачу об’$
єкта в оренду іншим юридичним та фізичним особам прово$
дити тільки на тих умовах, на яких він був придбаний. Без
збереження цих зобов’язань об’єкт відчуженню та передачі
в оренду не підлягає.
Грошові кошти в розмірі 69 619 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта приватизації, вносяться на
р/р № 37316002000578 в УДК в Черкаській обл., МФО 854018,
код 21389077, одержувач: представництво ФДМУ в м. Сміла.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносять$
ся на р/р № 37186005000578 в УДК в Черкаській обл., МФО
854018, код 21389077, одержувач: представництво ФДМУ
в м. Сміла.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання дого$
вору купівлі$продажу об’єкта, грошові кошти у розмірі 10% по$
чаткової вартості продажу об’єкта, внесені учасником для уча$
сті в аукціоні, не повертаються.
Термін прийняття заяв закінчується за три дні до проведен$
ня аукціону.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за
адресою представництва ФДМУ в м. Сміла.
Засоби платежу за об’єкт для фізичних та юридичних
осіб — грошові кошти.
Ознайомитись з об’єктом і умовами його продажу можна під
час подання заяв в представництві ФДМУ в м. Сміла.
Служба з організації та проведення аукціону: представницт$
во Фонду державного майна України в м. Сміла, адреса: Чер$
каська обл., м. Сміла, вул. Тельмана, 2, 4$й поверх, кімната 43,
тел. 4$24$05.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні зі знижкою початкової вартості
до 30 % об’єкта державної власності — будівлі складу
Код за ЄДРПОУ: 03119724.
Назва об’єкта: будівля складу загальною площею 268,7 м2.
Адреса: м. Чернігів, вул. Борисенка, 39.
Балансоутримувач: ВАТ «Чернігівавтосервіс», м. Чернігів,
вул. Борисенка, 39.
Відомості про об’єкт: прибудована одноповерхова будів$
ля з рампою. Стіни зведені з силікатної цегли. Покрівля бу$
дівлі — з руберойду. Рампа зведена з бетонних блоків. По$
крівля рампи — з хвилястих азбестоцементних листів. Буді$
вля розташована на території ВАТ «Чернігівавтосервіс», ін$
женерні комунікації спільні.
Відомості про земельну ділянку: окремо не відведена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 78 135 грн., ПДВ:
15 627 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
93 762 грн.
Умови продажу:
сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами;
утримання об’єкта та прилеглої території відповідно до сані$
тарно$екологічних норм;
питання землекористування покупець вирішує самостійно з
органами місцевого самоврядування згідно з чинним законо$
давством.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р № 37187500900002, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігів$
ській обл., код 14243893, банк одержувача — УДК у Чернігівсь$
кій обл., МФО 853592.
Грошові кошти в розмірі 9 377 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл.,
код 14243893, банк одержувача — УДК у Чернігівській обл.,
МФО 853592.
Аукціон буде проведено 11 серпня 2006 року об 11.00
за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 68.
Кінцевий термін прийняття заяв 7 серпня 2006 року.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне від$
ділення ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 14000, м. Черні$
гів, проспект Миру, 43, кімн. 319, тел. 67$63$02, час роботи: з 9.00
до 17.00, крім суботи та неділі.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розта$
шування.

3. Земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена. Пи$
тання відведення, оренди або приватизації земельної ділянки
під об’єктом вирішується новим власником самостійно згідно
з порядком, що встановлений чинним законодавством.
4. Заборона відчуження об’єкта незавершеного будівницт$
ва до моменту завершення будівництва та введення його в екс$
плуатацію.
5. Дотримання вимог екологічної безпеки, охорони навколи$
шнього природного середовища під час добудови та подаль$
шої експлуатації об’єкта.
6. Покупець зобов’язаний відшкодувати витрати, пов’язані з
підготовкою об’єкта до приватизації.
Грошові кошти в розмірі 481,20 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37326005002516 в УДК в Донецькій області м. Донецьк, МФО
834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач — Управління жит$
лового та комунального господарства.
Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в су$
мі 17 грн. перераховується на р/р № 31518905600059 в УДК в
Донецькій обл. м. Донецьк, МФО 834016, код за ЗКПО 24166521,
одержувач — місцевий бюджет, код платежу 31030000.
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Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37183022002516 в УДК в Донецькій облас$
ті, МФО 834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач: Управлін$
ня житлового та комунального господарства.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
Донецька область, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, примі>
щення міськвиконкому (малий зал) о 10.00.
Прийняття заяв на участь припиняється за 3 дні до прове$
дення аукціону.
Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м. Кра$
маторськ Донецької обл., пл. Леніна, 2, міськвиконком (кімн.
213); в робочі дні з 8.00 до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні
за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з
8.00 до 17.00 за тел.: 3$30$89, 3$02$34 та за вищевказа$
ною адресою.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні протиплавунових споруд та
реконструкції комунікацій виробництва карбаміду>1
Назва об’єкта: протиплавунові споруди та реконструкція ко$
мунікацій виробництва карбаміду –1.
Балансоутримувач: ВАТ «ДніпроАзот».
Адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ,
вул. С. Х. Горобця.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: захід$
на утримуюча підпірна стінка; берми й інженерні водовід$
відні спорудження (західний схил); протиерозійне покриття
(західний схил); північно$східна підпірна стінка; північно$
західна підпірна стінка. По західній утримуючій підпірній
стінці змонтовано пальовий фундамент з буронабивних
паль трьох типів БНС$1, БНС$2, БНС$3, які виконані з важ$
кого бетону класу В25, та стрічковий ростверк з п’яти час$
тин висотою від 45 до 62 см. Ростверки виконані з важко$
го бетону класу В15. Протиерозійне покриття (західний
схил) являє собою насадження багаторічних посівів трав з
метою укріплення схилів балки. Загальна площа посівів —
15 310 м 2. По північно$східній підпірній стінці виконано палі
з важкого бетону класу В25, ростверк монолітний стрічко$
вий з бетону М$200, розміром в плані 70х3 м, висотою 0,6
м, підпірна стіна СТм вище відмітки 0.00 монолітна з бе$
тону М$200, висотою 3,00 м, 300 мм завтошки, загальною
довжиною 70 м. По північно$східній підпірній стінці вико$
нано пальовий фундамент з буронабивних паль типу БНС$
2, монолітний залізобетонний ростверк з бетону М$200
розміром в плані 42 х 3 м, висотою 0,6 м, підпірна стіна
вище відмітки 0.00 із фундаментних блоків. Будівництво
розпочато у 1990 році, призупинено у 1994 році. Земель$
на ділянка під об’єкт окремо не відводилась.
Будівельна готовність: 72%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 745 879,37 грн.,
ПДВ — 349 175,87 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
2 095 055,24 грн.
Умови продажу об’єкта: обов’язкове завершення будівни$
цтва та введення об’єкта в експлуатацію за первісним при$
значенням протягом п’яти років від дня підписання акта при$
ймання$передачі об’єкта; заборона продажу об’єкта неза$
вершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розта$
шований цей об’єкт, до моменту завершення будівництва і
введення об’єкта в експлуатацію та до моменту здійснення
покупцем повних розрахунків за придбаний об’єкт; забез$
печення вимог екологічної безпеки, охорони навколишньо$
го природного середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію об’єкта приватизації; право кори$
стування, купівлі, оренди земельної ділянки та її розмір під
об’єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в
порядку, встановленому чинним законодавством України.
Засоби платежу — грошові кошти.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання
протоколу аукціону або укладання договору купівлі$продажу
об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової ціни
продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не
повертаються.
Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 209 505,53 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта приватиза$
ції, вносять на рахунок №37311009001104 Управління Держа$
вного казначейства України по Дніпропетровській області,
МФО 805012, код за ЗКПО 13467337 Регіональному відділен$
ню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносять$
ся на р/р № 37188500900001 Управління Державного каз$
начейства України по Дніпропетровській області, МФО
805012, код за ЗКПО 13467337 Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області.
Аукціон відбудеться 24 липня 2006 року о 10.00 в філії
«Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «Національ>
на мережа аукціонних центрів» за адресою: 49094,
м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп.12,
4>й поверх, тел. 779>30>74.
Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення
ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінце$
вий термін прийняття заяв: 20 липня 2006 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію про продаж об’єкта можна отримати
за тел.: 742$89$48, 742$85$19.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні житлового будинку
для малосімейних з блоком обслуговування
Назва об’єкта: житловий будинок для малосімейних з бло$
ком обслуговування, який перебуває на балансі ВАТ «Алчевсь$
кий металургійний комбінат».
Адреса об’єкта: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Волго$
градська.
Відомості про об’єкт: до складу будівлі входять підвальне
приміщення і частина першого поверху п’ятиповерхового 149$
квартирного житлового будинку з чотирьох секцій. Перекрит$
тя поверхів із збірних залізобетонних плит. Площа забудови —
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0,264 га, площа земельної ділянки — 1,3503 га. Ступінь готов
ності будівлі — 10,2%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 52 430,00 грн., ПДВ —
10 486,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
62 916,00 грн.
Умови продажу об’єкта: добудувати об’єкт у п’ятирічний
термін від дати нотаріального посвідчення договору купівлі$
продажу; забезпечити дотримання вимог екологічної безпе$
ки, охорони навколишнього природного середовища під час
добудови та введення в експлуатацію об’єкта; забороняєть$
ся відчуження об’єкта та земельної ділянки, на якій розта$
шований об’єкт до завершення строку будівництва та вве$
дення в експлуатацію; допускається зміна первісного при$
значення об’єкта; покупцю об’єкта може бути надана роз$
строчка платежу; у дворічний строк з моменту підписання до$
говору купівлі$продажу покупець повинен здійснити відпо$
відні дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт
незавершеного будівництва; питання відведення, купівлі або
оренди земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт
новий власник вирішує самостійно, з органом місцевого са$
моврядування згідно з чинним законодавством України, піс$
ля укладання договору купівлі$продажу; переможець аукціо$
ну, який відмовиться від підписання протоколу аукціону або
укладання договору купівлі$продажу об’єкта, сплачує про$
давцю неустойку в розмірі 20 відсотків від кінцевої ціни про$
дажу об’єкта на аукціоні.
Засоби платежу за об’єкт — грошові кошти.
Для участі в аукціоні сплачують:
17,00 грн., за реєстрацію заяви, вносяться на р/р №
37189506700001 в УДК у Луганській області, МФО 804013, код
13398493, одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Лу$
ганській області.
6 291,60 грн., що становить 10% від початкової вартості
об’єкта, вноситься на р/р № 37316006000535 в УДК у Лу$
ганській області, МФО 804013, код УДК у Луганській області
13398493, одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Лу$
ганській області.
Термін прийняття заяв — 27 календарних днів з дня опублі$
кування цієї інформації.
Аукціон буде проведено через 30 днів з дня опубліку>
вання цієї інформації о 10.00 у приміщенні Регіонального
відділення ФДМУ по Луганській області за адресою:
91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем знаходження
об’єкта.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Луганській
області. Адреса: м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, кімн. 201,
тел. 58$53$39.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні 68>квартирного житлового
будинку ВАТ «Піщанський комбікормовий завод»
(державна власність)
Назва об’єкта: 68$квартирний житловий будинок.
Код за ЗКПО: 05793821.
Адреса: Черкаська обл., Золотоніський р$н, с. Піщане,
вул. Леніна.
Призначення об’єкта: житловий будинок.
Характеристика об’єкта: ОНБ розміщений в центрі с. Пі$
щане в житловій зоні та складається з чотирьох секцій, а
саме: двох п’ятиповерхових секцій по 20 квартир, двох чо$
тириповерхових секцій по 8 квартир. Будівництво п’ятої се$
кції на 12 квартир не було розпочато. В першій секції збу$
довано 5 поверхів з дахом, проведені внутрішні роботи —
штукатурка, побілка. Стіни цегляні, зовні облицьовані ках$
лем, який частково відпав. Друга та третя секції — споруда
із збірних з/б конструкцій, збудовано три поверхи, зварені
панелі частково перекриті. Четверта секція – п’ятиповер$
хова цегляна будівля, покрівля не облаштована, внутрішні
роботи не проводились. Замощення навколо будівлі відсу$
тнє, побудований ґанок без перекриття та покрівлі. Ступінь
будівельної готовності секції № 1 — 63%, секції № 2 та 3 —
37%, секції № 4 — 47%.
Відомості про земельну ділянку: інформація про виділення
земельної ділянки відсутня.
Умови продажу.
1. Можлива зміна профілю використання об’єкта.
2. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввести
об’єкт в експлуатацію протягом п’яти років від дати підписан$
ня акта приймання$передачі.
3. До завершення будівництва об’єкта дотримуватись нор$
мативних актів з питань охорони праці, санітарії, екологічної
безпеки та охорони навколишнього природного середовиша.
4. Протягом одного року з моменту підписання акта прийман$
ня$передачі здійснити відповідні дії щодо переоформлення
прав забудовника на об’єкт приватизації.
5. Не відчужувати об’єкт до моменту завершення будівницт$
ва та введення його в експлуатацію.
6. Питання користування, оренди або викупу земельної ді$
лянки вирішується новим власником самостійно в порядку,
встановленому чинним законодавством.
Вартість продажу без ПДВ — 368 833,33 грн., ПДВ —
73 766,67 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
442 600,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 44 260,00 грн., що становить 10%
вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37310007000007 в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код
21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184006000007 в УДК в Черкаській області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.
Термін прийняття заяв: до 24 липня 2006 року включно.
Аукціон буде проведено 28 липня 2006 року об 11.00 за
адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб —
грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульвар Шевченка 185,
кімн. 442, тел.: 37$26$61, 45$64$35, час роботи з 9.00 до 18.00,
крім вихідних.

ПРОДАЖ НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ЛОТА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження
ціни лота — цегельного заводу, що знаходиться
на балансі ТОВ «Фірма «Агрокомплекс»
Назва об’єкта: цегельний завод.
Адреса: Вінницька обл., Жмеринський р$н, с. Кармалюкове.
Відомості про об’єкт: початок будівництва — 1991 р., при$
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 цоколь, по якому з
кріпленням до металевих колон змонтовані стінові панелі типу
«сендвіч». Будівля модуля повністю змонтована. Виконана
покрівля частково прийшла в непридатність і потребує ремон$
ту. Було виконано повністю засклення, але з часом у результа$
ті природних явищ засклення в більшій частині зруйновано.
Металеві конструкції каркасу покрилися іржею. Змонтоване
підіймально$транспортне обладнання — три кран$балки ван$
тажопідйомністю 3,2 т кожна, на одній з яких відсутній двигун
каретки. Виконано електросилове обладнання і електроосвіт$
лення будівлі, яке частково зруйнувалось і прийшло в непри$
датність. Частково виконані сантехнічні роботи і бетонна під$
лога, які також частково прийшли в непридатність. На рівні під$
логи відмітки 0,00 виконані технологічні транспортні шляхи з
монолітних залізобетонних конструкцій і рейкових колій. Усе$
редині корпусу виконана будівельна частина тунельної печі дов$
жиною 108 м для випалювання цегли без куполу печі. Виконані
сушильні камери в кількості 20 шт. з металевими запірними две$
рима, металевими полицями для сушіння сирцю і рейки для
візків. Усередині корпусу виконано приміщення електрощито$
вої, лабораторні і побутові приміщення. У корпусі змонтована
технологічна лінія до пресу, яка не була налагоджена. На мо$
мент обстеження лінія розукомплектована, без транспортних
стрічок, які не були одержані від постачальника, на лінії все по$
крилось корозією, лінія повністю непрацездатна.
Приймальне відділення за ГП № 2. Виконані фундаменти,
цегляні, стіни, покриття зі збірних залізобетонних ребристих
плит, рулонна покрівля, яка частково прийшла в непридат$
ність. Столярні дерев’яні вироби і дерев’яні ворота прийшли
в непридатність. Штукатурні роботи виконані частково. За$
склення повністю розбите. Виконані електротехнічні і сантех$
нічні роботи прийшли в непридатність, теплокалорифери по$
вністю розукомплектовані. Бетонна підлога частково пошко$
джена. Виконані два бункери для приймання сировини, які по$
вністю покриті корозією.
Шихтозапасник за ГП № 3. Виконані земляні роботи по кот$
ловану і частково фундаменти з монолітного залізобетону. Ні$
які інші роботи не виконувались.
Склад готової продукції за ГП № 4. Виконаний майданчик з
монолітного залізобетону і змонтовані колії під козловий кран.
Інші роботи не виконувались.
Галереї за ГП № 5. З трьох галерей виконана галерея з при$
ймального відділення. Нахилена будівля з цегли, покриття —
збірні залізобетонні плити, утеплювач та рулонна покрівля.
Виконано електроосвітлення і змонтований нахилений транс$
портер, конструкції якого покрились корозією.
РУ10 кВ з трансформаторною підстанцією за ГП № 6. Цег$
ляна будівля прибудована до головного корпусу №1. Виконані
фундаменти, цегляні стіни, покриття зі збірних залізобетонних
пустотних панелей, утеплювач та рулонний килим, який част$
ково прийшов у непридатність. Дерев’яні двері повністю при$
йшли в непридатність. Змонтоване в трансформаторній підстан$
ції обладнання частково розукомплектовано.
Теплогенераторна за ГП № 7. Виконані фундаменти, вста$
новлені колони по яким 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 виконувались.
Димососи за ГП № 8 та димова труба від димососів за ГП
№ 9 — будівництвом не виконувались.
Котельня за ГП № 10. Будівля каркасна з цегляним запов$
ненням. Виконані фундаменти, фундаментні балки, колони ка$
ркасу, залізобетонні балки та залізобетонні ребристі плити по$
криття. Покрівля виконана рулонна по утеплювачу і цементній
стяжці, частково прийшла в непридатність. Стіни зі збірних за$
лізобетонних стінових панелей з окремим цегляним заповнен$
ням, підлога бетонна. Виконані електротехнічні, сантехнічні,
столярні і штукатурні роботи, частково прийшли в непридат$
ність, змонтовані три котли 1/9 Г і котельне обладнання, які ча$
стково розукомплектовані і покриті корозією.
Димова труба від котельні за ГП № 11. Виконано фундамент і
металева димова труба, яка від часу і опадів покрилась корозією.
Бакиакумулятори за ГП № 12 — будівництвом не виконувались.
Насосна станція протипожежного водопостачання за ГП
№ 13; резервуари протипожежного запасу води ємністю
2х200 м3, за ГП № 14, 14.1$виконані з монолітного залізобето$
ну і обваловані землею.
Виконані дві водонапірні башти за ГП № 15, № 16.
Майданчики шихтовки глини та твердого палива, за ГП
№ 17, № 18 — будівництвом не виконувались.
Майданчик з перероблення аргеліту за ГП № 19. Будівля ти$
пу навісу, по якій виконані фундаменти, колони, двоскатні залі$
зобетонні балки, ребристі плити покриття та бетонна підлога.
Рулонна покрівля частково прийшла в непридатність.
Адміністративна будівля за ГП № 20. Виконана повністю 3$
поверхова цегляна будівля. Були виконані електротехнічні, сан$
технічні і штукатурні роботи, бетонна підготовка під підлогу, які
частково пошкоджені. Двірне і віконне заповнення з дерева і
алюмінію частково пошкоджене і частково відсутнє, засклення
частково розбите, в побутових приміщеннях облицювання стін
глазурованою плиткою частково зруйноване.
Стоянка транспортних засобів за ГП № 21— будівництвом
не виконувалась.
Виконана цегляна будівля пождепо на два автомобіля. По$
крівля і штукатурні роботи на якій частково прийшли в непри$
датність. Електротехнічні, сантехнічні, столярні і оздоблюваль$
ні роботи по будівлі не виконувались.
На майданчику виконано мережі водогону і каналізації, на$
земна теплотраса, зовнішня ізоляція якої частково зруйнова$
на. Від підстанції, розташованій на майданчику, виконано роз$
галуження до силових шаф, по периметру майданчика встано$
влені залізобетонні опори зовнішнього освітлення. Мережі зв’я$
зку на майданчику не виконувались.
По зовнішньомайданчикових інженерних мережах виконано
водогін технічної води, каналізаційні підземні очисні споруди і
каналізація від заводу до очисних споруд. Водогін господар$
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сько$питної води, мережі телефонізації, радіофікації, газопо$
стачання — не виконувалися.
Виконано електропостачання на залізобетонних опорах,
змонтований провід на яких повністю демонтований.
Проектно$кошторисна документація на об’єкт, яка є в наявнос$
ті, не комплектна, застаріла і потребує коригування. По пожежно$
му депо проектно$кошторисна документація повністю відсутня.
На майданчику виконано вертикальне планування. Благоус$
трій, озеленення, дороги і тротуари на майданчику не викону$
вались. Виконано огородження території заводу зі збірних за$
лізобетонних плит. Декілька плит впало і лежать на землі.
Земельна ділянка 3,11 га.
До складу об’єкта входять: обладнання, придбане для об’$
єкта незавершеного будівництва і не передане до монтажу або
таке, що не потребує монтажу — 37 найменувань; будівельні
матеріали, вироби, конструкції, завезені на будівельний май$
данчик і не використані для будівництва — 32 найменування.
Загальна ступінь будівельної готовності об’єкта з урахуван
ням фактичного стану становить до 65 %.
Вартість об’єкта разом з незмонтованим обладнанням
та невикористаними будівельними матеріалами без ПДВ —
1 827 176,70 грн., ПДВ — 365 435,34 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 2 192 612,04 грн.
Умови продажу: завершення будівництва об’єкта протягом 5
років за первісним призначенням; забороняється відчуження
об’єкта та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт,
до моменту завершення будівництва і введення об’єкта в екс$
плуатацію; забезпечення вимог техніки безпеки, екологічної без$
пеки, охорони навколишнього природного середовища під час
добудови та подальшого введення об’єкта в експлуатацію; по$
гасити заборгованість із заробітної плати та нарахувань на неї у
сумі 109,5 тис. грн. (станом на 31.01.2006) протягом 90 днів з
дати підписання акта приймання$передачі; подальше викорис$
тання незмонтованого обладнання та невикористаних для буді$
вництва матеріалів на розсуд покупця, після повної сплати вар$
тості об’єкта та підписання акта приймання$передачі.
Питання відведення, оренди або приватизації земельної ді$
лянки вирішується за ініціативою покупця самостійно після
укладання договору купівлі$продажу об’єкта згідно з чинним
законодавством.
Переможець аукціону в разі відмови від укладання договору
купівлі$продажу об’єкта сплачує продавцю 20% від кінцевої ці$
ни продажу об’єкта.
Реєстраційний збір (17 грн.) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Ре$
гіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ ФДМУ
Департамент продажу цілісних
майнових комплексів
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом автовокзалу «Теремки»,
що знаходиться на балансі Українського державного
підприємства «Укрінтеравтосервіс»
Назва об’єкта: автовокзал «Теремки».
Місцезнаходження: ліворуч від торговельного комплексу
«Епіцентр» по Великій Окружній дорозі в Голосіївському
районі м. Києва.
Земельна ділянка: площа земельної ділянки становить 3,28
га відповідно до рішень Київської міської ради. Питання при$
ватизації (оренди) земельної ділянки вирішуються новим вла$
сником згідно з чинним законодавством.
Характеристика об’єкта: об’єкт розташований ліворуч від
торговельного комплексу «Епіцентр» в Голосіївському районі
міста Києва.
Об’єкт складається з 2$рівновисоких споруд розмірами в
плані 60х18 м та 18х18 м з висотою поверху до 4 м. Споруда
каркасно$панельного типу, фундаменти залізобетонні стакан$
ного типу. Залізобетонні колони і рігелі змонтовані до 2 та 3
поверхів. У 4$х прольотах змонтовані пустотні залізобетонні

№ 37187006000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.
Грошові кошти в розмірі 219 261,20 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на ра$
хунок Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області №
37315005000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні
17.07.2006 включно.
Аукціон відбудеться 21.07.2006 о 10.00 за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою його розташу$
вання. Додаткову інформацію можна одержати за місцем по$
дання заяви.
Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: РВ ФДМУ
по Вінницькій обл., м. Вінниця, вул. Гоголя,10, тел. 35$46$29. Час
роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), по п’ятницях з 8.00 до 14.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота —
клубу ВАТ «Таверівське»
Назва об’єкта: клуб ВАТ «Таверівське».
Місцезнаходження об’єкта: 62140, Харківська область, Бо$
годухівський район, с. Кленове.
Балансоутримувач: відсутній.
Склад основних об’єктів: двоповерхова будівля, по якій фак$
тично виконано залізобетонні фундаменти, стіни із силікатної
цегли, покриття із залізобетонних плит.
Призначення об’єкта: допускається зміна первісного призна$
чення об’єкта.
Наявність комунікацій: відсутні.
Площа земельної ділянки: орієнтовно 0,19 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 13 600,00 грн.
ПДВ: 2 720,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
16 320,00 грн.
Умови продажу:
Початкова вартість об’єкта визначена без урахування вар$
тості земельної ділянки під об’єктом.
Земельна ділянка під об’єкт окремо не виділена. Площа зе$
мельної ділянки орієнтовно 0,19 га. Питання землекористуван$
ня та остаточний розмір земельної ділянки під об’єктом вирі$
шується новим власником самостійно згідно з порядком, вста$
новленим чинним законодавством.

Об’єкт підлягає продажу під добудову. Покупець зобов’яза$
ний протягом 2 (двох) років з дати нотаріального посвідчення
та державної реєстрації договору купівлі$продажу об’єкта вжи$
ти заходів згідно з чинним законодавством щодо переофор$
млення права замовника і права користування земельною ді$
лянкою під об’єктом з відповідною місцевою Радою; протягом
п’яти років з дати нотаріального посвідчення та державної ре$
єстрації договору купівлі$продажу об’єкта завершити будівни$
цтво та ввести об’єкт в експлуатацію.
Покупець зобов’язаний протягом тридцяти днів з дати нота$
ріального посвідчення та державної реєстрації договору купів$
лі$продажу об’єкта відшкодувати органу приватизації витрати
за послуги суб’єкта оціночної діяльності в сумі 750,00 грн. (сім$
сот п’ятдесят гривень 00 коп.) без урахування ПДВ.
Забороняється відчуження об’єкта незавершеного будівни$
цтва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт,
до моменту здійснення покупцем повних розрахунків за при$
дбаний об’єкт та завершення будівництва і введення об’єкта
в експлуатацію.
Покупець зобов’язаний забезпечити виконання вимог еко$
логічної безпеки, охорони навколишнього природного середо$
вища під час добудови і подальшої експлуатації об’єкта.
Засоби платежу — грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховують$
ся на рахунок № 37186501900001 у банку УДК у Харківській
обл., МФО 851011, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ
по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337.
Грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової вартості про$
дажу об’єкта, що становить 1 632,00 грн. (одна тисяча шістсот
тридцять дві гривні 00 коп.) перераховуються на рахунок №
37317000140001 у банку УДК у Харківській обл., МФО 851011,
одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській обла$
сті, код за ЄДРПОУ 23148337.
Аукціон за методом зниження ціни лота буде прове>
дено 21 липня 2006 року об 11.00 у приміщенні
Універсальної біржі «Україна» за адресою: м. Харків,
пл. Конституції, 1, 7>й під’їзд, 5>й поверх.
Останній день приймання заяв на участь в аукціоні — 17 лип$
ня 2006 року.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь в
аукціоні можна за адресою: м. Харків, Держпром, 3$й під’їзд,
1$й поверх, кімн. 213, тел. 705$18$73.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розта$
шування.

панелі перекриття в кількості до 60 м. На першому поверсі ви$
конана цегляна кладка до 10 м3. Об’єкт має огорожу з залізо$
бетонних плит.
Консервація об’єкта не проводилась. Цегляна кладка в трі$
щинах. Захист закладних деталей та скритих зварювальних
швів на несучих колонах і регілях відповідно до будівельних
норм та правил не проведений, що призвело до корозії мета$
левих частин залізобетонних виробів та зниження несучої зда$
тності споруд.
Будівельна готовність об’єкта становить близько 20%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 5 655 462,00 грн.,
ПДВ: 1 131 092,40 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 6 786 554,40 грн.
Умови продажу об’єкта:
надання покупцем пропозицій щодо здійснення програми
добудови об’єкта;
завершення будівництва об’єкта протягом трьох років без
збереження первісного призначення;
замовлення покупцем проектно$кошторисної документації на
об’єкт та переоформлення права на користування земельною
ділянкою, на якій розташований об’єкт, протягом 6 місяців з
моменту підписання акта приймання$передачі; забезпечення
вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природно$
го середовища під час добудови та подальшого введення в екс$

плуатацію об’єкта приватизації; заборона відчуження об’єкта
та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до за$
вершення будівництва та введення в експлуатацію та до мо$
менту здійснення покупцем повних розрахунків за придбаний
об’єкт.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові
кошти.
Плата за реєстрацію заяви (17 грн.) та кошти під час розра$
хунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок №
37183500900028, одержувач: Фонд держмайна України,
ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЗКПО 00032945.
Грошові кошти в розмірі 678 655,44 грн., що становить 10 від$
сотків початкової вартості об’єкта, вносяться на рахунок №
37316021000058, одержувач: Фонд держмайна України,
ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЗКПО 00032945.
Заяви на участь в конкурсі приймаються протягом 23 днів
після опублікування інформації в газеті «Відомості привати$
зації» за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 502.
Останній день приймання заяв — 13 липня 2006 р. до 17.00.
Конкурс відбудеться через 30 днів після опублікуван>
ня інформації за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7,
кімн. 721.
З об’єктом можна ознайомитись за місцем розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном ФДМУ:
(044) 280$42$49.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Æ
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804232
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Клуб$їдальня, що знаходиться на балансі ВАТ «Барське АТП$
10552», за адресою: Барський р$н, с. Балки, вул. Заводська, 2.
Приватизовано фізичною особою за 69 488, 90 грн., у т. ч.
ПДВ — 11 581,48 грн.
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Оздоровчий комплекс (2 будинки) на території бази
відпочинку «Каштан», що знаходиться на балансі ХДТВП РП
Одеської залізниці, за адресою: Голопристанський р$н,
с. Більшовик. Приватизовано юридичною особою за 29 749,44
грн., у т. ч. ПДВ — 4 958,24 грн.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня, що знаходиться на балансі ВАТ «Миргородське АТП$
15308», за адресою: м. Миргород, вул. Робітнича, 24.
Приватизовано фізичною особою за 14 400,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 2 400,00 грн.
Лазня$пральня, що знаходиться на балансі ВАТ «Цукор$
Інвест», за адресою: Лубенський р$н, с. Новооріхівка, вул.
Леніна, 8. Приватизовано фізичною особою за 19 750,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 3 291,67 грн.
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку, що знаходиться на балансі ВАТ
«Краснокутське АТП», за адресою: Генічеський р$н, с. Щас$
ливцеве, вул. Леніна, 84. Приватизовано юридичною особою
за 112 787,64 грн., у т. ч. ПДВ — 18 797,94 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня, що знаходиться на балансі СТОВ «Нове життя», за ад$
ресою: Ємільчинський р$н, с. Варварівка, вул. Центральна, 40.

№ 23 (412)

В інформаційному повідомленні про перелік об’єктів групи Ж,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні —
їдальні, що знаходиться на балансі ВАТ «Краснокутське
автотранспортне підприємство», опублікованому в газеті
«Відомості приватизації» № 19 (408) від 24.05.2006, замість
слів: «за адресою: Краснокутський р$н, смт Краснокутськ,
вул. Куйбишева, 107/2» слід читати «за адресою:
Краснокутський р$н, смт Краснокутськ, вул. Куйбишева, 105».

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні їдальні з обладнанням
Назва об’єкта: їдальня з обладнанням, що знаходиться на
балансі ВАТ «Завод «Промінь» (не діюча)
Адреса об’єкта: 23700, Вінницька область, м. Гайсин, вул.
Леніна, 73.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05476954, ВАТ «Завод
«Промінь», 23700, Вінницька область, м. Гайсин, вул. Лені$
на, 73.
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: цегляна двоповерхова будівля їдальні
з підвалом 1986 р. побудови, загальною площею 642,0 м2 та
обладнання 1986 р. введення в експлуатацію: шафа МК 4, елект$
росковорода, шафа холодильна, меблі столові — (4 столи, 16
стільців), прилавок ПВ$14, електроплита. Їдальня знаходиться
на території ВАТ «Завод «Промінь». Земельна ділянка окремо
не виділена.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 278 654,00 грн.
ПДВ: 55 730,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
334 384,80 грн.
Умови продажу об’єкта:
можливе перепрофілювання без зміни його призначення що$
до надання соціальних послуг;

дотримання санітарних норм і правил пожежної безпеки згі$
дно з чинним законодавством України;
утримання прилеглої території у належному санітарному
стані;
об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим
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 вносяться на раху$
нок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37187006000498 в банку
УДК у Вінницькій обл., код за ЄДРПОУ 13327990, МФО 802015.
Грошові кошти в розмірі 33 438,48 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на ра$
хунок РВ ФДМУ по Вінницькій обл. № 37315005000498 в УДК у
Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 13327990, МФО 802015.
Заяви на участь в аукціоні приймаються до 07.08.2006.
Аукціон відбудеться 11.08.2006 о 10.00 за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, вінницька філія ДАК «Націо>
нальна мережа аукціонних центрів».
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою йо$
го розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінни$
ця, вул. Гоголя, 10, тел. 32$25$34, час роботи з 8.00 до 17.00,
крім вихідних.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні їдальні
Назва об’єкта: їдальня, що знаходиться на балансі ВАТ «Він$
ницьке спеціалізоване автотранспортне підпрємство № 0102»
Украгропромтранс» (не діюча).
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00450743, ВАТ «Вінни$
цьке спеціалізоване автотранспортне підпрємств № 0102»
Украгропромтранс», 21100, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 174.
Адреса об’єкта: 21100, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 174.
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: цегляна одноповерхова будівля їда$
льні з підвалом та прибудовами 1959 року побудови
загальною площею 125,9 м2 та обладнання: мийка 1990 року
випуску, шафа холодильна ШХ$1,12 Н2К 1991 року випуску,
холодильник «Донбас» 1986 року випуску. Земельна ділянка
окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 60 090,00 грн.
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ПДВ:12 018,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
72 108,00 грн.
Умови продажу об’єкта: збереження профілю основної ді$
яльності протягом п’яти років; дотримання санітарних норм
і правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством
України; утримання прилеглої території у належному саніта$
рному стані; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в орен$
ду іншим 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 вносяться на
рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37187006000498 в
банку УДК у Вінницькій обл., код за ЄДРПОУ 13327990, МФО
802015.
Грошові кошти в розмірі 7 210,80 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху$
нок РВ ФДМУ по Вінницькій обл. № 37315005000498 в УДК у
Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 13327990, МФО 802015.
Заяви на участь в аукціоні приймаються до 07.08.2006.
Аукціон відбудеться 11.08.2006 о 10.00 за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, вінницька філія ДАК «Націо>
нальна мережа аукціонних центрів».
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою йо$
го розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від$
ділення ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, тел. 32$25$34, час роботи з 8.00 до 17.00, крім
вихідних.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні профілакторію шахти «Родіна»,
що знаходиться на балансі ВАТ «Криворізький
залізорудний комбінат»
Назва об’єкта: об’єкт соціальної сфери — профілакторій
шахти «Родіна» (не діючий).
Адреса об’єкта: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Пічугіна, 34а.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Криворі$
зький залізорудний комбінат», адреса: 50029, Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1а, код за ЄДРПОУ 00191307.
Призначення об’єкта: оздоровлення населення.
Відомості про об’єкт: комплекс складається з будівель та
споруд: літ. А$1— одноповерхова будівля їдальні, А$4 —
чотириповерхова будівля корпусу профілакторію та літ.
А$1’ — одноповерхова будівля лікувального корпусу загальною
площею 2 913,7 м2; літ. Г — сміттєзбірник; літ. Д — гімнастич$
ний майданчик; №1—огорожа; І, ІІ, ІV — замощення (І —
тротуари внутрішньодворові, сходи збірні з/бетонні внутрі$
шньодворові, ІІ — волейбольний майданчик, тенісний корт,
майданчик для бадмінтону, ІV — асфальтобетонні дороги вну$
трішньодворові); ІІІ — фонтан; № 3 — металева сітка; № 4 —
підпірна стіна. Рік введення в експлуатацію —1976. Земельна
ділянка під об’єкт виділена у розмірі 1,84 га. На даний час
об’єкт недіючий. Об’єкт розташований на березі р. Саксагань,
є велика кількість зелених насаджень, що благодійно впливає
на екологію навколишнього середовища.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 589 862,00 грн.;
ПДВ — 717 972,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
4 307 834,40 грн.
Умови продажу:
збереження профілю діяльності; виконувати всі технічні, са$
нітарні та інші правила з утримання об’єкта та забезпечити до$
тримання санітарно$екологічних норм, передбачених законо$
давством України; розрахунок за об’єкт приватизації здійсню$

ється грошовими коштами; право користування, купівлі, орен$
ди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом привати$
зації покупцем вирішується самостійно в порядку, встановле$
ному чинним законодавством України; забезпечення вимог
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного се$
редовища під час експлуатації об’єкта.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про$
токолу аукціону або укладання договору купівлі$продажу
об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вар$
тості продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні,
не повертаються.
Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 430 783,44 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації,
вносять на рахунок № 37311009001104 Управління Державного
казначейства України по Дніпропетровській області, МФО
805012, Регіональному відділенню Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області, код за ЄДРПОУ 13467337.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37188500900001 Управління Державного казначейства
України по Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіона$
льному відділенню Фонду державного майна України по Дніп$
ропетровській області, код за ЄДРПОУ 13467337.
Аукціон відбудеться 11 серпня 2006 року о 10.00 на
товарній біржі «Катеринославська» за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 32, тел. 770>02>12.
Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області (вул. Комсомольська, 58, кімн. 315). Кінцевий термін
прийняття заяв 7 серпня 2006 року до 17.00.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткова інформація про продаж об’єкта за
тел.: (056) 742$85$19, 742$89$48.

ЛУГАHСЬКА ОБЛАСТЬ
ІHФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні бази відпочинку
«Волна»
Назва об’єкта: база відпочинку «Волна», що знаходиться на
балансі ВАТ «Алчевський меткомбінат».
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05441447.
Адреса: вул. Центральна, 3, с. Малоконстянтинівка Бугаїв$
ської селищної ради Луганської області
Призначення об’єкта: організація відпочинку.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова
шлакоблокова будівля літнього будиночку готельного типу з цо$
кольним поверхом загальною площею 176,8 м2, навіс, шлако$
блокова вбиральня, металева огорожа з хвірткою та метале$
вими воротами, асфальтобетонне замощення.
Питання землекористування покупець вирішує самостійно.
Вартість об’єкта без ПДВ — 42 388 грн., ПДВ — 8 477,60 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
50 865,60 грн.
Умови продажу: збереження призначення об’єкта; утриман$
ня об’єкта та прилеглої території в належному санітарно$
технічному стані; зміна та реконструкція систем тепло$, водо$
та енергопостачання за згодою з експлуатаційними організаці$
ями; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим
юридичним та фізичним особам без збереження зобов’язань,
на яких його було придбано; покупець відшкодовує витрати, по$
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; учасник аукціону,
який визнаний переможцем, але відмовився від підписання про$
токолу аукціону або укладання договору купівлі$продажу об’єк$
та, сплачує продавцю неустойку в розмірі 20 відсотків від кінце$
вої ціни продажу об’єкта на аукціоні та вартість робіт пов’язаних
з підготовкою об’єкту до продажу та проведенням аукціону.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під

ÊÎÍÊÓÐÑÈ Ç Â²ÄÁÎÐÓ ÅÊÑÏÅÐÒ²Â
Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 01.12.2004 № 103616511 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.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Донецькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки майна
(запланована дата оцінки 31.07.06)
Об’єкти комунальної власності (за замовленням виконавчого
комітету Дзержинської міської ради)
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 85,4 м2, що знаходиться на балансі Дзержинського кому$
нального підприємства «Дзержинськжитлосервіс».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для подальшої приватизації об’єкта.
Місцезнаходження об’єкта: м. Дзержинськ, вул. Маяковського, 33.
Балансова залишкова вартість: 12 733 грн.
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 48,3 м 2, що знаходиться на балансі Дзержинського ко$
мунального підприємства «Дзержинськжитлосервіс».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для подальшої приватизації об’єкта.
Місцезнаходження об’єкта: м. Дзержинськ, вул. 50 років ВЛКСМ, 7.
Балансова залишкова вартість: 3 830 грн.
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 25,9 м 2, що знаходиться на балансі Дзержинського кому$
нального підприємства «Дзержинськжитлосервіс».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для подальшої приватизації об’єкта.
Місцезнаходження об’єкта: м. Дзержинськ, вул. Маяковського, 35.
Балансова залишкова вартість: 2 853 грн.
Назва об’єкта: будівля майстерень колишньої ЗШ № 4 загаль>
ною площею 1 633,5 м2, що знаходиться на балансі Дзержинського
міського відділу освіти.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
подальшої приватизації об’єкта.
Місцезнаходження об’єкта: м. Дзержинськ, вул. Енгельса, 27.
Балансова вартість: 22 649 грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної ко
місії документацію в запечатаному конверті. До підтвердних документів
належать: заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оці$
нювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до про$
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ведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оці$
нювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення ро$
біт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація
про претендента (документ, який містить відомості про претендента що$
до його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці$
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон$
верті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, каль$
куляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну вико$
нання робіт.
Конкурс відбудеться 6 липня 2006 року о 10.00 за адресою: м.
Донецьк, вул. Артема, 97.
Конкурсна документація подається до секретаря комісії не пізніше,
ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включ$
но) за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97, к. 530. Тел. для довідок
335$93$73.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено до проведення незалежної оцінки
Назва об’єкта: гараж № 2, літ. А, який знаходиться у дворі будинку
55 по вул. Жуковського та орендується приватним підприємцем Ко$
вальчук Н. М.
Місцезнаходження об’єкта: 69002, м. Запоріжжя, Жуковського, 55.
Телефон 13$54$14 Ковальчук Н. М.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Відомості про об’єкт: площа приміщення — 16,5 м2, виконано по$
ліпшення.
Балансова залишкова вартість станом на 01.04.06 — 167,40 грн., ба$
лансоутримувач — ВАТ «Запорізький сталепрокатний завод».
Запланована дата оцінки: 30.06.06.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно$правова форма: державна.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, за$
твердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.03
№ 1891.

час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37189506700001, грошові кошти у розмірі 10 відсот$
ків початкової вартості (5 087 грн.) вносяться на р/р №
37316006000535 в УДК у Луганській області, МФО 804013, код
13398493, одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Лу$
ганській області.
Термін прийняття заяв — протягом 47 днів з дня опубліку$
вання цієї інформації.
Аукціон буде проведено через 50 днів з дня опубліку>
вання цієї інформації о 10.00 за адресою: м. Луганськ,
пл. Героїв ВВВ, 3а
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем знаходження
об’єкта.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне
відділення ФДМУ по Луганській області. Адреса: м. Луганськ,
пл. Героїв ВВВ, 3а, каб. 201, тел. 58$53$39.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні бази відпочинку
«Електрон»
Назва об’єкта: база відпочинку «Електрон», що знаходиться
на балансі ВАТ «Алчевський меткомбінат».
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05441447.
Адреса: вул. Центральна, 5, с. Малоконстянтинівка Бугаївсь$
кої селищної ради Перевальського району Луганської області.
Призначення об’єкта: організація відпочинку.
Відомості про об’єкт: окремо розташована двоповерхова
шлакоблокова будівля літнього будинку загальною площею
420,3 м2, п’ять літніх однотипних шлакоблокових будиночків
загальною площею близько 21,5 м2 кожний, шлакоблокова
будівля сторожки загальною площею 21,1 м2, шлакоблокова бу$
дівля вбиральні, споруда басейну об’ємом 108 м3, металева
огорожа з металевими воротами, асфальтобетонне замо$
щення, металеві сходи.
Питання землекористування покупець вирішує самостійно.
Вартість об’єкта без ПДВ — 72 483 грн., ПДВ — 14 496,60 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
86 979,60 грн.
Умови продажу: збереження призначення об’єкта; утри$
мання об’єкта та прилеглої території в належному санітар$
но$технічному стані; зміна та реконструкція систем тепло$,
водо$ та енергопостачання за згодою з експлуатаційними
організаціями; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в
оренду іншим юридичним та фізичним особам без збережен$
ня зобов’язань, на яких його було придбано; покупець від$
шкодовує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до при$
ватизації; учасник аукціону, який визнаний переможцем, але
відмовився від підписання протоколу аукціону або укладан$
ня договору купівлі$продажу об’єкта, сплачує продавцю
неустойку в розмірі 20 відсотків від кінцевої ціни продажу
об’єкта на аукціоні та вартість робіт пов’язаних з підготов$
кою об’єкту до продажу та проведенням аукціону.
Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37189506700001, грошові кошти у розмірі 10 відсотків поча$
ткової вартості (8 698 грн.) вносяться на р/р № 37316006000535
в УДК у Луганській області, МФО 804013, код 13398493, одер$
жувач — Регіональне відділення ФДМУ по Луганській області.
Термін прийняття заяв — протягом 47 днів з дня опубліку$
вання цієї інформації.
Аукціон буде проведено через 50 днів з дня опубліку>
вання цієї інформації о 10.00 за адресою: м. Луганськ,
пл. Героїв ВВВ, 3а.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем знаходження об’єкта.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне
відділення ФДМУ по Луганській області. Адреса: м. Луганськ,
пл. Героїв ВВВ, 3а, каб. 201, тел. 58$53$39.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва$
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці$
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного май$
на України від 25.11.03 № 2100 і зареєстрованого в Міністерстві юс$
тиції України від 19.12.03 № 1194/8515.
Претендентам потрібно подати в запечатаному конверті доку
ментацію з описом підтвердних документів: заяву на участь у кон$
курсі за встановленою формою; копію установчого документа пре$
тендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю$
ють 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, звірені їхніми
особистими підписами; копії сертифіката суб’єкта оціночної діяль$
ності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформацію про претендента ( документ, який містить відомості про
претендента, щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто$
го досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, утому
числі подібного майна тощо); один конверт із зазначенням адреси
претендента.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон$
верті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, каль$
куляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну вико$
нання робіт.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній оди$
ниці виміру — календарних днях.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу регіо$
нального відділення ФДМУ (кімната № 767) до 03.07.06 (включно).
Конкурс відбудеться 06.07.06 о 14.00 у кімнаті № 748 за адре>
сою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164.
Телефон для довідок 13$50$29.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Київській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки державного майна
Назва об’єкта: легковий автомобіль ВАЗ>21213 «Тайга» 1996 р.
випуску, що знаходиться на балансі РВ ФДМУ по Київській області.
Місцезнаходження: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: реалізація необоротних активів.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком:
один.
Балансова залишкова вартість: відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно$правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.06.2006.
Назва об’єкта: приміщення для автомобіля, що знаходиться на ба$
лансі РВ ФДМУ по Київській області.
Місцезнаходження: Київська область, м. Переяслав$Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки: реалізація необоротних активів.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком:
один.
Балансова залишкова вартість: 2 065,92 гривень станом на
01.06.2006.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно$правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.06.2006.
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва 52>квар>
тирний житловий будинок, що знаходиться на балансі ВАТ «Племін$
ний завод «Дзвінкове».
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Місцезнаходження: 08622, Київська область, Васильківський р$н,
с. Плесецьке.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта
незавершеного будівництва 52$квартирний житловий будинок.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком:
один.
Балансова залишкова вартість: відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно$правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.06.2006.
Назва об’єкта: нежитлова будівля недіючого магазину, літ. А>1,
загальною площею 15,3 м2, що знаходиться на балансі ЗАТ «Агрофір$
ма Березанська птахофабрика» (код за ЄДРПОУ 30698067).
Місцезнаходження: Київська область, Баришівський р$н, с. Садове,
вул. Комсомольська, 1а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта групи А, що підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком:
один.
Балансова залишкова вартість: 6 081,50 гривень станом на
01.06.2006.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно$правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.06.2006.
Назва об’єкта: нежитлова будівля недіючої їдальні загальною пло>
щею 322,9 м2, що знаходиться на балансі ЗАТ «Агрофірма Березанська пта$
хофабрика» (код за ЄДРПОУ 30698067).
Місцезнаходження: Київська область, Баришівський р$н., с. Садо$
ве, вул. Комсомольська, 10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта групи А, що підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком:
один.
Балансова залишкова вартість: 30 075,83 гривень станом на
01.06.2006.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно$правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.06.2006.
Назва об’єкта: нежитлова будівля автотракторних класів загаль>
ною площею 458,2 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Сільгосптехні$
ка» (код за ЄДРПОУ 03744994).
Місцезнаходження: Київська область, м. Фастів, вул. Гусєва, 27.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта групи А, що підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком:
один.
Балансова залишкова вартість: 46 160,20 гривень станом на
01.06.2006.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно$правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.06.2006.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській обла
сті конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та
підтвердних документів. До підтвердних документів належать: заява на
участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого докумен$
та претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю$
ють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмова згода оцінювачів, яких бу$
де додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна завірені їхніми особистими підпи$
сами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претен$
денту Фондом державного майна України; інформація про претендента
(документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра$
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незале$
жної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо); один конверт із
зазначенням адреси учасників конкурсу.
Конкурсна пропозиція учасника конкурсу щодо умов оплати відповід$
но до калькуляції витрат та терміну виконання робіт подаються у запеча$
таному конверті. Пропозиції щодо умов виконання робіт слід зазначати
в єдиній одиниці виміру — календарних днях.
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників
конкурсу, в яких термін виконання робіт не більше 10 календарних днів.
Конкурсна документація в запечатаному конверті з описом підтвер$
дних документів, що містяться в конверті, подається до загального від$
ділу РВ ФДМУ по Київській області за чотири робочих дня (включно),
за адресою: м. Київ, пл. Л.Українки, 1, кімн. 811.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опубліку>
вання інформації за адресою: м. Київ, пл. Л. Українки,1 (Регіона>
льне відділення ФДМУ по Київській області).
Телефон для довідок 286$80$49.
IНФОРМАЦIЯ
Регiонального вiддiлення ФДМУ по Кiровоградськiй областi
про оголошення конкурсу з вiдбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено до проведення незалежної
оцiнки об’єктів
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — житловий
будинок № 193.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Олександрійський район, с. Бу$
тівське.
Відомості про об’єкт: одноповерховий, одноквартирний, двокім$
натний житловий будинок загальною площею 71,82 м2. Виконано ро$
боти по конструктивах: фундаменти — стрічкові бутові; стіни — цег$
ляні, перекриття — залізобетонні плити. По господарських будівлях
виконано: фундаменти, стіни, перекриття.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою повернення його у державну власність.
Назва об’єкта: необоротні активи Кіровоградського державного
підприємства матеріально>технічного забезпечення «Агропром>
техпостач».
Адреса об’єкта: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 15.
Відомості про об’єкт: кількість необоротних активів, яка підлягає оцін$
ці — 69 одиниць, у тому числі основних засобів — 69 одиниць, з них 28
будівель та споруд, 28 машин та обладнання, 7 — транспортних засобів.
Мета проведення незалежної оцінки: проведення оцінки необоротних
активів з метою визначення розміру статутного фонду відкритого акціо$
нерного товариства, що створюється на базі державного майна.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та
підтвердних документів. До підтвердних документів належать: заява
на участь у конкурсi за встановленою формою (відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого на$
казом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100); копія установчого документа пре$
тендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у
штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи$
сання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде до$
датково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під$
писами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре$
тенденту Фондом державного майна України; інформація про претен$
дента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конве$
рті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також термін виконання робіт,
якщо він не визначений в інформації для проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційної ро$
боти Регіонального відділення ФДМУ по Кіровоградській області до
3 липня 2006 року включно.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно
зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс вiдбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по Кiровог>
радськiй областi 6 липня 2006 року о 15.00 за адресою: 25009,
м. Кiровоград, вул. Глинки, 2, кiмн. 708.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління економіки та власності виконкому
Краснодонської міської ради про оголошення конкуру з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації
1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
89,6 м2, що знаходиться на балансі ДП ЖЕК № 4 КП УЖКГ № 1, за адре$
сою: Луганська обл., м. Суходільськ, вул. Третьякевича, 2.
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Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для приватизації на аукціоні. Запланована дата оцінки:
30.06.2006.
2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
25,5 м2, що знаходиться на балансі ДП ЖЕК № 3 КП УЖКГ № 1, за
адресою: Луганська обл., м. Суходільськ, вул. Гастело, 15.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для приватизації на аукціоні. Запланована дата оцінки:
30.06.2006.
3. Назва об’єкта: окремо розташована будівля площею
888,7 м 2, що знаходиться на балансі ДП ЖЕК № 3 КП УЖКГ № 1, за
адресою: Луганська обл., м. Суходільськ, вул. Гастело, 21.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для приватизації на аукціоні. Запропонована дата оцінки:
30.06.2006.
4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
41,6 м2, що знаходиться на балансі ДП ЖЕК № 3 КП УЖКГ № 1, за адре$
сою: Луганська обл., м. Суходільськ, вул. Леніна, 13а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для приватизації на аукціоні. Запланована дата оцінки:
30.06.2006.
5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
55,2 м2, що знаходиться на балансі ДП ЖЕК № 3 КП УЖКГ № 1, за ад$
ресою: Луганська обл., м. Суходільськ, вул. Леніна, 34.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для приватизації на аукціоні. Запланована дата оцінки:
30.06.2006.
6. Назва об’єкта: окремо розташована будівля площею 2 048 м2,
у тому числі — 1 017,7 м2, що знаходиться на балансі Управління еко$
номіки та власності виконкому Краснодонської міської ради, за адре$
сою: Луганська обл., м. Краснодон, вул. К. Животова, 72.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для приватизації на аукціоні. Запланована дата оцінки:
30.06.2006.
7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
125,5 м2, що знаходиться на балансі КП ЖЕК № 8, за адресою: Лу$
ганська обл., м. Молодогвардійськ, вул. Молодіжна, 12.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для приватизації на аукціоні. Запланована дата оцінки:
30.06.2006.
8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення, площею
47,3 м2, що знаходиться на балансі КП ЖЕК № 8, за адресою: Луган$
ська обл., м. Молодогвардійськ, вул. Свердлова, 11.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для приватизації на аукціоні. Запланована дата оцінки:
30.06.2006.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва$
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці$
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 25.11.2003 № 2100, зареєстрованого Міністерством юс$
тиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність: від$
повідної кваліфікації оцінювачів, стосовно оцінки об’єкта оцінки, що
має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оці$
нювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оці$
нювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб
(оцінювачів), у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого на$
казом Фонду державного майна України від 19.12.2001 № 2355, за$
реєстрованого Міністерством юстиції України 28.12.2001 за № 1092/
6283; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки май$
на, зокрема, подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залуче$
ні до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку
майна та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного май$
на; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено
суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна; у
разі необхідності — спеціального дозволу на провадження діяльно$
сті, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціноч$
ної діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебува$
ють у трудових відносинах з суб’єктом оціночної діяльності.
До участі у конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів оціночної діяльності, ви$
даних відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передба$
чено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами
оцінки та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати конкурсну документацію, яка
складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До
підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсі за вста$
новленою формою; копія установчого документа претендента; копії ква$
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцін$
ку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре$
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіка$
та суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер$
жавного майна України; інформація про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі$
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його шта$
тному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки май$
на, у тому числі подібного майна тощо); конкурсна пропозиція претен$
дента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію що$
до вартості робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації
про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до Управління економіки та
власності виконкому Краснодонської міської ради (Луганська область,
м. Краснодон, пл. Леніна, 8) до 17.00 13.07.2006.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно
зробити відмітку: «на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться 20.07.2006 о 10.00 в Управлінні економі>
ки та власності виконкому Краснодонської міської ради за адре>
сою: 94400, Луганська область, м. Краснодон, пл. Леніна, 8.
Телефон для довідок м. Краснодон, 2$51$80.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
1. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація. Оцінка необо$
ротних активів.
Назва об’єкта: державне підприємство «Украгроспецсервіс».
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Декабристів, 48.
Галузь народного господарства: ремонт сільськогосподарських машин.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі$
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів) — 24.
Розмір статутного фонду — 175,0 тис. грн.
Балансова залишкова вартість основних засобів (будівлі та споруди,
обладнання, транспортні засоби) — 166,0 тис. грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — ні.
Організаційно$правова форма — державна.
Запланована дата оцінки 30.06.06.
Відповідно до вимог наказу ФДМУ від 25.10.03 № 2100, претенденти
подають конкурсну документацію, а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3);
копію установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претенден$
том до проведе6ння робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претен$
денту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у том числі
подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон$
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кальку$
ляції витрат, повязаних з виконанням робіт, по проведнню конкур$
су, терміну виконання робіт. Конкурсну документацію слід подавати
до Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області до 04.07.06
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11$й по$
верх, кімн. 1113.

Конкурс відбудеться 07.07.06.
Довідки за телефонами: (048) 731$50$28, 731$50$39.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки майна
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно тимчасово не$
працюючої контейнерної АЗС — група інвентарних об’єктів у складі: АБП
— 3 шт., роздавальні колонки — 2 шт., кіоск оператора — 1 шт., метале$
вий кіоск — 1 шт., огорожа — 58 м, асфальтове покриття — 141 м.
Адреса: м. Плтава, в. Старий Поділ, 14а.
Балансоутримувач: орендар ПП Чича Ю. І.
Спосіб приватизації: аукціон.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі до
кументи: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (від$
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді$
яльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100); ко$
пію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних доку$
ментів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде за$
лучено претендентом до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залу$
чено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копію
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фо$
ндом державного майна України; інформацію про претендента (до$
кумент, який містить відомість про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конве$
рті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання ро$
біт.
Конкурс відбудеться 6 липня 2006 року, за адресою: м. Полта>
ва, вул. Леніна, 1/23.
Документи приймаються до 30 червня 2006 р. включно.
Телефон для довідок (05322) 2 89 58.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернігівській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
Назва об’єкта оцінки: об’єкт групи Ж — лазня.
Адреса об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Прилуцький р$н, смт Лино$
виця, вул. Заводська, 25.
Балансоутримувач: ЗАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний».
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною пло$
щею 73 м2, 1899 року побудови. Фундамент, стіни, перегородки — цег$
ляні; перекриття — дерев’яне; покрівля — азбофанера.
Мета проведення оцінки: визначення вартості.
Спосіб приватизації: аукціон.
Запланована дата оцінки: 30.06.2006.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конку
рсну документацію, яка подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних до
кументів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою фор$
мою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч$
ної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ № 2100 від 25.11.03); ко$
пія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних докуме$
нтів оцінювачів, які працюють у штатному складі, та, яких буде залуче$
но до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмо$
ві згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оці$
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформацію про претендента (документ, який містить відомо$
сті про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особис$
того досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому чис$
лі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конве$
рті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт
(зазначається в єдиній одиниці виміру — календарних днях).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її не$
своєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускаєть$
ся.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Чер>
нігівській області 17 липня 2006 р. о 15.00 за адресою: м. Черні>
гів, проспект Миру, 43.
Документи приймаються до 11 липня 2006 р. (включно) за адресою:
м. Чернігів, проспект Миру, 43, к. 325, тел. для довідок (04622) 7$98$84.
ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
яких буде залучено до проведення незалежної оцінки об’єктів
Визнати переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль$
ності, що відбувся 07.06.2006, для оцінки:
об’єкта, що належить Автономній Республіці Крим, — двоповерхової
будівлі міжлікарняної аптеки № 213 площею 1 663,1 м2, Автономна Респу$
бліка Крим, м. Джанкой, вул. Радгоспна, 19д, фізичну особу — підприєм
ця Попова В. В.
об’єкта, що належить Автономній Республіці Крим — цілісного май$
нового комплексу «Бахчисарайський деревообробний завод», Автоно$
мна Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Вишнева, 1а, приватне кон
салтингове підприємство «Константа».
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
та комунальної власності
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежних оцінок об’єктів державної та
комунальної власності, визнано:
по об’єкту соціальної сфери — частині піонерського табору «Півден$
ний Буг», за адресою: Вінницька область, Бершадський район, с. Луго$
ва, 7$й км ст. Гайворон, що знаходиться на балансі ВАТ «Гайворонський
тепловозо$ремонтний завод» — СПД Петричко Л. В., м. Вінниця;
об’єкту державної власності групи А — будівлі комбінату побутового
обслуговування, за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, смт
Кирнасівка, вул. Новозаводська, 2, що знаходиться на позабалансовому
рахунку Кирнасівської селищної ради та не увійшла до статутного фонду
ВАТ «Кирнасівський цукровий завод» — СПД Остренюк Л. В., м. Вінниця;
об’єкту спільної комунальної власності територіальних громад Вінниць$
кої області — магазину$їдальні, літ. № 33 загальною площею 86,1 м2, що
знаходиться на балансі ВАСТ «Якушинецьке», за адресою: Вінницька об$
ласть, Вінницький район, с. Якушинці, вул. Радгоспна, 4а — СПД Шевчук
О. А., м. Вінниця;
об’єкту комунальної власності — вбудованому приміщенню магазину
загальною площею 106,4 м2, за адресою: м. Хмільник, вул. Ворошилова,
6а, що знаходиться на балансі Комунального підприємства Хмільниць$
кої житлово$експлуатаційної контори — СПД Шевчук О. А., м. Вінниця;
об’єкту спільної власності територіальних громад Вінницької області —
приміщенню підвалу загагальною площею 46 м2 будинку по вул. 50$річчя
Перемоги, 26 у м. Вінниці, що знаходиться на балансі Управління спільної
комунальної власності територіальних громад Вінницької області і орен$
дується ТОВ підприємством побутового обслуговування «Дона» — СПД
Попова А. А., м. Вінниця;
об’єкту спільної власності територіальних громад Вінницької області
— нежитловому вбудованому приміщенню 5$го поверху загальною пло$
щею 17,8 м2 будинку по вул. 50$річчя Перемоги, 26 у м. Вінниці, що зна$
ходиться на балансі Управління спільної комунальної власності терито$
ріальних громад Вінницької області і орендується ТОВ виробничо$
торговою фірмою «Елегант$Л» — СПД Попова А. А., м. Вінниця;
об’єкту спільної комунальної власності територіальних громад Вінни$
цької області — майну (16 об’єктів: будівля лазні, склад з прибудовою,
кузня з прибудовою, оглядова яма з КПП, склад, прохідна, мийка авто$
мобілів, 2 криниці, туалет, погріб, гараж, сторожова, трансформаторна
підстанція, башта водонапірна, дізельна підстанція), яке не увійшло до
статутного фонду ВАТ «Комсомольське спеціалізоване підприємство
«Агромаш» за адресою: Вінницька область, Козятинський район, с. Ком$
сомольське, вул. Київська, 45, — СПД Остренюк Л. В., м. Вінниця.

21 червня 2006 року

10
верху, літ. А$2, площею — 160,3 м2, виконано поліпшення, балансоутримувач —
ЗАТ «Запоріжбуд», яке орендується приватним підприємцем Боровською С. С.
за адресою: 69009, м. Запоріжжя, вул. Історична, 61, визнано ПП «Данко».

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної та комунальної власності
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежних оцінок об’єктів державної та комунальної
власності, визнано:
по об’єкту спільної власності територіальних громад Барського району Він$
ницької області — підвальному приміщенню загальною площею 284,9 м2 бу$
динку побуту, за адресою: Вінницька область, м. Бар, пл. Пам’яті, 19, що
знаходиться на балансі Барської районної ради Вінницької області і оренду$
ється суб’єктом підприємницької діяльності фізичною особою Юрчук І. О. —
СПД Остренюк Л. В., м. Вінниця;
об’єкту спільної власності територіальних громад Калинівського району
Вінницької області — будівлі майстерні з ремонту взуття загальною площею
221,6 м2, за адресою: Вінницька область, м. Калинівка вул. Дзержинського,
18, що знаходиться на балансі Калинівської районної ради Вінницької області
— СПД Попова А. А., м. Вінниця.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області про
підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки
Переможцем конкурсу по об’єктах оцінки визнано:
ФО ПП Федорова І. О.
Назва об’єкта: нежитлова будівля, сарай, погріб.
Адреса: м. Полтава, вул. Халтуріна, 5.
Балансоутримувач: ВАТ «Демітекс».
Мета оцінки: нежитлова будівля — оренда, сарай, погріб — відшкодування
збитків, у зв’язку з списанням через знесення об’єктів.
Назва об’єкта: приміщення колишнього дитячого садка.
Адреса: Полтавська обл., м. Лубни, провулок вулиці Комсомольської, 5.
Балансоутримувач: КП «Фірма Валтекс».
Мета оцінки: оренда.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
РВ ФДМУ по Львівській області з відбору суб’єкта оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта
приватизації державної власності групи Д від 07.06.2006
Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки ОНБ — гуртожи$
тку готельного типу на 110 місць з їдальнею на 75 посадкових місць, смт Ма$
герів Жовківського району, визнано ПП «ЕкспертМаш».
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області про
підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
були залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
приватизації, що відбувся 2 червня 2006 року
Назва об’єкта незавершеного будівництва: комплекс будівель та споруд у
складі: адміністративно$виробничий корпус; спортивно$оздоровчий корпус;
підсобний корпус; склад (класи ЦО); насосна станція; резервуар, що знахо$
дяться на балансі Одеського обласного центру зайнятості.
Місцезнаходження об’єкта: 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гага$
ріна, 26а.
Аукціон. Переможцем конкурсу визнано ТОВ «Нотінгем Хаус».

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, який відбувся 31.05.2006 у
Регіональному відділенні Фонду державного майна України
по Донецькій області
Переможцями конкурсу по об’єктах:
ОНБ — невстановленому обладнанню до житлового будинку № 8 (паса$
жирський ліфт), що знаходиться на балансі ВАТ «Донецький завод велико$
панельного домобудування 3». Місцезнаходження об’єкта: м. Донецьк, вул.
Стратонавтів, 264а, — визнано СПД ФО Ганжа Б. М.;
об’єкту комунальної власності групи А — магазину (вбудоване приміщення в жи$
тловий будинок), що знаходиться на балансі Донської селищної ради Волновасько$
го району Донецької області. Місцезнаходження об’єкта: Волноваський р$н, смт
Донське, вул. В. І. Леніна, 4, — визнано ДП «НДПІ «Донецький ПромбудНДІпроект»;
об’єкту державної власності групи Ж — лазні$сауни з прибудовою, що зна$
ходиться на балансі КСП «Зірка». Місцезнаходження об’єкта: м. Маріуполь,
вул. Зелена, 33, — визнано ПП «Центр експертних послуг».
ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
який відбувся в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій
області 13.06.06
Переможцем конкурсу по об’єкту — нежитловому приміщенню № 15 1$го по$
ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для визначення ринкової вартості
об’єкта незавершеного будівництва — будівель, розташованих у
м. Києві по вул. Смоленській, 10, з метою передачі їх
до статутного фонду державного підприємства «Державний
фармакологічний центр» Міністерства охорони здоров’я України
Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки майна, затвер
дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
Об’єкт незавершеного будівництва — будівлі, розташовані у м. Києві по вул.
Смоленській, 10, Міністерства охорони здоров’я України для передачі їх до ста$
тутного фонду державного підприємства «Державний фармакологічний центр».
Місцезнаходження державного підприємства: 01042, м. Київ, вул. Чиго$
ріна, 18, тел.: 286$70$44, тел./факс: 286$77$59.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
незавершеного будівництва — будівель, розташованих у м. Києві по вул. Смо$
ленській, 10, з метою передачі їх до статутного фонду державного підприємства
«Державний фармакологічний центр» Міністерства охорони здоров’я України.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що ви$
робляються: дослідження і розробка в галузі природних та технічних наук.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.:
двоповерхова, триповерхова, п’ятиповерхова, шестиповерхова будівлі (за$
гальною площею 10 775 м2).
Балансова залишкова вартість станом на 31.05.06, тис. грн.: 2 503, 2.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — немає.
Дата оцінки: 30.06.06.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердже$
ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.03 № 1891.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся в Регіональному відділенні
ФДМУ по Харківській області 02.06.2006
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Договори на проведення оцінки по об’єктах:
ОНБ — дитячий садок на 90 місць ВАТ ім. газети «Известия», за ад$
ресою: 64841, Харківська область, Близнюківський район,
с. Верхньоводяне;
майно медпункту, що знаходиться на балансі ВАТ «Харківський молочний
комбінат», за адресою: 61172, м. Харків, вул. Роганська, 149, буде укладено
з суб’єктом оціночної діяльності ПП «Ескорт».

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду комунального майна Комсомольської міської ради Полтав>
ської області про визнання конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності таким, що не відбувся
У зв’язку з тим, що на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
здійснення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності, які підлягають
приватизації:
нежитлове вбудоване приміщення площею 40,1 м2 за адресою: м. Комсо$
мольськ, пров. Молодіжний, 28, що знаходиться на балансі комунального
житлового ремонтно$експлуатаційного підприємства № 1;
нежитлове вбудоване приміщення площею 26,5 м2 за адресою: м. Комсо$
мольськ, вул. Молодіжна, 12, що знаходиться на балансі комунального жи$
тлового ремонтно$експлуатаційного підприємства № 1,
не було подано жодної заяви, вважати конкурс таким, що не відбувся від$
повідно до Положення про конкурсний відбір експертів, затвердженого нака$
зом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100 зі змінами.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся в Регіональному відділенні
ФДМУ по Харківській області 09.06.2006
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Переможцем конкурсу по:
нежитловій будівлі магазину (літ. А) загальною площею 195,7 м2, що зна$
ходиться на балансі ВАТ «Новоіванівський цукровий завод», за адресою: Ха$
рківська обл., Коломацький р$н, смт Коломак, вул. Перемоги, 96, визнано
суб’єкта оціночної діяльності — ПП «Ескорт»;
будівлі профілакторію (для ремонту автомобілів), літ. Б$2, загальною пло$
щею 1 816,10 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Краснокутське автотранс$
портне підприємство», за адресою: Харківська обл., Краснокутський р$н, смт
Краснокутськ, вул. Куйбишева, 107/1, визнано суб’єкта оціночної діяльності
— ФОП Пономаренко О. В.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від$
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України 25.11.2003 № 2100
і зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.
Конкурсною комісією не розглядаються пропозиції щодо вартості виконан
ня робіт з оцінки, що дорівнюють або перевищують 30 тис. грн.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має підтвер$
джуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до По$
рядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 19.12.01 № 2355
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.01 за № 1092/6283;
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема,
подібного майна;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні
оцінки подібного майна;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оці$
ночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна;
у разі необхідності — спеціального дозволу на провадження діяльності,
пов’язаною з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльно$
сті, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають у трудових відно$
синах із суб’єктом оціночної діяльності.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих від$
повідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної ді$

яльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного майна України кон
курсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних до
кументів. До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсі (за
встановленою формою); копія установчого документа претендента; копії квалі$
фікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі, та яких буде
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові
згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особи$
стими підписами (у тому числі тих, що працюють, за сумісництвом); копія серти$
фіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фонду державного
майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучають$
ся ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Фонду дер$
жавного майна України (вул. Кутузова, 18/9, кімната 514) до 18.00 29.06.06.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвер$
дних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку:
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». Перепустки до загального
відділу(відділобробкивхідноїдокументації)ФондудержавногомайнаУкраїнивида$
ються по вул. Кутузова, 18/7, кімната 411/1. Телефон для довідок: 200$36$36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України 05.07.06
о 15.00.,

Ï²ÄÑÓÌÊÈ ÀÓÊÖ²ÎÍÓ
Департамент продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів, т. 2003328
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПIДСУМКИ 86>го СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО АУКЦIОНУ ЗА ГРОШОВІ КОШТИ
(затверджено наказом ФДМУ від 26.05.2006 № 822)

Код за
ЄДРПОУ

Назва підприємства

00274298 ВАТ «КОЛОМИЙСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ»

Розмір
статут
ного
фонду,
грн.

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

Почат
кова
ціна
акції,
грн.

Аукці
онна ціна
акції,
грн.

Середня Подано заяв,
ціна
шт.
до про
дажу, фіз. юр.
грн. особа осо
ми бами

Сума заявлених
грошових коштів,
грн.

Задоволено
заяв

фіз.
осіб

фіз.
осіб

юр.
осіб

юр.
осіб

Сума грошових
коштів, прийнятих
до сплати
юр.
осіб

фіз.
осіб

Кількість
недопущених
заяв

Сума грошових
коштів, що
підлягають
поверненню

фіз.
осіб

фіз.
юр.
особам особам

юр.
осіб

Акцій
продано,
шт.

Сума
грошових
коштів,
прийня
тих до
сплати,
грн.

Зали
шок
акцій,
шт.

254303,5

507655

0.05

0.144

0,05

0

2

0

110

0

2

0

110

0

0

0

0

0

2200

505455

110

100406,25

1567

5.25

39.59

5,25

0

1

0

63

0

1

0

63

0

0

0

0

0

12

1555

63

00373630 ВАТ «БУЖАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

1380230

328292

0.25

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

328292

0

00375906 ВАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

1997932

398589

0.25

0.25

0,01

0

5

0

720

0

5

0

720

0

0

0

0

0

72000

326589

720

00274312 ВАТ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»

00387329 ВСАТ «НОВОСЕЛИЦЬКЕ»

2049210

819684

0.25

0.25

0,0625

0

1

0

20

0

1

0

20

0

0

0

0

0

320

819364

20

00412406 ВАТ «АГРОФІРМА «ГЛОБІВСЬКА»

1954700

699932

0.25

0.25

0,0625

0

11

0

8510

0

11

0

8510

0

0

0

0

0

136160

563772

8510

6646400

1715520

0.25

0.25

0,0625

0

1

0

60

0

1

0

60

0

0

0

0

0

960

1714560

60

10366100

4144776

0.25

0.25

0,0625

0

4

1

350

10

4

1

350

10

0

0

0

0

5760

4139016

360

00414463 ВАТ «МИР»
00483493 ВАТ «ПЛЕМПТАХОЗАВОД ІМЕНІ ЧКАЛОВА»
00488993 ВАТ «ОЛЕШИНСЬКЕ»

4852600

1940880

0.25

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1940880

0

00846688 ВАТ «ЧЕРВОНЕ ПРИВІЛЛЯ»

1297314

1295896

0.25

0.25

0,0625

0

19

0

16000

0

19

0

16000

0

0

0

0

0

256000

1039896

16000

00857290 СВАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»

43032000

24097761

0.25

0.25

0,0625

0

1

0

30

0

1

0

30

0

0

0

0

0

480

24097281

30

00951586 ВАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

7681700

3072680

0.25

0.25

0,0625

0

2

1

210

10

2

1

210

10

0

0

0

0

3520

3069160

220

00951787 ВАТ «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

2333512

395000

0.25

0.25

0,10314

0,07149

48

2

37230

4010

47

2

36729,41

4010

1

0

0,59

0

395000

0

40739,41

23500

9400

0.25

4.803

0,25

0

1

0

100

0

1

0

100

0

0

0

0

0

400

9000

100

01350156 ВАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД»

2394302

953452

0.25

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

953452

0

01432115 ВАТ «ЛУГАНСЬКГЕОЛОГІЯ»

2211902

882803

0.25

0.25

0,0625

0

2

1

250

10

2

1

250

10

0

0

0

0

4160

878643

260

01237616 ВАТ «КРАМАТОРСЬКЖИТЛОБУД»

199343

79738

0.25

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79738

0

02968487 ВАТ «КРОЛЕВЕЦЬКА ФАБРИКА
«ХУДОЖНЄ ТКАЦТВО»

02042356 ВАТ «ФАВОРИТ»

2964864

1180246

0.25

0.25

0,0625

0

2

0

125

0

2

0

125

0

0

0

0

0

2000

1178246

125

03113325 ВАТ «КІРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 10923»

355886,5

119105

0.25

0.25

0,01742

0

4

0

2075

0

4

0

2075

0

0

0

0

0

119105

0

2075

03399511 ВАТ «РІВНЕАВТОТРАНСПОРТ 15654»

1610070

547428

0.25

0.25

0,01

0

3

0

3385

0

3

0

3385

0

0

0

0

0

338500

208928

3385

04371845 ВАТ «ПРИЛУЦЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ»

3578900

1431560

0.25

0.25

0,0625

0

1

0

20

0

1

0

20

0

0

0

0

0

320

1431240

20

04634150 ВАТ «АГРОАЗОВ»

6663200

1450976

0.25

0.25

0,0625

0

1

0

100

0

1

0

100

0

0

0

0

0

1600

1449376

100

12230600

23969256

0.25

0.25

0,0625

0

0

1

0

10

0

1

0

10

0

0

0

0

160

23969096

10

04762586 ВАТ «БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА
РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН»

21 червня 2006 року
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11
Код за
ЄДРПОУ

Розмір
статут
ного
фонду,
грн.

Назва підприємства

04762623 ВАТ «ОЛЕКСІЇВСЬКЕ»
04776246 ВАТ «ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ЗАВОД
ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИКОНАВЧИХ МЕХАНІЗМІВ»

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

1273984

258472

0.25

Почат
кова
ціна
акції,
грн.

Аукці
онна ціна
акції,
грн.

0.25

0,01

Середня Подано заяв,
ціна
шт.
до про
дажу, фіз. юр.
грн. особа осо
ми бами
0

7

0

Сума заявлених
грошових коштів,
грн.

Задоволено
заяв

фіз.
осіб

юр.
осіб

фіз.
осіб

юр.
осіб

2700

0

5

0

Кількість
недопущених
заяв

Сума грошових
коштів, прийнятих
до сплати
юр.
осіб

фіз.
осіб

Сума грошових
коштів, що
підлягають
поверненню

1760

0

фіз.
осіб

юр.
осіб

2

0

фіз.
юр.
особам особам
0

Акцій
продано,
шт.

Сума
грошових
коштів,
прийня
тих до
сплати,
грн.

Зали
шок
акцій,
шт.

0

176000

82472

1760

19420600

7129840

0.25

0.25

0,0625

0

3

1

130

5000

3

1

130

5000

0

0

0

0

82080

7047760

5130

04872300 ВАТ «ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС»

4960000

4179

100.0

100.0

25

0

133

0

105150

0

104

0

82200

0

29

0

0

0

3288

891

82200

05395011 ВАТ «МУКШАНСЬКЕ»

1306900

115160

0.25

0.25

0,01

0,00834

2

0

1152

0

2

0

1152

0

0

0

0

0

115160

0

1152

14576117

5830447

0.25

0.25

0,06329

0,03221

13

2

4566

364415

13

2

4565,95

364415

0

0

0,05

0

5830447

3724100

41512

0.25

0.25

0,0377

0,02431

10

1

1555

10

10

1

1554,99

10

0

0

0,01

0

41512

0

104092

40637

0.25

0.25

0,02178

0,01526

6

0

1292

0

5

0

885

0

1

0

0

0

40637

0

885

5258951

676800

0.25

0.25

0,01055

0,00825

12

1

7128

10

12

1

7128

10

0

0

0

0

676800

0

7138

429,72

05409685 ВАТ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД МАСТИЛЬНОГО
ТА ФІЛЬТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ»
05430461 ВАТ «ХРИСТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД КОМБІКОРМІВ І КРУП»
05490902 ВАТ «МОНАСТИРИСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»
05491161 ВАТ «АГРОБІЗНЕСНВ»
05766095 ВАТ «МИРНОДОЛИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД»

0 368980,95
1564,99

335880

1360

0.25

0.25

0,31618

0,16912

5

0

430

0

5

0

429,72

0

0

0

0,28

0

1360

0

6780400

678039

0.25

0.25

0,01

0

1

0

100

0

1

0

100

0

0

0

0

0

10000

668039

100

21318812 ВАТ «КАМ’ЯНЕЦЬПОДІЛЬСЬКА ПМК 245»

151000

60400

0.25

0.25

0,19709

0,15438

9

1

2508

10000

8

1

1903,86

9999,96

1

0

0,14

0,04

60400

0

11903,82

21334780 ВАТ «СТАРОСИНЯВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 16850»

112000

11810

0.25

0.25

0,17824

0,14077

6

1

1723

500

5

1

1604,99

499,96

1

0

0,01

0,04

11810

0

2104,95

3499,82

20900183 ВАТ «РОДНІКИ»

21334975 ВАТ «ТЕОФІПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 16849»

97400

19481

0.25

0.25

0,17966

0,12846

10

0

3695

0

9

0

3499,82

0

1

0

0,18

0

19481

0

21356221 ВАТ «ЧИГИРИНЕНЕРГОБУДТРАНС»

11470,25

228

0.25

0.352

0,29386

0,28509

2

0

67

0

2

0

67

0

0

0

0

0

228

0

67

21810683 ВАТ «СВІТЛОФОР»

4314887

843028

0.25

0.25

0,0625

0

4

0

200

0

4

0

200

0

0

0

0

0

3200

839828

200

ÔÄÌÓ ïîâ³äîìëÿº
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

продажу, державних підприємств і відкритих акціонерних товариств, які підля$
гають підготовці до продажу в 2006 році», п.1 розпорядження Кабінету Міністрів
України від 05.04.2006 № 180$р «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпоря$
дження Кабінету Міністрів України від 26.12.2006 №570$р», а також з метою
вжиття заходів для забезпечення грошових надходжень від приватизації дер$
жавного майна до державного бюджету України у 2006 році,

НАКАЗ
м. Київ

26.05.2006

відділень забезпечити згідно з планом$графіком підготовку пакетів
акцій підприємств для виставлення на продаж.
3. Департаменту підготовки та проведення конкурсів (Філозоп Є.Т.), Де$
партаменту продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів (Яко$
влєв Ю.В), Департаменту міждержавних майнових відносин та спільних під$
приємств (Степура Т.І.), Голові Фонду майна АР Крим, начальникам регі$
ональних відділень забезпечити своєчасне виставлення на продаж пакетів
акцій підприємств згідно з планом$графіком.
4. Департаменту оперативного планування (Мольченко Г.В.) забезпечити
щоквартальний моніторинг продажу пакетів акцій господарських товариств і
холдингових компаній, Департаменту міждержавних майнових відносин та
спільних підприємств (Степура Т.І.) забезпечити моніторинг продажу об‘єк$
тів групи Е, згідно з планом$графіком та внесення змін до нього.
5. Кошти від продажу пакетів акцій ВАТ зараховуються у рахунок виконання
завдань органу приватизації, відповідальному за виставлення на продаж цих
пакетів, згідно з планом$графіком.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

№ 832

Про затвердження «Помісячного пооб’єктного плану>графіка
виставлення на продаж у квітні—грудні 2006 року пакетів акцій
господарських товариств
і холдингових компаній та об‘єктів групи Е»
На виконання п.123 Закону України «Про Державну програму приватизації на
2000—2002 роки», виконання абзацу 1 п.2 розпорядження Кабінету Міністрів
України від 26.12.05 № 570$р «Про затвердження переліків господарських то$
вариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити «Помісячний пооб’єктний план$графік виставлення на про$
даж у IІ—IV кварталах 2006 року пакетів акцій господарських товариств і хол$
дингових компаній та об‘єктів групи Е» (додаються).
2. Департаменту оперативного планування (Мольченко Г.В.), Де$
партаменту реформування власності (Красовський В.А.), Департа$
менту міждержавних майнових відносин та спільних підприємств (Сте$
пура Т.І.), Голові Фонду майна АР Крим, начальникам регіональних

Голова Фонду

В. СЕМЕНЮК

Додаток 1 до наказу ФДМУ від 26.05.2006 № 832

Помісячний пооб’єктний план>графік виставлення
на продаж у квітні—грудні 2006 року пакетів акцій господарських
товариств і холдингових компаній*
№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

Частка статут
Дата публікації в
Статутний
ного фонду, що
газеті «Відомості
фонд,
буде виставлена
приватизації»
тис. грн.
на продаж, %

Назва підприємства

Продовження додатка 1
№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

Частка статут
Дата публікації в
Статутний
ного фонду, що
газеті «Відомості
фонд,
буде виставлена
приватизації»
тис. грн.
на продаж, %

Назва підприємства

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
176

5385507

ВАТ «Листопад», м.Кременчук

2599,784

25,000

12.07.2006

177

5385507

ВАТ «Листопад», м.Кременчук

2599,784

25,000

05.07.2006

7957,7

25,000

12.07.2006

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
164

21367236

ВАТ «Драбівський дитячий лікувальнооздоровчий
центр «Пролісок»

859,8

9,000

14.06.2006

178

14312499

ВАТ «Машинобудівний завод «Аметист»

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
165

4371845

ЦА ФДМУ

ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат»

3578,9

10,000

14.06.2006

179

191170

ВАТ «Макіївський металургійний комбінат»

180

218012

ВАТ «Завод Південгідромаш»**

181

306650

ВАТ «Тернопільське об`єднання «Текстерно»**

182

1056741

ВАТ «Харківський завод електротехнічного обладнання»

183

1130667

ВАТ «Авіаційне підприємство спеціального призначення
«Меридіан»

354160,36

10,000

05.07.2006

13940

25,000

19.07.2006

48709,52

25,000

19.07.2006

3912,8

99,810

05.07.2006

4878,6

5,000

05.07.2006

531,3

5,000

19.07.2006

—

10,000

12.07.2006

324195,52

3,840

26.07.2006

487,40525

8,159

12.07.2006

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
166

957135

ВАТ «Колос» смт Глибока Чернівецька обл.

80,484

10,000

14.06.2006

167

14314682

ВАТ «Чернівецький радіотехнічний завод»

66458,91

7,500

14.06.2006

Відкриті грошові регіональні аукціони
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
168

385922

Відкрите акціонерне товариство «Городище 
Пустоварівський бурякорадгосп»

2139,623

25,090

14.06.2006

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
169

855919

ВАТ «Плодорозсадник «СкалаПодільський»

445,964

34,390

184

1296126

ВАТ «Науководослідне медичне об’єднання «Діалір»

185

5769299

ВАТ «ХК «Краян»

186

14312980

ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод»

14.06.2006

Спеціалізовані аукціони за грошові кошти

ЛИПЕНЬ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону
187

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

5465904

ВАТ «Луганське автотранспортне підприємство 10964»

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
170

14314989

ВАТ «Рівненський радіотехнічний завод»**

11211,5942

50,000

05.07.2006

1340

95,000

26.07.2006

188

122358

ВАТ «Південелектромережбуд»

208,46

10,000

12.07.2006

189

176745

ВАТ «Торезький завод залізобетонного шахтного кріплення» 2444,14225

10,000

12.07.2006

Фондова біржа та ПФТС

190

483493

ВАТ «Племптахозавод ім. Чкалова»

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

191

957672

ВАТ «Торезька реалізаційна база хлібопродуктів»

192

2042356

193

445535

ВАТ «СевлюшСир»

194

490719

ВАТ «Сортнасінняовоч», м. Ужгород

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
171

172

236079

14312217

ВАТ «Макошинський завод «Сільгоспмаш»**

ВАТ «Вінницький електротехнічний завод»

3352,5

68,036

30.07.2006

3130,755

0,490

05.07.2006

ВАТ «Фаворит», м.Артемівськ Донецької обл.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
173

952798

ВАТ «Старобільський елеватор»

14308919

175

3117346

ВАТ «Продмаш»**

1598,3

26,000

12.07.2006

72,6

26,100

05.07.2006

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ВАТ «Добровеличківське АТП 13540»

8,319

12.07.2006

453,23

10,000

12.07.2006

199,343

10,000

12.07.2006

1542,5

8,001

12.07.2006

711,3

5,097

12.07.2006

2526,1

10,000

12.07.2006

6780,4

2,500

12.07.2006

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
174

10366,1

ІВАНОФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
195

5802750

ІваноФранківське відкрите акціонерне товариство
«Променерговузол»

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
* Продовження. Початок у газеті «Відомості приватизації» від 07.06.06 № 21 (410)
** Підприємства групи Г, плани розміщення яких у разі потреби погоджуються з Кабінетом Міністрів України

№ 23 (412)

196

20900183

ВАТ «Родніки», сще Весняне Миколаївської обл.

21 червня 2006 року

12
Продовження додатка 1
№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

Частка статут
Дата публікації в
Статутний
ного фонду, що
газеті «Відомості
фонд,
буде виставлена
приватизації»
тис. грн.
на продаж, %

Назва підприємства

№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

Частка статут
Дата публікації в
Статутний
ного фонду, що
газеті «Відомості
фонд,
буде виставлена
приватизації»
тис. грн.
на продаж, %

Назва підприємства

ВЕРЕСЕНЬ

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону
197

379459

ВАТ «Здолбунівський хлібозавод»

199,373

8,330

12.07.2006

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
198

372925

ВАТ «Сумський рафінадний завод»

14388,336

199

225667

Відкрите акціонерне наукововиробниче товариство
«Теплоавтомат», м.Харків

10,080

233

165646

12.07.2006

234

14308316

235

5393108
14308753
14312766

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

200

5491161

201

21318812

ВАТ «АгробізнесНВ», смт Нова Водолага Харківської обл.

7215

10,000

12.07.2006

236

5258,951

9,734

12.07.2006

237

151

5,110

12.07.2006

ВАТ «Краснолуцький машинобудівний завод»*

21591,7145

50,000

06.09.2006

5364,105

42,700

06.09.2006

ЦА завод»*
ФДМУ
ВАТ «Нікопольський південнотрубний

364751,04

91,670

20.09.2006

ВАТ «Завод «Красний Луч», м.Красний Луч Луганської обл.

22337,699

90,000

20.09.2006

ВАТ «Юність»

5026,34975

89,610

13.09.2006

63,720

27.09.2006

ВАТ «Сєверодонецький завод опорів»

Фондова біржа та ПФТС

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ВАТ «Кам’янецьПодільська ПМК

245»

238

223705

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВАТ «Кіровський завод по виготовленню виробів
з металевих порошків»

4769,1925

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
202

4371845

ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат»

3578,9

8,362

12.07.2006

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
203

957135

204

14314682

205

5517400

ВАТ «Колос», смт Глибока, Чернівецька обл.
ВАТ «Чернівецький радіотехнічний завод»

80,484

7,590

12.07.2006

66458,91

7,091

12.07.2006

162,897

9,950

12.07.2006

ЦА ФДМУ

239

372471

240

1354817

241

20620377

Відкриті грошові регіональні аукціони

ВАТ «Великополовецький оцтовий завод»

5385507

ВАТ «Листопад», м.Кременчук

476808

6068,77

23,690

20.09.2006

1393,5

40,540

20.09.2006

1041,400

39,520

20.09.2006

2599,784

38,590

13.09.2006

108,741

6,200

20.09.2006

3214,9

25,000

13.09.2006

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
243

907361

ВАТ «Борщівський райпостач»

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
206

511»

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
242

ВАТ «Дубротекс»

ВАТ «Кожанський цукровий завод»
ВАТ «Спеціалізована пересувна механізована колона

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

ВАТ «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько
рибоводне підприємство»

2263

25,000

20.07.2006

244

30704866

ВАТ «Виробництво «Технік», м.Цюрупинськ, Херсонська обл.

ЦА ФДМУ

СЕРПЕНЬ
Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону

245

152448

ВАТ «Білоцерківський завод гумових технічних виробів»*

17910,986

5,000

13.09.2006

ЦА ФДМУ

246

235884

ВАТ «Рівненський «Завод тракторних агрегатів»

22247,2488

36,710

13.09.2006

2427,634

10,000

20.09.2006

967,05

19,330

27.09.2006

9374,26

24,950

06.09.2006

207

208

209

210
211
212

222404

1130667

1264669

5763797
14309540
21316894

ВАТ «Завод дереворізального інструменту «Мотор»
ім.Г.І. Петровського»*

519,4035

ВАТ «Авіаційне підприємство спеціального призначення
«Меридіан»

247

236004

248

14312387

ВАТ «Завод «Фрегат»*

ВАТ «Серп і молот», м.Харків*

249

14313145

ВАТ «Компанія «Дніпро»

23.08.2006

4878,6

88,250

09.08.2006

247,8

50,000

23.08.2006

54796,171

76,000

09.08.2006

Спеціалізовані аукціони за грошові кошти

ВАТ «Спеціалізоване будівельномонтажне управління
«Тунельбуд»*
ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз»*

72,200

ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт»

5678,75

ВАТ «Пульсар»

18381

92,870
94,940

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
250

176745

ВАТ «Торезький завод залізобетонного шахтного кріплення» 2444,14225

251

3,256

13.09.2006

2042356

ВАТ «Фаворит», м.Артемівськ Донецької обл.

199,343

7,840

13.09.2006

252

5802750

ІваноФранківське відкрите акціонерне товариство
«Променерговузол»

2526,1

10,000

13.09.2006

6780,4

1,700

13.09.2006

276,936

9,730

13.09.2006

1814,5

0,650

13.09.2006

25,100

20.09.2006

30.08.2006
16.08.2006

Фондова біржа та ПФТС

ІВАНОФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
213

159404

214

14307446

215

4792067

216

291013

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВАТ «Завод гірничорятувальної техніки «Горизонт»

3389,653

25,001

30.08.2006

1636,75

74,780

16.08.2006

3117,584

100,000

30.08.2006

5637,604

34,980

16.08.2006

253
ВАТ «Комісарівський завод торгового машинобудування»*

ІВАНОФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

217

904606

985,411

25,999

16.08.2006

218

14311637

ВАТ «Промінь»

ВАТ «Бориспільський райагропостач»

106,8525

16,020

16.08.2006

219

20580904

Відкрите акціонерне товариство «Камінь Богуславщини» 3044,137

36,000

16.08.2006

220

1284761

ВАТ «Львівський експериментальний механічний завод»* 6460,53175

35,381

02.08.2006

221

30704892

25,000

16.08.2006

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВАТ «Авіакомпанія «Національні авіалінії України»

223

22405648

ВАТ «Зміна»

5748938

ВАТ «Старокостянтинівський завод ковальськопресового
устаткування»*

Відкриті грошові регіональні аукціони
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
256

385862

Відкрите акціонерне товариство «Шамраївське»

257

956721

ВАТ «Чотирбоцьке хлібоприймальне підприємство»

510,7

25,000

20.09.2006

258

956804

ВАТ «Війтівецьке хлібоприймальне підприємство»

458,3

25,000

20.09.2006

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
259

9363,9

5,000

09.08.2006

8652,03

28,580

16.08.2006

14309913

ВАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»*

260

ВАТ «Південелектромережбуд»

208,46

225

176745

ВАТ «Торезький завод залізобетонного шахтного кріплення» 2444,14225

226

957672

ВАТ «Торезька реалізаційна база хлібопродуктів»

227

2042356

453,23

ВАТ «Фаворит», м.Артемівськ Донецької обл.

199,343

50,000

25.10.2006

22607719

ВАТ«Тернопільський радіозавод «Оріон»*

25888

96,130

25.10.2006

ЦА ФДМУ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
122358

1441,64

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

Спеціалізовані аукціони за грошові кошти
224

4232,122

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону
2131,8

ЦА ФДМУ
21575710

ВАТ «Косівська агропромтехніка»

ЖОВТЕНЬ

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ВАТ «Транспортник», м.Цюрупинськ, Херсонська обл.

222

907197

ЦА ФДМУ
255

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВАТ «Ірпінський комбінат «Перемога»

ВАТ «Родніки», сще Весняне Миколаївської обл.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
254

ВАТ «Будівельник», м.Коломия

20900183

6,000
10,000

16.08.2006

5,000

16.08.2006

10,000

261

152448

ВАТ «Білоцерківський завод гумових технічних виробів»*

262

214511

ВАТ «Азовкабель»*

263

1296126

17910,986

85,310

11.10.2006

12583

80,800

25.10.2006

531,3

90,570

25.10.2006

601,524

25,100

18.10.2006

4350,07

27,620

25.10.2006

7957,7

29,630

18.10.2006

16.08.2006
ВАТ «Науководослідне медичне об’єднання «Діалір»

Фондова біржа та ПФТС

16.08.2006

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНОФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
264
228

5802750

ІваноФранківське відкрите акціонерне товариство
«Променерговузол»

2526,1

10,000

16.08.2006

6780,4

2,500

16.08.2006

5538684

ВАТ «Кагарлицьке автотранспортне підприємство 13255»

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
265
229

20900183

ВАТ «Родніки», сще Весняне Миколаївської обл.

5750295

ВАТ «Харківський тракторний завод ім. Орджонікідзе»*

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
230

379459

ВАТ «Здолбунівський хлібозавод»

199,373

8,340

16.08.2006

266

14312499

ВАТ «Машинобудівний завод «Аметист»

ЦА ФДМУ

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
231

372925

ВАТ «Сумський рафінадний завод»

14388,336

10,080

16.08.2006

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

267

25128758

ВАТ «Фотон»

268

30640216

ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизельпотягів»

66854,95

5,000

25.10.2006

29724

5,000

21.10.2006

10,000

11.10.2006

Спеціалізовані аукціони за грошові кошти
232

5491161

ВАТ «АгробізнесНВ», смт Нова Водолага Харківської обл.

5258,951

9,686

16.08.2006

ІВАНОФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
269

* Підприємства групи Г, плани розміщення яких у разі потреби погоджуються з Кабінетом Міністрів України

21 червня 2006 року

5802750

ІваноФранківське відкрите акціонерне товариство
«Променерговузол»

2526,1

№ 23 (412)

13
Продовження додатка 1
№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

Частка статут
Дата публікації в
Статутний
ного фонду, що
газеті «Відомості
фонд,
буде виставлена
приватизації»
тис. грн.
на продаж, %

Назва підприємства

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
270

119623

ВАТ «Трест «Південатоменергобуд»

271

904463

ВАТ «Таращарайагропостач»

272

904517

ВАТ «Кагарлицький райагропостач»

7654,682

10,000

412607

ВАТ «Червоний партизан»

274

426458

ВАТ «Автотранспортне підприємство 16807»

496,182

10,000

11.10.2006

210,62

10,000

11.10.2006

32577712

ВАТ «Регіонпродукт», с.Гнідин Київської обл.

10130,5

20,570

15.11.2006

Відкриті грошові регіональні аукціони
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
315

488987

ВАТ «Староконстянтинівське сортнасіннєовоч»

282,5

26,330

22.11.2006

316

489018

ВАТ «Хмельницьке сортнасіннєовоч»

188,9

25,000

22.11.2006

820,2

10,000

11.10.2006

ГРУДЕНЬ

25,000

11.10.2006

Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону

275

3119227

ВАТ «Полонське автопідприємство 16844»

226,442

20,002

11.10.2006

3119285

ВАТ «Кам’янецьПодільське автотранспортне підприємство 16808»

708,72

25,000

11.10.2006

277

3119322

ВАТ «Волочиське автотранспортне підприємство 16837»

237,575

25,040

11.10.2006

278

1128498

ВАТ «Дослідноекспериментальний завод
цивільної авіації»

ЦА ФДМУ

14035982

314

Частка статут
Дата публікації в
Статутний
ного фонду, що
газеті «Відомості
фонд,
буде виставлена
приватизації»
тис. грн.
на продаж, %

Назва підприємства

193,03

276

279

Код за
ЄДРПОУ

11.10.2006

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
273

№
пор.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
317

310752

ВАТ «Нікопольський прядильнонитковий комбінат»*

11647,2

67,890

20.12.2006

86,51

50,000

20.12.2006

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
318

222216

ВАТ «Мелітопольський верстатобудівний завод
імені 23 жовтня»*

20

ВАТ «Кременецький завод порошкової металургії»

50,1815

0,073

11.10.2006

165,9

0,003

11.10.2006

ЦА ФДМУ
319

152269

ВАТ «Росава»*

69246,46

74,620

20.12.2006

ЛИСТОПАД

320

213196

ВАТ «Південний електромашинобудівний завод»*

24956,73

75,010

27.12.2006

Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону

321

214853

ВАТ «Київський завод реле та автоматики»

313,614

58,936

20.12.2006

322

236004

ВАТ «Серп і молот»*, м.Харків

2427,634

53,590

27.12.2006

ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів»* 62743,83675

50,130

06.12.2006
13.12.2006

ЦА ФДМУ
280

191170

ВАТ «Макіївський металургійний комбінат»

281

231878

ВАТ «Джанкойський машинобудівний завод»*

282

5769299

283

21575710

354160,36

55,860

15.11.2006

323

5389942

43551

94,990

01.11.2006

324

20508143

ВАТ «Авіакомпанія Константа»

88,150

01.11.2006

325

25128758

ВАТ «Фотон»

95,000

22.11.2006

326

30640216

ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизельпотягів»

ВАТ «ХК «Краян»
ВАТ «Авіакомпанія «Національні авіалінії України»

9363,9

Фондова біржа та ПФТС

19277566

ВАТ «Інженерна компанія «Досвід»

285

19414617

ВАТ «Київське автотранспортне підприємство 1010»

21169246

ВАТ «Підволочиський хлібозавод»

287

30704892

ВАТ «Транспортник», м.Цюрупинськ, Херсонська обл.

288

2308021

289

14307558

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
178594

ВАТ «Іллічівський рудоремонтний завод»

5852,975

51,000

20.12.2006

1171,53

42,170

15.11.2006

328

181668

ВАТ «Трест «Луганськшахтопроходка»

3458,68

26,000

27.12.2006

329

958565

ВАТ «Захист хліба»

141,864

25,003

20.12.2006

330

3113383

ВАТ «Новопсковське автотранспортне підприємство 10909» 188,28425

25,120

20.12.2006

331

3115956

ВАТ «Брянковське автотранспортне підприємство 10963»

570,065

25,120

20.12.2006

8552,33

26,000

20.12.2006

564,162

25,000

15.11.2006

2131,8

48,070

15.11.2006

ВАТ «Страхова компанія «Астарта», м.Київ

332

951451

ВАТ «Криворізький комбінат хлібопродуктів

1280

26,310

15.11.2006

333

952841

ВАТ «Дніпропетровська експедиція по захисту
хлібопродуктів»

ВАТ «Дана» (КорсуньШевченківський
машинобудівний завод)

634,073

26,000

20.12.2006

1103,5

0,016

29.11.2006

334

1238318

ВАТ «Дніпрохімбуд»

3072,45

66,210

20.12.2006

ДАХК «Енергобуд»

1163,465

94,470

08.11.2006

335

3113443

ВАТ «Нікопольське автотранспортне підприємство»

1164,9

8,293

20.12.2006

336

24995832

ВАТ «Криворізьке автотранспортне підприємство 14100»

2864,3

31,240

20.12.2006

337

176489

338

5482883

339

954030

340

1350274

ВАТ «Бердичівський завод транспортного
машинобудування»

341

3116594

ВАТ «Автотранспортне підприємство 11801

342

3116654

ВАТ «Баранівкатранс»

343

3116751

ВАТ «Бердичівське АТП 11837»

344

3116772

ВАТ «Андрушівське автотранспортне підприємство 11838»

345

14313211

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
2»

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
3374764

27.12.2006

327

Спеціалізовані аукціони за грошові кошти

291

95,000

29.11.2006

ЦА ФДМУ

23510755

27.12.2006

29724

30,420

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

290

94,210

14244,06

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
286

42,220

Фондова біржа та ПФТС

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
284

2338,5
66854,95

ВАТ «Крижопільський цукровий завод»,
с. Городківка Вінницької області

13775,5

10,000

ЦЗФ «Калінінська»

3860,32

19,070

20.12.2006

15236,68

25,960

20.12.2006

435,93

26,990

20.12.2006

2050,834

25,000

20.12.2006

342,838

25,100

20.12.2006

241,5345

25,100

20.12.2006

15.11.2006
ВАТ «Макіївська бавовнопрядильна фабрика «Мактекс»

ІВАНОФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
292

5802750

ІваноФранківське відкрите акціонерне товариство
«Променерговузол»

2526,1

10,000

15.11.2006

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
293

119623

ВАТ «Трест «Південатоменергобуд»

7654,682

10,000

15.11.2006

294

852275

ВАТ «Гайшинська птахофабрика»

2363,273

10,000

15.11.2006

295

904463

ВАТ «Таращарайагропостач»

496,182

10,000

15.11.2006

296

904500

ВАТ «Іванківське підприємство матеріальнотехнічного
і сервісного забезпечення «Агротехсервіс»

274,035

10,000

15.11.2006

210,62

10,000

15.11.2006

2333,512

10,000

15.11.2006

297

904517

ВАТ «Кагарлицький райагропостач»

298

951787

ВАТ «Переяславський Експериментальний Комбінат
Хлібопродуктів»

ВАТ «Яблунецьке хлібоприймальне підприємство»

635,15625

21,040

20.12.2006

225,826

25,140

20.12.2006

5250,49

14,460

27.12.2006

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ВАТ «Машинобудівний завод «Тиса»

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
299

5489371

ВАТ «Бородянський райагрохім»

300

5538603

ВАТ «Автосфера»

301

19404438

ВАТ «Кашперівський цукровий завод»

653,431

10,000

15.11.2006

893,9875

10,000

15.11.2006

4912,9225

10,000

346

852192

ВАТ «Запорізький племптахорадгоспрепродуктор»

347

951579

ВАТ «Оріхівський комбінат хлібопродуктів»

16073,4

22,120

20.12.2006

2760,3

24,800

13.12.2006

15.11.2006
348

951600

6200

25,000

20.12.2006

349

3114193

ВАТ «Траса», м.Мелітополь

ВАТ «Пришибський комбінат хлібопродуктів»

917,61

25,120

20.12.2006

350

3116878

ВАТ «Автотранспортне підприємство12362»

450,27

25,150

20.12.2006

351

5402619

ВАТ «Василівський авторемонтний завод»,
м.Василівка, Запорізької області

27,153

30,000

20.12.2006

352

23792434

ВАТ «Якимівський елеватор»

2659,4

29,870

27.12.2006

353

212848

ВАТ «Світлотехніка»

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
302

1559873

ВАТ «Кіровоградський плодоовочкомбінат»

676

8,070

15.11.2006

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
303

13840316

ВАТ «Перспектива»

511,326

9,210

15.11.2006

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
304

373250

ВАТ «Первухінський цукровий завод»

4354,43075

10,000

305

412607

ВАТ «Червоний партизан»

306

3119300

ВАТ «Городоцьке автотранспортне підприємство 16838»

307

3119345

ВАТ «Славутське автотранспортне підприємство 16845»

308

3374244

ВАТ «Кам»янецьПодільське АТП16855»

820,2

10,000

15.11.2006

354

378508

ВАТ «Яготинський завод продтоварів»

387418

СВАТ «Шрамківське»

310

387507

ВАТ «Росток»

383662

ВАТ «Прилуцький ефіроолійний комбінат»*

14313889

ВАТ «Укрп’єзо»

313

23050348

ВАТ «Хлібозавод «Залізничник»

27.12.2006

38,710

27.12.2006

4232,122

32,960

27.12.2006

294,378

31,540

27.12.2006

789,524

40,740

27.12.2006

25,000

15.11.2006

355

385862

Відкрите акціонерне товариство «Шамраївське»

25,000

15.11.2006

356

902808

ВАТ «Димерське спецавтопідприємство

386,4

25,000

15.11.2006

357

3744155

358

20580904

Відкрите акціонерне товариство «Камінь Богуславщини» 3044,137

22,970

27.12.2006

359

20584434

ВАТ «Заліське», с.Богданівка, Київської області

3545,176

71,380

20.12.2006

360

3117323

ВАТ «Ульяновське АТП 13548»

68,5

26,100

20.12.2006

361

3117375

ВАТ «Олександрійське АТП  13506»

884,7

26,100

20.12.2006

362

3117406

ВАТ «Новоукраїнське АТП13546»

386,5

26,110

20.12.2006

1957,5

10,000

15.11.2006

1773,969

10,000

15.11.2006

909,67

0,111

15.11.2006

ЦА ФДМУ
312

28,500

2738,44

216,7

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
311

280,70109

315,66

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
309

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

15.11.2006

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

1006»

ВАТ «Баришівська МТС»

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

82,18

0,690

15.11.2006

363

3117464

ВАТ «Олександрійське АТП13561»

3208

23,820

15.11.2006

364

4350278

ВАТ «Птахофабрика «Маловисківська»

308

26,100

20.12.2006

1175,38

32,560

20.12.2006

211,47

28,500

20.12.2006

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
* Підприємства групи Г, плани розміщення яких у разі потреби погоджуються з Кабінетом Міністрів України

№ 23 (412)

365

222261

ВАТ «Стрийський завод ковальськопресового обладнання»*
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Продовження додатка 1
№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

Частка статут
Дата публікації в
Статутний
ного фонду, що
газеті «Відомості
фонд,
буде виставлена
приватизації»
тис. грн.
на продаж, %

Назва підприємства

№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

415

5802750

Частка статут
Дата публікації в
Статутний
ного фонду, що
газеті «Відомості
фонд,
буде виставлена
приватизації»
тис. грн.
на продаж, %

Назва підприємства

ІВАНОФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
366
367

954886
3117725

ВАТ «Радехівський комбінат хлібопродуктів»

1056,167

ВАТ «Золочівське автотранспортне підприємство 24661»

296,823

25,130
25,100

27.12.2006
27.12.2006

ІваноФранківське відкрите акціонерне товариство
«Променерговузол»

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
368

384911

ВАТ «Гребінківське»

369

490748

ВАТ «Градизьке «Сортнасіннєовоч»
ВАТ «Гадяцький елеватор»

2526,1

10,000

20.12.2006

7654,682

0,610

20.12.2006

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
4094,82

39,380

20.12.2006

422

15,000

20.12.2006

3893,6

35,500

20.12.2006

370

955650

371

3118268

ВАТ «Автотранспортне підприємство15339»,
м.Зіньків Полтавської обл.

130,205

25,270

20.12.2006

372

4762882

ВАТ «Гадячсортнасіннеовоч»

270,227

10,000

20.12.2006

416

119623

ВАТ «Трест «Південатоменергобуд»

417

372428

ВАТ «ГородищеПустоварівський цукровий завод»,
с.ГородищеПустоварівське Київської області

6347,0915

9,079

20.12.2006

418

385885

ВАТ «Кожанське»

1079,38525

10,000

20.12.2006

419

476671

ВАТ «Іванківрибсільгосп», смт Іванків Київської області

1098,585

9,730

20.12.2006

420

731761

Відкрите акціонерне товариство «Богуславський райпостач»

403,1

2,080

20.12.2006

421

852275

ВАТ «Гайшинська птахофабрика»

2363,273

9,030

20.12.2006

422

904463

ВАТ «Таращарайагропостач»

496,182

8,180

20.12.2006

423

904500

ВАТ «Іванківське підприємство матеріальнотехнічного
і сервісного забезпечення «Агротехсервіс»

274,035

3,650

20.12.2006

424

904517

ВАТ «Кагарлицький райагропостач»

210,62

0,280

20.12.2006

425

951787

ВАТ «Переяславський Експериментальний Комбінат
Хлібопродуктів»

20.12.2006

426

1354125

ВАТ «ПМК

427

2133082

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
373

3118713

374

956170

ВАТ «Недригайлівське автотранспортне підприємство 15943»

184,388

25,460

20.12.2006

5349,824

55,000

20.12.2006

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ВАТ «Хоростківський комбінат хлібопродуктів»

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
375

3115152

ВАТ «Зміївське автотранспортне підприємство 16343»

484,69

25,100

20.12.2006

376

3115181

ВАТ «Краснокутське автотранспортне підприємство»

144,08

25,100

20.12.2006

377

3115235

ВАТ «Автотранспортне підприємство

510,61

25,110

20.12.2006

16367»

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
378

1036483

379

30704866

ВАТ «Херсонводбуд»
ВАТ «Виробництво «Технік», м.Цюрупинськ, Херсонська обл.

236062

ВАТ «Кам`янецьПодільськсільмаш»

381

1355857

ВАТ «Старокостянтинівський завод «Металіст»

382

5465933

ВАТ «Ямпільський авторемонтний завод»

383

33251684

2,400

20.12.2006

Відкрите акціонерне товариство «Пересувна
механізована колона
4»

938,58

8,740

20.12.2006

50,900

27.12.2006

428

5489313

ВАТ «Райагрохім», м.Яготин Київської обл.

2601,915

10,990

20.12.2006

3214,9

29,560

13.12.2006

429

5489371

ВАТ «Бородянський райагрохім»

653,431

7,600

20.12.2006

430

5489388

ВАТ Іванківська «Райсільгоспхімія»

268,973

5,760

20.12.2006

431

5538603

ВАТ «Автосфера»

893,9875

3,050

20.12.2006

114,03

5,980

20.12.2006

4158

39,900

20.12.2006

432

14307512

ВАТ «Арксі» м.Боярка

12,57

30,000

06.12.2006

433

14314512

ВАТ «Іскра»

434

19404438

ВАТ «Кашперівський цукровий завод»

435

23568074

ВАТ «Пересувна механізована колона
смт Іванків Київської області

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВАТ «Конструкторське бюро пожежних та спеціальних
машин», м. Прилуки Чернігівської області

2,440

2590,36

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
380

2333,512
438,53925

18»

4165,6

26,860

20.12.2006

952717

385

5461243

ВАТ «Новоселицьке хлібоприймальне підприємство»
ВАТ «Кельменецьке автотранспортне підприємство

386

5529722

ВАТ «Ошихлібський консервний завод»

17738»

720,044

26,010

20.12.2006

149,18

25,000

20.12.2006

9393,082

29,950

20.12.2006

ЦА ФДМУ
387

235967

388

5474263

ВАТ «Куп’янський ливарний завод»

1298,22

66,180

27.12.2006

ВАТ «Херсоннафтопродукт»

8480,36

1,910

27.12.2006

436

904902

ВАТ «Вільшанський райагротехсервіс»

437

954828

438

3114827

439

13840316

20.12.2006

511,326

9,210

20.12.2006

ВАТ «Перспектива»

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

36,540

27.12.2006

440

376886

13.12.2006

441

2971216

442

955526

443

3118133

ВАТ «Миргородське автотранспортне підприємство

444

3118179

ВАТ «Пирятинське автотранспортне підприємство 15343»

445

3118251

ВАТ «Гадяцьке автотранспортне підприємство

446

5463791

ВАТ «Оржицький цукровий завод»

391

14312364

ВАТ «Завод «Ленінська кузня»

80501,12

25,350

27.12.2006

392

20355550

ВАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування»*

3846,866

11,000

27.12.2006

393

24432974

ВАТ «Криворізький гірничометалургійний комбінат
«Криворіжсталь»*

3859533

1,740

27.12.2006

Спеціалізовані аукціони за грошові кошти
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
13775,5

10,000

20.12.2006

13068,01

2,850

20.12.2006

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

ВАТ «Одеський коровай»
ВАТ «Одеська фабрика «Олімпія»

396

181013

ВАТ «Лутугинське шахтобудівне управління»

1303,118

0,010

20.12.2006

846990

ВАТ «Антрацитівське»

1922,26

0,001

20.12.2006

269,308

10,000

20.12.2006

91,126

2,190

20.12.2006

ВАТ «Стахановське хлібоприймальне підприємство»

400

1557590

ВАТ «Урожай», м.Луганськ

401

2132438

ВАТ «Сватівський завод торгівельного устаткування»

402

5487946

ВАТ «Новопсковський «Агрохім»

12,939

6,370

20.12.2006

773,2315

0,060

20.12.2006

403,156

0,010

20.12.2006

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
403

2132450

ВАТ «Техносервіс»

404

3113515

ВАТ «АТП11215», м.Синельникове, Дніпропетровської обл.

405

5465695

ВАТ «Дніпродзержинське автотранспортне
підприємство 11232»

5471419

20.12.2006

15,060

20.12.2006

15361»

15337»

911,8

27,400

20.12.2006

197,46

25,200

20.12.2006

148,82

25,110

20.12.2006

256,935

25,110

20.12.2006

8675,98

4,970

20.12.2006

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
447

906670

ВАТ «Зарічненський «Агротехсервіс»

448

955816

ВАТ «Дубровицьке хлібоприймальне підприємство»

449

1032806

ВАТ «Зарічненське автотранспортне підприємство 15645»

772,838

0,003

20.12.2006

180,8

0,110

20.12.2006

2662,73

12,660

20.12.2006

450

3118802

ВАТ «АТП16154»

215,13975

7,650

20.12.2006

400,103

10,000

20.12.2006

82,67

10,000

20.12.2006

279,104

0,350

20.12.2006

4354,43075

4,950

20.12.2006

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
451

373250

ВАТ «Первухінський цукровий завод»

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
452

218354

453

1033504

ВАТ «Генічеський машинобудівний завод»
ВАТ «Каховка»

454

1036454

455

23138994

ВАТ «Дар’ївська ПМК 143»

456

373391

ВАТ «Шепетівський цукровий комбінат»

457

412607

ВАТ «Червоний партизан»

458

1527761

ВАТ «Верхньорогачицьке АТП 16546»

10032,963

4,590

20.12.2006

3802,29

5,000

20.12.2006

396,48

15,990

20.12.2006

24,7

4,940

20.12.2006

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВАТ «Хмельницьке автотранспортне підприємство 16865»

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
406

5,850

8046,3

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

397

ВАТ «Лутугинське хлібоприймальне підприємство»

11721,598

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВАТ «Юсківське хлібоприймальне підприємство»

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

957206

20.12.2006

20.12.2006

25,000

957241

0,090

3,590

18179,44

398

715,75

23,250

304253,6

399

20.12.2006

887,76

ВАТ «Луганськнафтопродукт»

ВАТ «ВолодимирВолинський цукровий завод»

20.12.2006

0,000

34,843

ВАТ «Краситель»*

372664

9,220

4087,2983

ВАТ «Дрогобицьке АТП14607»

5481582

395

4912,9225

ВАТ «Львівська експедиція по захисту хлібопродуктів»

5800159

ВАТ «Крижопільський цукровий завод»,
с. Городківка Вінницької області

20.12.2006

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

389

3374764

20.12.2006

8,580

2» ,

390

394

2,000

708,1775

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
384

9082,0858

12519,46

10,000

20.12.2006

820,2

10,000

20.12.2006

576,757

1,390

20.12.2006

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВАТ «Лугинська спеціалізована пересувна механізована
колона 8 об’єднання «Укрспецхмільбуд»
279,27225

0,010

20.12.2006

459

957117

ВАТ «Сторожинецька реалізаційна база хлібопродуктів»

144,233

7,890

20.12.2006

460

957123

ВАТ «Вижницька реалбаза хлібопродуктів»

199,898

11,630

20.12.2006

461

14314498

ВАТ «Прометей»

462

19064020

«Луганськголовпостач»

463

20486393

ВАТ «Поршень»

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ЦА ФДМУ
407

414635

ВАТ «Плодорозсадник «Молочанський»

262,64

15,000

20.12.2006

408

476642

ВАТ «Запорізький рибокомбінат»

2253,7

8,060

20.12.2006

409

852246

ВАТ «Нестерянська птахофабрика»

4928,16

4,990

20.12.2006

410

904032

ВАТ «Малобілозерський «Агротехсервіс»

46,37

0,020

20.12.2006

920,3

10,390

20.12.2006

915

11,310

20.12.2006

464

373126

211,41

0,010

20.12.2006

465

1264,61

8,480

20.12.2006

466

411

954254

ВАТ «Токмацький елеватор»

412

954277

ВАТ «Гайчурський елеватор»

413

5488816

414

14313205

ВАТ «Пологівський «Агрос»
ВАТ «Електроприлад»

344,5785

1,890

20.12.2006

343,722

13,180

20.12.2006

2398,224

8,570

20.12.2006

20.12.2006

Відкриті грошові регіональні аукціони
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик»

6733,79

10,100

2136703

ВАТ «Чернівцісортнасінняовоч»

813,086

20,090

20.12.2006

5482417

ВАТ «Денисівка», м.Чернівці

1118,081

22,670

20.12.2006

Заступник Голови Фонду

Д. ПАРФЕНЕНКО

* Підприємства групи Г, плани розміщення яких у разі потреби погоджуються з Кабінетом Міністрів України

21 червня 2006 року
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Додаток 2 до наказу ФДМУ
від 26.05.06 № 832

Помісячний пооб’єктний план>графік виставлення на продаж пакетів
акцій, (часток, паїв) об’єктів групи Е у квітні — грудні 2006 року
№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

Пакети акцій
Дата публікації в
Статутний
(частка, пай), що
газеті «Відомості
фонд,
буде виставлено
приватизації»
тис. грн.
на продаж

Назва підприємства

Продовження додатка
№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

4

21783963

ТОВ «СистемАнтрацит Енерго»

5

20548881

ТОВ «Осмал – Карпати»

6

292089

ЦА ФДМУ

2

30167134

3

31337612

ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод»,
м. Артемівськ Донецької області
ЗАТ «Укрдержлізинг»

17.05.06

22,300

17.05.06

ЗАТ «НовгородСіверський завод будівельних
матеріалів»

36,72

17.05.2006

7079,929

СЕРПЕНЬ
4224,000

49,200

17.05.06

640,000

15,470

17.05.06

Відкриті акціонерні товариства
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Товариства з обмеженою відповідальністю

7

3332576

ЦА ФДМУ

8

ТОВ «Наукововиробнича компанія «АлвігоКС»,
м. Сєверодонецьк Луганської області

25,028

23,333

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Закриті акціонерні товариства

1056729

474,376

Закриті акціонерні товариства

ТРАВЕНЬ

1

Пакети акцій
Дата публікації в
Статутний
(частка, пай), що
газеті «Відомості
фонд,
буде виставлено
приватизації»
тис. грн.
на продаж

Назва підприємства

28637,690

23,400

17.05.06

ВАТ «Зимогорянка»

4740,363

67,51

16.08.2006

308755

ВАТ «Попаснянська швейна фабрика «Елегант»

4407,482

67,16

16.08.2006

9

308790

ВАТ «Кіровська швейна фабрика «Кіфадо»

7145,950

77,02

16.08.2006

10

308732

ВАТ «Крамо»

7036,920

65,74

16.08.2006

Директор Департаменту міждержавних майнових відносин та спільних підприємств
Директор Департаменту продажу цілісних майнових комплексів
Перший заступник Голови Фонду

СТЕПУРА Т.І.
В. ВИЖОЛ
В. ПЕТРОВ

ІНФОРМАЦІЯ
щодо об’єкта, по якому прийнято рішення про приватизацію

ПЕРЕДПЛАТА 2004 G ПЕРЕДПЛАТА 2004 G ПЕРЕДПЛАТА
2004 G
ПЕРЕДПЛАТА 2004
Вартість
Монопольне становище
Назва об’єкта
приватизації

Код за
ЄДРПОУ

Кіровоградське державне
підприємство матеріально
технічного забезпечення
«Агропромтехпостач»

00913574

Юридична
адреса

Належність до переліку
Орган, уповноважений
підприємств, які мають
до прийняття рішення про
стратегічне значення для
приватизацію управляти
економіки та безпеки держави
відповідним державним майном (дата та номер постанови КМУ)

25491, Кірово Міністерство аграрної політики
градська обл., Кі України
ровоград, вул. Му
рманська, 15

Не належить

Інформацію ФДМУ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади голови
правління ДАК «Україна туристична», опубліковану у «ВП» 14.06.2006 № 22 (411), слід
читати в такій редакції:
«31 червня 2006 року у Фонді державного майна України було проведено засідання
конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади голови прав>
ління ДАК «Україна туристична». Для участі у конкурсі були подані 7 програм, розро$
блених кандидатами на посаду голови правління ДАК «Україна туристична», які були
детально розглянуті комісією. Відповідно до рішення конкурсної комісії конкурс на замі$
щення вакантної посади голови правління ДАК, оголошений на офіційному веб$сайті
Фонду та у газеті «Відомості приватизації» № 12 (401) від 22.03.2006, визнаний таким,
що відбувся. Але жоден претендент на посаду голови правління ДАК «Україна туристи$
чна» не може бути визнаний переможцем конкурсу і не може бути призначений на дану
посаду.»

на загальнодержавному ринку
відповідних товарів (робіт, послуг)
Займає (не займає)

Займає монопольне
становище на регіона
льному ринку «послу
ги користування під’
їзними залізничними
коліями»

Вид продукції,
послуг
—

основних засобів ,
на 31. 12.2005, тис. грн.
Первісна

Залишкова

5 335,5

2 255,6

В інформації РВ ФДМУ по Київській області, київ$
ська філія ДАК «НМАЦ» — Київський аукціонний центр
про продаж акцій відкритих акціонерних товариств
на грошових регіональних аукціонах через Державну
акціонерну компанію «Національна мережа аукціон$
них центрів» 19.07.2006, — відкритого акціонерно>
го товариства «Городище>Пустоварівський Бу>
рякорадгосп», опублікованій в газеті «ВП» від
14.06.2006 № 22(441) на стр. 14, адресу підприємст
ва слід читати:
«09310, Київська обл., Володарський р$н, с. Горо$
дище$Пустоварівське».

Основні види діяльності об’єкта
приватизації (за даними статуту або
Держкомстату України)
Складування. Оптова торгівля сільсько
господарською технікою. Збір, очищен
ня та розподілення води. Спеціалізована
оптова торгівля іншими видами продово
льчих товарів. Оптова торгівля зерном та
кормами для тварин. Оптова торгівля цу
кром.

До уваги учасників 88го
спеціалізованого аукціону за
грошові кошти (САГК), заяви
на який приймаються з 4 до
13 липня 2006 року.
Повідомляємо, що:
ВАТ «РОДНІКИ», ЄДРПОУ
20900183, згідно з постано$
вою Господарського суду Ми$
колаївської
області
від
30.05.2006 № 10/67/06, визна$
но банкрутом та відкрито лік$
відаційну процедуру.

ДО УВАГИ ОЦІНЮВАЧІВ
Відповідно до наказу ФДМУ від 06.06.06 №
884 у зв’язку з отриманням Триленко В. Д. ново$
го кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
26.02.2005 МФ № 3229, виданого ФДМУ і При$
дніпровською державною академією будівниц$
тва та архітектури, анульовано свідоцтво про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва>
чів від 23.09.2002 № 2646, видане ФДМУ
Триленко В. Д.
Відповідно до наказу ФДМУ від 06.06.06 № 883
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер>
жавному реєстрі оцінювачів від 01.11.2002 №
3675, видане ФДМУ Кіх Л. І.
Відповідно до наказу ФДМУ від 06.06.06 № 882
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер>
жавному реєстрі оцінювачів від 10.10.2003 №
601, видане ФДМУ Трибушку В. Є.
Відповідно до наказу ФДМУ від 06.06.06 № 881
у зв’язку з отриманням Котенко Н. А. нового квалі$
фікаційного свідоцтва оцінювача від 05.11.2005
МФ № 3904, виданого ФДМУ і ТОВ «Інститут екс$
пертизи та управління власністю», анульовано
свідоцтво про реєстрацію в Державному ре>
єстрі оцінювачів від 08.10.2004 № 1648, ви>
дане ФДМУ Котенко Н. А.
Відповідно до наказу ФДМУ від 06.06.06 №
880 у зв’язку з отриманням Коварською І. М.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 01.04.2006 МФ № 4203, виданого ФДМУ і
ТОВ «Інститут експертизи та управління вла$
сністю», анульовано свідоцтво про реєстра>
цію в Державному реєстрі оцінювачів від
07.07.2005 № 3529, видане ФДМУ Ковар>
ській І. М.
Відповідно до наказу ФДМУ від 06.06.06 № 879
у зв’язку з рішенням Екзаменаційної комісії від
17.09.2005 (протокол № 22) щодо видачі замість
єдиного кваліфікаційного документа оцінювача
(від 23.11.2000 № 932, видане ФДМУ спільно з
Українською комерційною школою) двох кваліфі$
каційних свідоцтв оцінювачів за кожним напря$
мом оцінки окремо, анульовано свідоцтво про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
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від 25.09.2002 № 2711, видане ФДМУ Кири>
люку С. В.
Відповідно до наказу ФДМУ від 06.06.06 № 879
у зв’язку з рішенням Екзаменаційної комісії від
04.03.2006 (протокол № 26) щодо видачі замість
єдиного кваліфікаційного документа оцінювача
(від 14.09.2000 № ЕО$47, видане ФДМУ спільно з
Київським коледжем нерухомості) двох кваліфіка$
ційних свідоцтв оцінювачів за кожним напрямом
оцінки окремо, анульовано свідоцтво про ре>
єстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
02.09.2005 № 3907, видане ФДМУ Мамчен>
ку А. В.
Відповідно до наказу ФДМУ від 06.06.06 №
877 у зв’язку з рішенням Екзаменаційної комісії
від 04.03.2006 (протокол № 26) щодо видачі за$
мість єдиного кваліфікаційного документа оці$
нювача (від 06.12.1997 № 948, видане ФДМУ
спільно з Українським товариством оцінювачів
(навчальний заклад — Міжнародний центр
приватизації, інвестицій і менеджменту) двох
кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів за кожним
напрямом оцінки окремо, анульовано свідоц>
тво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 05.09.2002 № 2440, видане
ФДМУ Глущенку І. В.
Відповідно до наказу ФДМУ від 06.06.06 № 876
у зв’язку з рішенням Екзаменаційної комісії від
04.03.2006 (протокол № 26) щодо видачі замість
єдиного кваліфікаційного документа оцінювача
(від 28.11.1998 № 00070/Х, видане ФДМУ спіль$
но з Харківським орендним підприємством нау$
ково$технічної та економічної інформації і Україн$
ським товариством оцінювачів) двох кваліфікацій$
них свідоцтв оцінювачів за кожним напрямом оці$
нки окремо, анульовано свідоцтво про реєст>
рацію в Державному реєстрі оцінювачів від
19.08.2002 № 2194, видане ФДМУ Шперлін>
гу Ю. М.
Відповідно до наказу ФДМУ від 06.06.06 № 875
у зв’язку з рішенням Екзаменаційної комісії від
04.03.2006 (протокол № 26) щодо видачі замість
єдиного кваліфікаційного документа оцінювача
(від 19.06.2001 № 0$150С, видане ФДМУ і Рес$

публіканським навчальним центром) двох ква$
ліфікаційних свідоцтв оцінювачів за кожним на$
прямом оцінки окремо, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оціню>
вачів від 11.10.2002 № 3114, видане ФДМУ
Петрову В. І.
Відповідно до наказу ФДМУ від 05.06.06 № 870
у зв’язку з отриманням нового кваліфікаційного
свідоцтва від 15.04.2006 МФ № 4246, виданого
Фондом державного майна України спільно з
Українською комерційною школою, та зміною
прізвища Крайнєвою М. М., анульовано свідо>
цтво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 25.11.2004 № 1819, видане
ФДМУ Крайнєвій М. М.
Відповідно до наказу ФДМУ від 05.06.06 № 869
у зв’язку з отриманням Петриком О. І. нового ква$
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 15.04.2006
МФ № 4282, виданого ФДМУ і Українською коме$
рційною школою, анульовано свідоцтво про ре>
єстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
15.02.2002 № 186, видане ФДМУ Петрику О. І.
Відповідно до наказу ФДМУ від 05.06.06 № 868
у зв’язку з отриманням Калиушком В. А. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
15.04.2006 МФ № 4278, виданого ФДМУ і Украї$
нською комерційною школою, анульовано сві>
доцтво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 15.04.2005 № 2640, видане
ФДМУ Калиушку В. А.
Відповідно до наказу ФДМУ від 05.06.06 № 867
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держа>
вному реєстрі оцінювачів від 07.08.2002 №
1678, видане ФДМУ Трубчикову П. Б.
Відповідно до наказу ФДМУ від 05.06.06 № 866
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держа>
вному реєстрі оцінювачів від 15.09.2004 №
1580, видане ФДМУ Лобасу В. В.
Відповідно до наказу ФДМУ від 05.06.06 № 865
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держа>
вному реєстрі оцінювачів від 18.04.2003 №
67, видане ФДМУ Романову О. П.

Відповідно до наказу ФДМУ від 05.06.06 № 864
у зв’язку з отриманням Музиченком В. М. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
26.02.2005 МФ № 3204, виданого ФДМУ і Колек$
тивним підприємством «Інформаційно$
консультаційний центр» Українського товарист$
ва оцінювачів, анульовано свідоцтво про реєст>
рацію в Державному реєстрі оцінювачів від
19.11.2002 № 4019, видане ФДМУ Музичен>
ку В. М.
Відповідно до наказу ФДМУ від 07.06.06 № 889
у зв’язку з отриманням Борзенковою І. С. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
01.10.2005 МФ № 3838, виданого ФДМУ і Міжна$
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоц>
тво про реєстрацію в Державному реєстрі оці>
нювачів від 29.08.2005 № 3897, видане
ФДМУ Борзенковій І. С.
Відповідно до наказу ФДМУ від 07.06.06 №
890 у зв’язку з отриманням Качуровською С. М.
нових кваліфікаційних свідоцтв оцінювача від
13.05.2006 МФ № 4314, ЦМК № 250, виданих
ФДМУ і ТОВ «Навчально$консалтинговий центр
«Експерт$Л», анульовано свідоцтво про ре>
єстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
від 22.03.2006 № 4531, видане ФДМУ Качу>
ровській С. М.
Відповідно до наказу ФДМУ від 07.06.06 № 891
у зв’язку з отриманням Зайцевою Т. В. нових ква$
ліфікаційних свідоцтв оцінювача від 13.05.2006
МФ № 4310, ЦМК № 249, виданих ФДМУ і ТОВ
«Навчально$консалтинговий центр «Експерт$Л»,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер>
жавному реєстрі оцінювачів від 22.03.2006 №
4524, видане ФДМУ Зайцевій Т. В.
Відповідно до наказу ФДМУ від 09.06.06 № 911
у зв’язку з отриманням Фіткуловим Ю. Н. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
06.12.2003 МФ № 766, виданого ФДМУ спільно з
Харківським центром науково$технічної та еко$
номічної інформації, анульовано свідоцтво про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
від 15.10.2002 № 3154, видане ФДМУ Фітку>
лову Ю. Н.

21 червня 2006 року
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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

06.06.2006

НАКАЗ
м. Київ

№
пор.

№ 873

Відповідно до частини третьої ст.14 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якою передбачено обов’язкове підвищення квалі$
фікації оцінювачами за відповідними напрямами оцінки майна не рідше одного разу в два
роки,
НАКАЗУЮ:
1. Призупинити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які не виконали вимоги Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (пе$
релік 1 додається).
2. Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності (В. Гайдук) забезпечити інформуван$
ня громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інфо$
рмаційному бюлетені про приватизацію» та додатку до «Державного інформаційного бюле$
теня про приватизацію» — газеті «Відомості приватизації».
3. Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності (В. Гайдук) забезпечити поновлення
дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених у п. 1 цього наказу, у разі подання до
ФДМУ інформації про підвищення кваліфікації за встановленою формою та нотаріально за$
віреної копії посвідчення про підвищення кваліфікації за відповідним напрямом оцінки май$
на, отриманих після набрання чинності зазначеним Законом.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду

В. СЕМЕНЮК

Додаток до наказу від 06.06.2006 №873

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких призупинено

№
пор.

Свідоцтво про
реєстрацію у Державному
реєстрі оцінювачів
Дата
Номер
видачі

Прізвище, ім’я, по батькові

Кваліфікаційний документ оцінювача
Дата
видачі

Номер

2580

05042005

МФ 2790

25052004

МІБ

Запорізька обл.

2

Баєв Ігор Юрійович

1591

15092004

МФ 1054

15052004

Львів. політех.

Волинська обл.

3

Бродяний Віктор Миколайович

1354

21062004

МФ № 1058

15052004

МІБ

Херсонська обл.

4

Вікторжевська Юлія Вікторівна

1460

26072004

МФ № 1012

24042004

УКШ

Черкаська обл.

5

Гайдейчук Ігор Петрович

2720

25042005

МФ № 1059

15052004

МІБ

м. ІваноФранківськ

6

Дедей Сергій Володимирович

1290

19052004

МФ № 1009

24042004

УКШ

м. Вінниця

7

Доля Володимир Вікторович

1338

15062004

ЦМК № 85

15052004

МІБ

м. Київ

8

Задорожна Дора Георгіївна

1332

07062004

МФ № 1068

15052004

МІБ

м. Київ

9

Залевська Світлана Іванівна

1330

02062004

МФ № 1023

24042004

ЕкспертЛ

м. Тернопіль

10

Карпов Євген Олександрович

1957

16122004

ЦМК 87

15052004

МІБ

м. Київ

11

Каспрович Валентин Костянтинович 1368

06072004

МФ № 1073

15052004

ІКЦ УТО

м. Київ

12

Кипра Сергій Євгенович

4284

30122005

МФ № 1024

24042004

ЕкспертЛ

м. Луцьк

13

Косянчук Наталія Олександрівна

1477

28072004

МФ № 1004

24042004

УКШ

м. Київ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.06.2006
м. Київ
№ 874

В. СЕМЕНЮК
Додаток до наказу від 06.06.2006 №874

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Бабієнко Світлана Дмитрівна
Биченко Ігор Дмитрович
Вовченко Олександр Миколайович
Ганечко Ірина Григорівна
Глущенко Ігор Володимирович
Голубицький Йосип Михайлович
Горулько Едуард Віталійович
Грюкало Андрій Миколайович
Гусєва Оксана Анатоліївна
Дронь Володимир Володимирович
Діденко Леонід Михайлович
Жарков Роман Михайлович
Захаров Юрій Костянтинович
Коваленко Віктор Михайлович
Колесник Валерій Миколайович
Кривобок Валентина Вікторівна

Свідоцтво про
реєстрацію у Державному
реєстрі оцінювачів
Дата
Номер
видачі
3370
2242
4002
1250
4666
1914
2949
1451
441
1254
3414
2061
1253
1421
876
2822

30062005
28082002
14112002
27042004
06062006
14082002
02062005
22072004
29072003
27042004
04072005
19082002
27042004
13072004
11052002
16052005

Кваліфікаційний документ оцінювача

Номер
059С
327
2476
ЦМК № 62
МФ № 948
1233
1А
МФ 976
ЦМК № 5
МФ № 799
493
1582
ЦМК № 65
МФ № 923
95
765

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.

Дата
видачі
01121999
29092000
14072001
13032004
06121997
12121998
24062000
13032004
12042003
20122003
17041996
19022000
13032004
07022004
13111998
25021997

Регіон
Навчальний заклад
РУЦ
Мін’юст
МЦПІМ
ККН
ІКЦ УТО
МЦПІМ
МЦПІМ
РУЦ
МІБ
Далексексперт
ІКЦ УТО
МЦПІМ
МІБ
ЕкспертЛ
ЕкспертЛ
МЦПІМ

м. Сімферополь
Донецька обл.
АРК
м. Київ
м. Луганськ
м. Луцьк
Донецька обл.
АРК
м. Дніпропетровськ
АРК
м. Дніпропетровськ
м. Львів
м. Київ
Закарпатська обл.
м. Київ
м. Київ

Редактор Т. М. УТЕЧЕНКО
Додаток виходить щосереди.
Над номером працювали:
Л. М. ВОЙТУШЕНКО
(випусковий)
Т. Ю. ЗІНЕВИЧ,
О. В. ЦАРУЛІЦА

Передплатні індекси: 22437, 22438

Дата
видачі

Регіон
Навчальний заклад

06072004

ЦМК № 88

15052004

МІБ

м. Миколаїв

Лисенко Наталія Олександрівна

1374

06072004

МФ № 1080

15052004

МІБ

м. Київ

Логінов Максим Андрійович

4157

28112005

МФ № 78

05042003

УКШ

м. Дніпропетровськ

ЦМК № 16

07062003

УКШ

м. Дніпропетровськ
м. Севастополь

17

Ломакін Олексій Вікторович

1403

09072004

МФ № 1082

15052004

РУЦ

18

Літвіцька Вікторія Анатоліївна

1405

09072004

МФ № 1041

24042004

ІКЦ УТО

м. Хмельницький

19

Максимюк Іван Платонович

1548

26082004

МФ № 1083

15052004

ІКЦ УТО

Хмельницька обл.

20

Маркін Леонід Юрійович

1356

21062004

МФ 1050

24042004

УКШ

Запорізька обл.

21

Морозов Олексій Олександрович

1412

13072004

МФ № 1086

15052004

МІБ

Полтавська обл.

22

Морозова Ілона Юріївна

1413

13072004

МФ № 1087

15052004

МІБ

Полтавська обл.

23

Павлик Василь Іванович

1298

02062004

МФ № 1037

24042004

ЕкспертСервіс

м. Львів

24

Панченко Оксана Василівна

1299

02062004

МФ № 1029

24042004

ІКЦ УТО

м. Київ

ЦМК № 91

15052004

25

Прокопенко Олексій Миколайович

1292

19052004

МФ № 1038

24042004

УКШ

Житомирська обл.

26

Пікущий Валерій Анатолійович

1301

02062004

МФ № 1094

15052004

ІКЦ УТО

Київська обл.

27

Пірогов Анатолій Михайлович

1339

15062004

МФ № 1095

15052004

ІКЦ УТО

м. Донецьк

ЦМК № 93

15052004

ІКЦ УТО

м. Донецьк

ІКЦ УТО

м. Київ

28

Рабець Олена Миколаївна

1344

15062004

МФ № 1096

15052004

МІБ

м. Вінниця

29

Савицький Микола Франсович

1414

13072004 МФ № 1101

15052004

МІБ

Рівненська обл.

30

Самокиш Андрій Михайлович

1664

12102004

МФ 1102

15052004

МІБ

Хмельницька обл.

31

Сташко Володимир Іванович

1445

22082004 МФ № 1106

15052004

МІБ

Вінницька обл.

32

Хоменко Тетяна Борисівна

1593

16092004

МФ 1109

15052004

Егіда

м. Київ

33

Чужа Наталя Олександрівна

1474

28072004 МФ № 1003

24042004

УКШ

м. Київ

34

Чумак Лілія Миколаївна

1285

19052004

МФ 0131

24042004

ІКЦ УТО

ЦМК 82

24042004

ІКЦ УТО

м. Київ

35

Шалайко Ірина Миколаївна

1346

15062004

ЦМК № 98

15052004

МІБ

м. Рівне

36

Яремко Лілія Володимирівна

1364

21062004

МФ № 1112

15052004

Далексексперт

м. Сімферополь

м. Київ

Примітка.
УКШ — Українська комерційна школа;
Експерт$Л — ТОВ «Навчально$консалтинговий центр «Експерт$Л»;
Експерт$Сервіс — ЗАТ Український центр післяаварійного захисту «Експерт$Сервіс»;
Егіда — ТОВ «Агентство незалежної експертизи «Егіда»;
ІКЦ УТО — Колективне підприємство «Інформаційно$консультаційний центр» Українського
товариства оцінювачів;
Львів. політех. — Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному
університеті «Львівська політехніка»;
РУЦ — Республіканський учбовий центр;
МІБ — Міжнародний інститут бізнесу;
Далекс$Експерт — Центром післядипломної освіти підприємства «Далекс$Експерт».

№
пор.

Щодо поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
Відповідно до частини шостої ст. 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні» у зв’язку з підвищенням кваліфікації оцінювачами,
що зареєстровані у Державному реєстрі оцінювачів, та згідно з п. 8 наказу ФДМУ від 06.04.2004
№ 692 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за № 529/9128),
НАКАЗУЮ:
1. Поновити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених в додатку до цього нака$
зу, відповідно до поданої інформації про підвищення кваліфікації за відповідними напряма$
ми оцінки майна.
2. Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності (В. Гайдук) забезпечити інформуван$
ня громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інфо$
рмаційному бюлетені про приватизацію», додатку до «Державного інформаційного бюлете$
ня про приватизацію» — газеті «Відомості приватизації» та на web$сторінці Фонду в Internet.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Прізвище, ім’я, по батькові

1377

Номер

16

Регіон

Барачевська Вікторія Валентинівна

№
пор.

Кім Віталій Олександрович

Кваліфікаційний документ оцінювача

15

Навчальний заклад

1

Голова Фонду

14

Прізвище, ім’я, по батькові

Свідоцтво про
реєстрацію у Державному
реєстрі оцінювачів
Дата
Номер
видачі

Прізвище, ім’я, по батькові

Свідоцтво про
реєстрацію у Державному
реєстрі оцінювачів
Дата
Номер
видачі

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Крисюк Петро Степанович
Крошко Марина Володимирівна
Кірнос Володимир Михайлович
Кірнос Олеся Іванівна
Лепех Любомир Ярославович
Мамченко Андрій Васильович
Меметова Уріє Абдулаївна
Мороз Дмитро Федорович
Ніколаєва Катерина Юріївна
Оконська Наталія Сергіївна
Петрик Олексій Іванович
Петров Валерій Іванович
Пресіч Галина Олександрівна
Рогашевський Ігор Борисович
Родіонов Володимир Іванович
Романенко Іван Леонтійович
Семенов Владислав Васильович
Слободенюк Микола Леонтійович
Соловйов Микола Олексійович
Федченко Павло Вікторович
Ферманюк Сергій Валерійович
Шевчук Федір Васильович
Шолохов Олександр Арнольдович

36
3909
2387
2388
2857
4670
4003
1388
4191
3669
186
4669
710
1431
1393
1732
75
1391
1409
2232
247
4574
702

40

Шперлінг Юрій Михайлович

4667

Кваліфікаційний документ оцінювача

Номер

28032003
МФ10
02092005
МФ № 899
28082002
495
28082002
2226
01102002
2116
06062006 МФ № ЕО47
14112002
1251
10072002
132
07122005
МФ № 989
14072005
ЦМК № 69
15022002
2
06062006 МФ № 0150С
03112003
МФ № 543
19072004
МФ № 955
09072004
МФ № 146
04112004
МФ № 756
05022002
391
10072002
135
13072004
МФ № 993
28082002
343
03062003
МФ № 130
19042006
537
03112003
523
МФ № 511
06062006 МФ № 00070/х

Дата
видачі
22022003
07022004
17041996
03022001
16122000
14092000
06021999
03071998
13032004
13032004
31031999
19062001
27092003
28022004
12042003
06122003
28022001
03071998
13032004
19041997
12042003
17121998
26072001
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Регіон
Навчальний заклад
МІБ
УКШ
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
ККН
МЦПІМ
УкрАвто
УКШ
МІБ
Мін’юст
РУЦ
МІБ
Придн. ДАБтА
ККН
ХЦНТЕІ
Мін’юст
УкрАвто
РУЦ
УКШ
МІБ
УКШ
Мін’юст
ХЦНТЕІ
ХЦНТЕІ

м. Луцьк
м. Житомир
м. Дніпропетровськ
м. Дніпропетровськ
м. Львів
м. Рівне
АРК
Хмельницька обл.
м. Київ
с. Миколаїв
Сумська обл.
Миколаївська обл.
м. Запоріжжя
Дніпропетровська oбл.
Черкаська обл.
м. Харків
м. Одеса
м. Хмельницький
АРК
м. Львів
Хмельницька обл.
м. Рівне
м. Донецьк
м. Донецьк
м. Сімферополь

Примітка.
МЦПІМ — Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту;
УКШ — Українська комерційна школа;
ККН — Київський коледж нерухомості;
Експерт$Л — ТОВ «Навчально$консалтинговий центр «Експерт$Л»;
УкрАвто — AT «Українська автомобільна корпорація»;
ІКЦ УТО — Колективне підприємство «Інформаційно$консультаційний центр» Українського
товариства оцінювачів;
РУЦ — Республіканський учбовий центр;
Придн. ДАБтА — Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;
Мін’юст — Міністерство юстиції України;
МІБ — Міжнародний інститут бізнесу;
Далекс$Експерт — Центром післядипломної освіти підприємства «Далекс$Експерт»;
ХЦНТІ — Харківським центром науково$технічної та економічної інформації.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
01133, м. КИЇВ>133,
вул. КУТУЗОВА, 18/9

Набір, комп’ютерна верстка та
друкування —
Державне видавництво
«Преса України»
03047, Київ$47,
просп. Перемоги, 50.
Загальний тираж 17 120 прим.
Зам. 3085623

Інформація, надрукована в додатку
«Відомості приватизації»,
є офіційною публікацією
та друкується мовою оригіналу.
Її розміщення в інших засобах масової
інформації чи передрук можливі лише з
письмового дозволу Фонду державного
майна України із зазначенням номера
й дати видачі дозволу.
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