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ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ÏÐÎÄÀÆ ÏÀÊÅÒ²Â ÀÊÖ²É
Департамент підготовки та проведення конкурсів, т. 2003616
IНФОРМАЦIЙНЕ ПОВIДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств,
затвердженого наказом Фонду державного майна України, від
31.08.2004 № 1800, розпорядженням Антимонопольного комітету
України від 31.08.2004 № 330!р, рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку України від 17.11.2004
№ 489 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
23.12.2004 за № 1634/10233 для забезпечення відкритості
проведення конкурсів та з метою більшої інформованості
потенційних покупців Фонд державного майна України
інформує про те, що розпочато підготовку до проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій таких акціонерних товариств:
Центральний апарат Фонду державного майна України
Код за ЄДРПОУ

Назва ВАТ

Розмір пакета
акцій АТ, %

00214511

Азовкабель

80,80

00152448

Білоцерківський завод гумових
технічних виробів

85,31

Фонд державного майна України пропонує потенційним
покупцям взяти участь у розробці умов продажу пакетів акцій
зазначених підприємств на конкурсах.
Свої пропозиції надсилайте за адресою: 01133, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, Департамент підготовки та проведення
конкурсів. Телефони для довідок: (044) 200!33!53, 200!36!17,
факс: 200!36!16.
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IНФОРМАЦIЙНЕ ПОВIДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Луганській області про проведення
конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Свердловська
швейна фабрика» з використанням відкритості
пропонування ціни за принципом аукціону
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 308778.
Повна назва: відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Све!
рдловська швейна фабрика».
Місцезнаходження ВАТ: 94800, Луганська обл., м. Сверд!
ловськ, пл. Дружби, 1. Телефон / факс (06434) 2!26!17.
2. Регіональне відділення Фонду державного майна Укра!
їни по Луганській області пропонує до продажу пакет акцій у
кількості 34 291 972 шт., що становить 93,272 % статутного
фонду ВАТ «Свердловська швейна фабрика».
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій — 8 572 993,000 грн.
Крок збільшення ціни при проведенні торгів «з голосу»
ліцитатором — 86 000,00 грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд становить 9 191 410,00 грн.
Основна номенклатура — виробництво верхнього одягу.
Обсяг продукції (робіт, послуг) за I кв. 2006 р. — 650,00 тис. грн.
Кількість робочих місць станом на 30.04.2006 – 360 осіб.
Кількість працюючих на 30.04.2006 — 235 осіб.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться
ВАТ: підприємство розташоване на земельній ділянці зага!
льною площею 20 921 м2, яка розташована в м. Свердловсь!
ку Луганської області, пл. Дружби, 1, у строковому платному
користуванні на 5 років (договір оренди земельної ділянки
від 07.02.2005, на підставі рішення 18!ї сесії Свердловської
міської ради № 291 від 22.12.2004). На території ВАТ розта!
шовані адміністративні будівлі та споруди.
Основні показники господарської діяльності ВАТ
за останні три роки та останній звітний період
2003 р.

2004 р.

2005 р.

I кв. 2006 р.

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. 1 987,0
Балансовий прибуток, тис. грн.
)541,0
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
163,0
Кредиторська заборгованість, тис. грн.
119,0
Рентабельність, %
)10,4
Вартість активів, тис. грн.
11 851,0

Показник

2 973,0
)184,0
214,0
104,0
8,8
11 634,0

2 263,0
)612,0
220,0
174,0
)4,5
11 091,0

650,0
)150,0
278,0
199,0
)5,9
10 964,0
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5. Фіксовані умови конкурсу:
5.1. В економічній діяльності:
дотримання тих видів економічної діяльності, які є на дату
підписання договору купівлі!продажу;
забезпечення доходу (виручки) від реалізації продукції (то!
варів, робіт, послуг) протягом 5 років від дати підписання
договору купівлі!продажу щорічно в таких обсягах, тис. грн.:
1!й рік — 2 300,00; 2!й рік — 2 500,00; 3!й рік — 2 800,00; 4!й
рік — 3 000,00; 5!й рік — 3 050,00.
забезпечення погашення кредиторської заборгованості
ВАТ, у тому числі:
перед бюджетами у сумі 26,00 тис. грн. протягом трьох
місяців від дати підписання договору купівлі!продажу;
із страхування у сумі 34,00 тис. грн. протягом трьох міся!
ців від дати підписання договору купівлі!продажу;
забезпечення чистого прибутку підприємства протягом 5
років від дати підписання договору купівлі!продажу в таких
обсягах, тис. грн.:
1!й рік: !500,00; 2!й рік : !300,00; 3!й рік : !100,00;
4!й рік : 0,00; 5!й рік: 50,00.
забезпечення виконання мобілізаційних завдань, визна!
чених для ВАТ;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної
конкуренції».
5.2. В інноваційноінвестиційній діяльності ВАТ:
забезпечення освоєння нових та підвищення якості наяв!
них видів продукції;
забезпечення впровадження прогресивних технологій, ме!
ханізації, автоматизації виробництва та енергозбереження;
забезпечення поліпшення умов праці;
забезпечення економії матеріалів, палива та електроенергії;
внесення інвестицій (розмір та строки), передбачених
Концепцією розвитку товариства, для забезпечення при!
росту виробничих потужностей за рахунок заходів з техніч!
ного переозброєння, реконструкції виробництва, розширен!
ня діючих і побудови нових об’єктів.
5.3. У соціальній діяльності підприємства:
недопущення накопичення заборгованості із заробітної
плати перед працівниками;
підвищення рівня заробітної плати з урахуванням інфляцій!
них процесів та відповідно до умов Галузевої тарифної угоди;
забезпечення матеріального стимулювання працівників
залежно від результатів господарської діяльності підпри!
ємства та у порядку, визначеному колективною угодою;
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціа!
тиви покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком зві!
льнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю
України або вчинення працівником дій, за які законодавством
передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 міся!
ців від дня переходу до нього права власності на пакет акцій;
забезпечення протягом трьох місяців від дати переходу
права власності укладання нового колективного договору та
його подальшого виконання;
забезпечення щорічних витрат ВАТ на поліпшення соціа!
льно!побутових умов працюючих на рівні не менше 0,5 від!
сотка від суми реалізованої продукції ВАТ на рік;
забезпечення зниження частки виробництва з небезпеч!
ними та шкідливими умовами праці і зменшення їх впливу
на працюючих;
забезпечення щорічних витрат ВАТ на охорону праці не ме!
нше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції ВАТ на рік;
створення нових робочих місць (щорічно не менше 3 % від
кількості робочих місць на дату переходу права власності);
забезпечення безпечних умов праці, що мінімізують ви!
падки виробничого травматизму.
5.4. У природоохоронній діяльності:
5.4.1. Забезпечення екологічної безпеки виробництва від!
повідно до вимог чинного природоохоронного законодав!
ства України.
5.4.2. Виконання заходів щодо охорони навколишнього
середовища.
5.5. Недопущення порушення законодавства стосовно
утримання та використання ЗС ЦО. При зміні власника об’!
єкта необхідно скласти акт приймання!передачі ЗС ЦО з
обов’язковим залученням фахівців відділу з питань надзви!
чайних ситуацій та цивільного захисту населення м. Сверд!
ловська.
5.6. Покупець зобов’язаний до повного виконання зобов’я!
зань за договором купівлі!продажу пакета акцій не брати
участі у голосуванні на загальних зборах акціонерів з вирі!
Продовження на с. 2.

Шановні читачі!
Десять років тому, 28 червня 1996 року
Верховна Рада України від імені громадян
України всіх національностей прийняла
Основний Закон України — Конституцію.
Щиро вітаємо вас із державним святом
— Днем Конституції України!
Колектив редакції

НОВИНИ ФДМУ
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Регіональні відділення ФДМУ та Фонд майна АРК
майже втричі перевиконали план надходжень коштів від
приватизації за січень — травень 2006 р.
Фонду майна Автономної Республіки Крим та регіона%
льним відділенням Фонду державного майна України до%
ведено планове завдання з надходження коштів від при%
ватизації об’єктів державної власності в січні — травні
2006 р. у розмірі 26 002 тис. грн. Надходження коштів від
приватизації об’єктів державної власності регіональни%
ми відділеннями ФДМУ за січень — травень 2006 року
становить 72 922,72 тис. грн.
При загальному перевиконанні планових показників
деякі регіональні відділення не виконують доведене за%
вдання з надходження коштів. Так, в Регіональному від%
діленні по Волинській області надходження коштів ста%
ном на 01.06.06 становить 269,11 тис. грн. при плановому
завданні 301 тис. грн., в Регіональному відділенні по
Луганській області за 5 міс. надійшло 513,1 тис. грн. (план
— 1 518 тис. грн.), в Регіональному відділенні по Львів%
ській області за зазначений період надійшло 3 239,13 тис.
грн. (план — 3 374 тис. грн.), в Регіональному відділенні
по Харківській області надходження коштів становить
2 108,35 тис. грн. (план — 2 605 тис. грн.). Основною
причиною невиконання планових завдань з надходжен%
ня коштів є відсутність попиту на об’єкти через низьку
привабливість, про що свідчить неодноразове виставлен%
ня їх для продажу.
Водночас регіональні відділення по Закарпатській, Іва%
но%Франківській, Київській, Одеській, Полтавській, Сум%
ській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій областях,
м. Києву та Фонд майна АРК мають значне перевиконан%
ня планових завдань з надходження коштів, одержаних
від приватизації об’єктів державної форми власності, яке
вони пояснюють таким:
у результаті активного пошуку регіональними відді%
леннями інвесторів реалізуються пакети акцій ВАТ, які
кілька років постійно пропонувалися до продажу, але
попиту на які раніше не було;
сума коштів, отриманих від продажу пакетів акцій ВАТ,
значно вище їх номінальної вартості;
відбулося зарахування коштів на рахунки органу при%
ватизації в січні 2006 р. за оплату пакетів акцій, реалізо%
ваних в кінці грудня 2005 р.
Виконання плану надходження коштів від приватиза%
ції об’єктів державної власності в розрізі груп по регіона%
льних відділеннях представлено на веб%сайті ФДМУ.
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Станом на 22 червня 2006 р., до Державного бюдже%
ту України від оренди державного майна надійшло кош%
тів у сумі 150 165, 93 тис. грн. (за офіційною довідкою
Державного казначейства України), що становить 53,63%
річного бюджетного завдання.
Докладніше новини читайте на вебсайті ФДМУ: www.spfu.gov.ua
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Продовження. Початок на с. 1.
шення питань збільшення (зменшення) розміру статутного фо!
нду акціонерного товариства, зміни номіналу акцій, зміни ор!
ганізаційно!господарської форми підприємства у визначенні
Цивільного кодексу України (у разі включення таких пропози!
цій до порядку денного загальних зборів акціонерів).
5.7. Після вступу у права власності та впродовж 5 років без
попередньої згоди Фонду державного майна України (далі про!
давець) покупець зобов’язаний не допустити продаж (відчу!
ження) всього, або значної частини майна товариства.
Значною частиною майна товариства вважається майно,
вартість якого, при незалежній оцінці, становить більше 10%
статутного фонду товариства.
Продаж майна меншої вартості не вимагає погодження з
продавцем.
Цей пункт не стосується відчуження майна, яке здійсню!
ється у рамках звичайної комерційної діяльності товариства.
5.8. Виконання фіксованих умов конкурсу, які не мають ви!
значеного строку їх реалізації, здійснюється протягом 5 ро!
ків з дати переходу права власності на пакет акцій.
Концепція розвитку підприємства має містити:
зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов кон!
курсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвит!
ку підприємства щодо підвищення економічних, соціальних,
фінансових, технологічних та екологічних показників його ді!
яльності;
бізнес!план або техніко!економічне обґрунтування після!
приватизаційного розвитку об’єкта, що включає план зайня!
тості працівників підприємства, пропозицію інвестора із за!
значенням максимального розміру інвестицій, термінів та
порядку їх внесення.
6. Інші умови проведення конкурсу.
Конкурс проводиться без залучення радника, відповідно
до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу
пакетів акцій акціонерних товариств із змінами і доповнен!
нями та наказу регіонального відділення ФДМУ від 18.04.2006
№ 128 «Про затвердження уточненого плану розміщення ак!
цій ВАТ «Свердловська швейна фабрика».
7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує 857 299,30 грн. як конкурсну гарантію на роз!
рахунковий рахунок Регіонального відділення Фонду Держа!
вного майна України по Луганській області № 37316006000535
управління УДК у Луганській області, МФО 804013, код за
ЄДРПОУ 13398493. Призначення платежу: конкурсна гарантія
для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Свердлов!
ська швейна фабрика».
7.2. Сплачує 17 грн. реєстраційного збору на розрахунко!
вий рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Луганській
області № 37189506700001, УДК у Луганській області, МФО
804013, код за ЄДРПОУ 13398493. Призначення платежу: ре!
єстраційний збір для участі у конкурсі з продажу пакета ак!
цій ВАТ «Свердловська швейна фабрика».
7.3. Подає 2 примірники підтвердних документів та заяви
про участь у конкурсі; проект остаточного договору купівлі!
продажу пакета акцій; конкурсну пропозицію ціни; концепцію
розвитку товариства.
Кожний примірник підтвердних документів запечатується
в окремий конверт. Усі конверти з підтвердними документа!
ми об’єднуються та запечатуються в окремий непрозорий
конверт із надписом «Підтвердні документи» із зазначенням
на ньому тільки адреси органу приватизації та назви конкур!
су. На пакетах «Підтвердні документи» не повинно міститись
ніякої інформації, за допомогою якої можна було б ідентифі!
кувати потенційного покупця.
Конкурсна пропозиція ціни учасників конкурсу запечату!
ється в окремий непрозорий конверт з надписом «Конкурсні
пропозиції ціни» із зазначенням на ньому тільки адреси ор!
гану приватизації та назви конкурсу.
Концепція розвитку товариства запечатується в окремий
непрозорий конверт з надписом «Концепція розвитку» із за!
значенням на ньому тільки адреси органу приватизації та
назви конкурсу.
8. Останній день строку прийняття заяв про участь у конку!
рсі та підтвердних документів — за сім календарних днів до
дати проведення конкурсу.
Останній день строку подання проекту остаточного догово!
ру купівлі!продажу — не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу.
Конкурсна пропозиція ціни та концепція розвитку підпри!
ємства подається на дату проведення конкурсу, реєстрація
конкурсних пропозицій завершується за 10 хвилин до почат!
ку проведення конкурсу.
9. Адреса прийняття заяв про участь у конкурсі та підтвер!
дних документів: 91000, м. Луганськ, пл. Героїв Великої Віт!
чизняної Війни, 3а/214. Телефон (0642) 58!08!07.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання ВАТ
«Свердловська швейна фабрика» можна отримати за адре!
сою: 91000, м. Луганськ, пл. Героїв Великої Вітчизняної Вій!
ни, 3а, кімн. 214. Телефон (0642) 58!08!07.
10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Свердловська швей!
на фабрика».
Для отримання права відвідування ВАТ «Свердловська
швейна фабрика» необхідно звернутися до Регіонального від!
ділення ФДМУ по Луганській області, кімната 214, телефон
для довідок: (0642) 58!08!07, факс (0642) 58!02!13.
Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформа!
цію можна з 9.00 до 16.00 щодня, крім вихідних та святкових
днів за адресою: Україна, 94800, Луганська обл., м. Сверд!
ловськ, пл. Дружби, 1. Телефон / факс (06434) 2!26!17.
11. Дата початку та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «СвердловсьG
ка швейна фабрика» з використанням відкритості
пропонування ціни за принципом аукціону, буде проG
ведено через 40 календарних днів після опублікуванG
ня цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
за адресою: 91000, м. Луганськ, пл. Героїв Великої
Вітчизняної Війни, 3а/231, РВ ФДМУ по Луганській
області.
12. Додаткові умови проведення конкурсу з продажу пакета
акцій з використанням відкритості пропонування ціни за
принципом аукціону ВАТ «Свердловська швейна фабрика».
Учасник конкурсу повинен мати досвід роботи з виробни!
цтва швейних виробів протягом не менше двох років або з
виробництва продукції, яка використовується у виробництві
швейних виробів протягом не менше двох років або з виро!
бництва продукції (робіт), для якої використовуються швей!

28 червня 2006 року

ні вироби протягом не менше двох років або здійснювати не
менш одного року безпосередній контроль на підприємствах
з вищезгаданими виробництвами.
Учасник конкурсу зобов’язаний у термін та в порядку, які
встановлені «Положенням про порядок проведення конкурсів
з продажу пакетів акцій акціонерних товариств» та Інформа!
ційним повідомленням регіонального відділення ФДМУ по
Луганській області про проведення конкурсу з продажу паке!
та акцій за конкурсом з використанням відкритості пропону!
вання ціни за принципом аукціону ВАТ «Свердловська швей!
на фабрика» надати інформацію про осіб, пов’язаних з ним
відносинами контролю за господарською діяльністю відпо!
відно до статті 1 Закону України «Про захист економічної кон!
куренції».
До участі в конкурсі не допускаються покупці, що подали
інформацію про осіб, пов’язаних з ними відносинами конт!
ролю, з якої неможливо встановити суб’єктів господарюван!
ня, що будуть контролювати подальшу діяльність ВАТ «Свер!
дловська швейна фабрика».
Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі у конку!
рсі не допускаються.
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ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Севастопольський приладобудівний завод «Парус»
Фондом державного майна України підбито підсумки кон!
курсу з продажу пакета акцій ВАТ «Севастопольський при!
ладобудівний завод «Парус», розташованого за адресою:
Україна, 99016, Крим, м. Севастополь, вул. Чехова, 1, код за
ЄДРПОУ 14309675.
Конкурс проведено за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузо!
ва, 18/9, Фонд державного майна України.
Переможцем конкурсу визнано закрите акціонерне
товариство «Електротехнічна компанія «Динамо» (РоG
сійська Федерація).
Умови продажу пакета акцій.
Покупець зобов’язується виконати фіксовані умови конку!
рсу, визначені Концепцією розвитку ВАТ «Севастопольський
приладобудівний завод «Парус», яка є невід’ємною части!
ною договору.
В економічній діяльності:
дотримання тих видів економічної діяльності, які є на дату
переходу права власності;
забезпечення доходу (виручки) від реалізації продукції (то!
варів, робіт, послуг) протягом 5 років з дати переходу права
власності щорічно в таких обсягах, тис. грн.
1!й рік — 2 500; 2!й рік — 3 000; 3!й рік — 3 500; 4!й рік —
4 000; 5!й рік — 4 500;
забезпечення погашення кредиторської заборгованості
ВАТ перед бюджетом у сумі 150 тис. грн. протягом 1 місяця
від дати переходу права власності;
забезпечення зменшення дебіторської заборгованості, яка
склалась на дату переходу права власності;
забезпечення чистого прибутку підприємства протягом 5
років від дати переходу права власності в таких обсягах, тис.
грн.:
1!й рік — 250; 2!й рік — 300; 3!й рік — 350; 4!й рік — 400; 5!й
рік — 450;
забезпечення виконання мобілізаційних завдань, визна!
чених для ВАТ;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної
конкуренції».
В інноваційно!інвестиційній діяльності ВАТ:
передати в користування або у власність ВАТ терміном не
менше 5 років комплекти конструкторсько!технологічної до!
кументації (мінімум 2 комплекти на рік), ліцензії, що підтвер!
джують право на виробництво нових виробів та право вико!
ристання товарного знаку розробника;
забезпечення поліпшення умов праці та системи управлін!
ня;
забезпечення економії матеріалів, палива та електроенер!
гії;
забезпечення проведення науково!дослідних та конструк!
торських робіт після переходу права власності;
внесення інвестицій у розмірі 5 450 000 грн. протягом 6
місяців від дати переходу права власності, передбачених Кон!
цепцією розвитку товариства, для забезпечення приросту
виробничих потужностей за рахунок заходів щодо технічного
переозброєння, реконструкції виробництва, розширення ді!
ючих і побудови нових об’єктів.
У соціальній діяльності підприємства:
забезпечення погашення всієї простроченої заборговано!
сті із заробітної плати та соціальних виплат протягом місяця
з дати переходу права власності;
недопущення накопичення заборгованості підприємства
перед працівниками із заробітної плати;
підвищення рівня заробітної плати з урахуванням інфля!
ційних процесів;
забезпечення матеріального стимулювання працівників за!
лежно від результатів господарської діяльності підприємст!
ва;
недопущення звільнення працівників підприємства з ініці!
ативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком
звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про
працю України або вчинення працівником дій, за які законо!
давством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8
статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України)
протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власно!
сті на пакет акцій;
забезпечення протягом 6 місяців від дати переходу права
власності укладання нового колективного договору та його
подальшого виконання;
забезпечення утримання об’єктів соціально!побутового
призначення;
забезпечення витрат ВАТ на поліпшення соціально!
побутових умов працюючих на рівні не менше 0,5 відсотка від
суми реалізованої продукції ВАТ на рік;
забезпечення зниження частки виробництва з небезпеч!
ними та шкідливими умовами праці і зменшення їх впливу на
працюючих;
забезпечення витрат ВАТ на охорону праці не менше 0,5
відсотка від суми реалізованої продукції ВАТ на рік;
створення нових робочих місць (щорічно не менше 10% від

кількості робочих місць на дату переходу права власності);
забезпечення безпечних умов праці, що мінімізують випа!
дки виробничого травматизму;
працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можли!
востями, створення належних умов праці для таких осіб з
урахуванням їх особливих потреб, відповідного облаштуван!
ня виробництв та забезпечення доступу до них зазначених
осіб.
У природоохоронній діяльності:
забезпечення дотримання вимог та додаткових обмежень
природоохоронного законодавства до користування об’єк!
том в частині охорони повітряного басейну, охорони і раціо!
нального використання земель, водного фонду, мінеральних
ресурсів;
виконання заходів щодо охорони навколишнього середо!
вища.
Пакет містить 12 117 221 штуку акцій, що становить 50%
плюс 1 акція статутного фонду товариства.
Початкова вартість пакета акцій — 6 158 600 гривень.
Ціна, за якою продано пакет акцій, — 6 250 000 гриG
вень.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Дніпроспецбуд»
Фондом державного майна України підбито підсумки кон!
курсу з продажу пакета акцій ВАТ «Дніпроспецбуд», розта!
шованого за адресою: Україна, 49600, м. Дніпропетровськ,
вул. Набережна Леніна, 29а, код за ЄДРПОУ 1416174.
Конкурс проведено за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузо!
ва, 18/9, Фонд державного майна України.
Переможцем конкурсу визнано товариство з обмеG
женою відповідальністю інвестиційна компанія «БІЗНЕСG
ІНВЕСТ».
Умови продажу пакета акцій.
Покупець зобов’язується виконати фіксовані умови конку!
рсу, визначені Концепцією післяприватизаційного розвитку
ВАТ «Дніпроспецбуд», яка є невід’ємною частиною договору.
В економічній діяльності товариства:
дотримання тих видів економічної діяльності, які є на дату
підписання договору;
забезпечення доходу (виручки) від реалізації продукції (то!
варів, робіт, послуг) протягом 5 років від дати підписання
договору щорічно в таких обсягах, тис. грн.
1!й рік — 5 500; 2!й рік — 5 600; 3!й рік — 5 700; 4!й рік —
5 800; 5!й рік — 5 900;
забезпечення погашення кредиторської заборгованості
ВАТ, у тому числі:
перед бюджетом у сумі 2 793 тис. грн. протягом одного
року від дати підписання договору;
з позабюджетних платежів у сумі 239 тис. грн. протягом
одного року від дати підписання договору;
із страхування у сумі 630 тис. грн. протягом одного року від
дати підписання договору;
забезпечення чистого прибутку підприємства протягом 5
років від дати підписання договору, тис. грн.;
1!й рік: —; 2!й рік: —; 3!й рік — 50; 4!й рік — 100; 5!й рік —
150;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної
конкуренції».
В інноваційно!інвестиційній діяльності товариства:
забезпечення вдосконалення виробництва, праці та управ!
ління;
забезпечення економії матеріалів, палива та електроенер!
гії;
внесення інвестицій у розмірі 500 тис. грн., передбачених
Концепцією розвитку товариства, для забезпечення приро!
сту виробничих потужностей за рахунок заходів щодо техніч!
ного переозброєння, реконструкції виробництва та на по!
повнення обігових коштів протягом 5 років від дати підпи!
сання договору в таких обсягах, тис. грн.
1!й рік: —; 2!й рік: —; 3!й рік: 50; 4!й рік: 100; 5!й рік: 350.
11.3. У соціальній діяльності товариства:
забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати
та соціальних виплат у сумі 200 тис. грн. протягом місяця з
дати переходу права власності до покупця на пакет акцій;
недопущення накопичення заборгованості підприємства
перед працівниками із заробітної плати;
підвищення рівня заробітної плати з урахуванням інфля!
ційних процесів;
забезпечення матеріального стимулювання працівників за!
лежно від результатів господарської діяльності підприємст!
ва;
недопущення звільнення працівників підприємства з ініці!
ативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком
звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про
працю України або вчинення працівником дій, за які законо!
давством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8
статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України)
протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власно!
сті на пакет акцій;
забезпечення протягом 6 місяців від дати підписання до!
говору укладання колективного договору;
забезпечення утримання об’єктів соціально!побутового
призначення;
забезпечення витрат ВАТ на поліпшення соціально!
побутових умов працюючих на рівні не менше 0,5 відсотка від
суми реалізованої продукції ВАТ на рік;
забезпечення витрат ВАТ на охорону праці не менше 0,5
відсотка від суми реалізованої продукції ВАТ на рік;
створення нових робочих місць;
забезпечення безпечних умов праці, що мінімізують випа!
дки виробничого травматизму.
У природоохоронній діяльності товариства:
забезпечення дотримання вимог та додаткових обмежень
природоохоронного законодавства до користування об’єк!
том в частині охорони повітряного басейну, охорони і раці!
онального використання земель, водного фонду, мінераль!
них ресурсів;
виконання заходів щодо охорони навколишнього середо!
вища.
Пакет містить 983 044 штуки акцій, що становить 54,6%
статутного фонду товариства.
Початкова вартість пакета акцій — 2 574 000 гривень.
Ціна, за якою продано пакет акцій — 2 624 000 гривень.
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Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804234
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване приміщення магазину «Електрон» за адресою: м.
Червоноармійськ, м!н Шахтарський, 24б. Приватизовано юри!
дичною особою за 49 063,20 грн., у т. ч. ПДВ — 8 177,20 грн.
Вбудоване приміщення нотаріальної контори за адресою: м.
Червоноармійськ, м!н Шахтарський, 24б. Приватизовано юри!
дичною особою за 57 758,40 грн., у т. ч. ПДВ— 9 626,40 грн.
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Автомобіль МТО!АТ!М1 ЗИЛ!131, держ. № 35!06 НИМ, що
знаходиться на балансі ВАТ «Первомайськавтотранс», за ад!
ресою: м. Первомайськ, вул. Загородна, 48. Приватизовано
юридичною особою за 8 947,20 грн., у т. ч. ПДВ — 1 491,20 грн.
м. КИЇВ
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: пр. 40!річчя
Жовтня, 74. Приватизовано юридичною особою за 239 461,20
грн., у т. ч. ПДВ — 39 910,20 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. компози!
тора Лятошинського, 4. Приватизовано юридичною особою
за 324 192,00 грн., у т. ч. ПДВ — 54 032,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: пр. Академіка
Глушкова, 31. Приватизовано фізичною особою за 384 828,00
грн., у т. ч. ПДВ — 64 138,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Микіль!
сько!Ботанічна, 10. Приватизовано фізичною особою за
140 016,00 грн., у т. ч. ПДВ — 23 336,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Саксаган!
ського, 22. Приватизовано юридичною особою за 90 000,00
грн., у т. ч. ПДВ — 15 000,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Горького,
152. Приватизовано фізичною особою за 230 184,00 грн., у
т. ч. ПДВ — 38 364,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. Б) за адресою: вул. Черво!
ноармійська, 71/6. Приватизовано юридичною особою за
249 900,00 грн., у т. ч. ПДВ — 41 650,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Михайла
Грушевського/пров. Кріпосний, 28/2. Приватизовано юри!
дичною особою за 158 100,00 грн., у т. ч. ПДВ — 26 350,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Круглоуні!
верситетська/Банкова, 11/19. Приватизовано юридичною
особою за 49 152,00 грн., у т. ч. ПДВ — 8 192,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Кіквідзе,
1. Приватизовано юридичною особою за 305 232,00 грн., у
т. ч. ПДВ — 50 872,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Мико!
ли Раєвського, 25. Приватизовано фізичною особою за
207 624,00 грн., у т. ч. ПДВ — 34 604,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Івана Куд!
рі, 35. Приватизовано фізичною особою за 156 600,00 грн., у
т. ч. ПДВ — 26 100,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. Б) за адресою: вул. Січневого
повстання, 3. Приватизовано фізичною особою за 201 360,00
грн., у т. ч. ПДВ — 33 560,00 грн.
Нежитлові приміщення площею 345,0 м2 (літ. А) за адре!
сою: вул. Прирічна, 11. Приватизовано юридичною особою
за 967 020,00 грн., у т. ч. ПДВ — 161 170,00 грн.
Господарська будівля (літ. Б) за адресою: вул. Курчато!
ва, 23а. Приватизовано фізичною особою за 80 325,60 грн.,
у т. ч. ПДВ — 13 387,60 грн.
Нежитлові приміщення площею 90,5 м2 (літ. А) за адресою:
вул. Хрещатик, 46. Приватизовано юридичною особою за
459 636,00 грн., у т. ч. ПДВ — 76 606,00 грн.
Нежитлові приміщення площею 211,5 м2 (літ. Б) за адре!
сою: вул. Воровського, 9. Приватизовано юридичною осо!
бою за 1 086 140,40 грн., у т. ч. ПДВ — 181 023,40 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс — Тернопільське обласне ко!
мунальне підприємство «Фірма «Тернопільавіаавтотранс»
за адресою: м. Тернопіль, шосе Підволочиське, аеропорт.
Приватизовано юридичною особою за 32 000 000,00 грн., у
т. ч. ПДВ — 5 333 333,33 грн.

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне від!
ділення Фонду державного майна України по Донецькій обла!
сті.
Аукціон буде проведено 01.08.2006 о 10.00 за адреG
сою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, ТОВ
НКУФ «УніверсалGКонсалтинг».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області. Прийняття заяв закін!
чується 28.07.2006. Заяви на участь в аукціоні приймаються
в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00 за
адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97, каб. № 522.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном
(062) 304!32!62.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом об’єкта комунальної
власності — вбудованого нежитлового приміщення
Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення.
Адреса: 86200, Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Кірова, 16.
Відомості про об’єкт: приміщення колишньої вугільної ко!
тельні площею 93,1 м2.
Початкова вартість продажу об’єкта: 4 456 грн. 84 коп.
у т.ч. ПДВ ! 742 грн. 81 коп.
Ціна без ПДВ ! 3 714 грн. 03 коп.
Сума застави: 10% від початкової вартості об’єкта.
Земельна ділянка — не надається.
Умови конкурсу.
1. Виконання санітарно!гігієнічних норм щодо утримання
об’єкта.
2. Забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта території.
3. Профіль функціонального призначення будівлі — будь!
який.
4. Об’єкт приватизації відчужується або здається в орен!
ду з дотриманням умов, на яких він був придбаний.
5. Покупець сплачує витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
6. Переможець конкурсу, який відмовився від укладання
договору купівлі!продажу об’єкта, сплачує продавцю не!
устойку в розмірі 20% від кінцевої ціни продажу об’єкта.
7. Переможець конкурсу протягом 1 місяця після укла!
дення договору купівлі!продажу має укласти договір з від!
повідною житлово!експлуатаційною організацією про па!
йову участь в експлуатаційних витратах по утриманню всієї
будівлі, в якій знаходиться приватизований об’єкт.
8. Експлуатація об’єкта приватизації повинна забезпечу!
вати доступ до комунікацій та інженерних мереж, що прохо!
дять по території об’єкта, організаціям та підприємствам,
які обслуговують ці комунікації та інженерні мережі.
9. Покупець повинен погодитись з умовами конкурсу, про!
понувати кращі умови конкурсу, пропонувати кращі умови
використання об’єкта та вищу ціну.
Ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні за адресою
його розташування.
Засоби платежу: оплата здійснюється у національній ва!
люті тільки шляхом безготівкового перерахування коштів з
відкритого покупцем рахунка у банках України.
Строк прийняття заяв: 23 дні після опублікування цієї ін!
формації.
Заяви на участь у конкурсі приймаються за адресою: 86211,
Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Леніна ,4, к. 416.
Конкурс відбудеться через 30 днів з дня публікації за
адресою: 86211, Донецька обл., м. Шахтарськ, вул.
Леніна, 4, каб. 404.
Адреса конкурсної комісії: 86211, Донецька обл., м. Шахтарськ,
вул. Леніна, 4, каб. 416. Тел. для довідок (06255) 4!20!33.
Сплата: за участь у конкурсі щодо приватизації об’єкта кому!
нальної власності — у розмірі 17 грн., за подання заяви на при!
ватизацію — 8,50 грн. та 10% від початкової вартості об’єкта —
застава за об’єкт приватизації перераховуються на р/р №
37112048001283, код за ЗКПО 04053074, МФО 834016 УДК в
Донецькій області, одержувач — Шахтарська міська рада.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлової будівлі
колишньої пожежної частини загальною площею
223,60 м2 (вартість знижена на 30 %)
Назва об’єкта: нежитлова будівля колишньої пожежної ча!
стини загальною площею 223,60 м2, що знаходиться на бала!
нсі КП «Зуївський енергомеханічний завод».
Адреса об’єкта: 86783, Донецька обл., м. Харцизьк, м. Зу!
грес, вул. Леніна, 18.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00110711.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля загальною
площею приміщень 223,60 м2. Рік будівництва — 1972!1973.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 17 886,40 грн., ПДВ
— 3 577,28 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 21 463,68 грн.
Умови аукціону:
утримання об’єкта у належному технічному та санітарному стані;
забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта території;
об’єкт приватизації відчужується або здається в оренду з
додержанням умов, на яких він був придбаний.
Грошові кошти в розмірі 2 146,37 грн. без ПДВ, що становить
10 % від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
р/р № 37313008000034 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відді!
лення Фонду державного майна України по Донецькій області.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. без ПДВ та кошти під час
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні допоміжних нежитлових
приміщень колишнього клубу (літ. А, літ. Б)
загальною площею 312,4 м2
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 14310170, Павлоград!
ський механічний завод — госпрозрахунковий підрозділ ДП
«ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова»,
за адресою: 51413, м. Павлоград, вул. Тельмана, 10.
Назва об’єкта: допоміжні нежитлові приміщення колиш!
нього клубу (літ. А, літ. Б) загальною площею 312,4 м2, що
знаходяться на балансі Павлоградського механічного заво!
ду — госпрозрахункового підрозділу ДП «ВО Південний ма!
шинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Тель!
мана, 8а.
Відомості про об’єкт: допоміжні нежитлові приміщення
колишнього клубу: приміщення, літ. А — прибудоване до
основної будівлі з внутрішньої сторони двору загальною пло!
щею 208,4 м2, приміщення, літ. Б, загальною площею 104,0
м2 з ґанком б. Земельна ділянка окремо не виділялась.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 98 124,00 грн., ПДВ:
19 624,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
117 748,80 грн.
Умови продажу: виконання всіх технічних, санітарних та інших
правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарно!
екологічних норм, передбачених законодавством України; здій!
снення розрахунку за об’єкт приватизації грошовими коштами;
право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її
розмір під об’єктом приватизації покупцем вирішується само!

○

стійно в порядку, встановленому чинним законодавством України;
забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час експлуатації об’єкта.
Грошові кошти на участь в аукціоні — 11 774,88 грн., що
становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації,
покупець 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 в розмірі 17 грн. та грошові
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37188500900001 в УДКУ в Дніпропетров!
ській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіона!
льному відділенню Фонду державного майна України по Дніп!
ропетровській області.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання прото!
колу аукціону або укладення договору купівлі!продажу об’єкта,
грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості продажу об’єк!
та, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертаються.
Аукціон відбудеться 31 липня 2006 року о 10.00 на товаG
рній біржі «Катеринославська» за адресою: 49000, м. ДніпG
ропетровськ, вул. Шевченка, 32 (тел. 770G02G12).
Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській обла!
сті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58,
кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв — 27 липня 2006
року до 17.00. Додаткова інформація про продаж об’єкта за
тел.: (0562) 742!85!19, 742!89!48. Ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування.

ЛУГАHСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні державного майна —
групи інвентарних об’єктів — будівель та споруд
підсобного господарства
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – будівлі та спору!
ди підсобного господарства, у складі: будівля для обслуговую!
чого персоналу (літ. А, а) загальною площею 74,4 м2; будівля
підсобного приміщення (літ. Б, б) загальною площею 36,1 м2;
сарай (літ. В); будівля забійного цеху (літ. Е, е, е1) загальною
площею 73,8 м 2 ; приміщення для великої рогатої худоби
(літ. И, и!и2 ) загальною площею 449,3 м2; приміщення для сви!
ней ( літ. К, к) загальною площею 603,6 м2; навіс (літ. Л); сіносхо!
вище (літ. З); вагова (навіс) (літ. Ж); підвал (літ. пд); щитова
(літ. М); огорожа (№ 1!2); зливні ями (№ І!ІV), що знаходяться
на балансі ЗАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій».
Адреса: м. Лисичанськ, вул. Рубіжна, 150.
Призначення об’єкта: нежитлові приміщення.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля з прибу!
довою для обслуговуючого персоналу загальною площею 74,4 м2;
одноповерхова шлакоблокова будівля підсобного приміщення
загальною площею 36,1 м2; одноповерхове шлакоблокове при!
міщення з прибудовою для свиней загальною площею 603,6 м2;
одноповерхове шлакоблокове приміщення з прибудовами для
великої рогатої худоби загальною площею 449,3 м2; дерев’яний
навіс; одноповерхове сіносховище з металевих листів; однопо!
верхова шлакоблокова будівля забійного цеху загальною пло!
щею 73,8 м2; одноповерховий сарай; одноповерхова шлакобло!
кова будівля вагової (навісу); підземний цегляний підвал; од!
ноповерхова цегляна будівля щитової; чотири підземні шлако!
блокові зливні ями; дерев’яна огорожа.
Земельна ділянка окремо не виділена. Питання землекори!
стування покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 50 808,8 грн., ПДВ:
10 161,76 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 60 970,56 грн.
Умови продажу: утримання об’єкта та прилеглої території у
належному санітарно!технічному стані; укладання договорів на
комунальні послуги та на спільне користування прилеглою тери!
торіїєю з експлуатаційними організаціями; зміна та реконструк!
ція систем тепло!, водо! та енергопостачання за згодою з екс!
плуатаційними організаціями; забезпечення доступу до систем
тепло!, водо! та енергопостачання експлуатаційним організаці!
ям; 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 укладення 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
підготовкою об’єкта до продажу та проведенням аукціону.
Засоби платежу — грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37189506700001 в УДК у Луганській області, МФО 804013, код 13398493.
Одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Луганській області.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості прода!
жу об’єкта (6 097 грн.) вносяться на р/р № 37316006000535 в
УДК у Луганській області, МФО 804013, код 13398493. Одержу!
вач — Регіональне відділення ФДМУ по Луганській області.
Термін прийняття заяв протягом 27 днів із дня опублікуван!
ня цієї інформації.
Аукціон буде проведено через 30 днів з дня опублікуG
вання цієї інформації о 10Gй годині за адресою: м. ЛуG
ганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем знаходження
об’єкта. Служба з організації та проведення аукціону — Регіо!
нальне відділення ФДМУ по Луганській області, адреса: м.
Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, каб. 201, тел. 58!53!39.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — будівлі недіючої пральні загальною
площею 217,5 м2
Назва об’єкта: будівля недіючої пральні загальною площею
2
217,5 м , що знаходиться на балансі ВАТ «Веста».
Адреса об’єкта: м. Червоноград, вул. Б. Хмельницького, 67.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 00307394, адреса: м.
Червоноград, вул. Б. Хмельницького, 67.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля недіючої пральні
загальною площею 217,5 м2. Рік введення будівлі в експлуата!
цію — 1989. Земельна ділянка окремо не виділена.
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Питання землекористування вирішуватиметься покупцем
після укладення договору купівлі!продажу об’єкта згідно з
чинним законодавством.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 133 882 грн., ПДВ:
26 776,4 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
160 658,4 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на рахунок № 37180500900001 в УДК у Львівській області.
Банк одержувача — УДК у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львів!
ській області, код за ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни про!
дажу об’єкта, що становить 16 065,84 грн., вноситься на раху!
нок № 37310009000186 в УДК у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ
по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070.
Умови продажу об’єкта: об’єкт приватизації відчужується згі!
дно з чинним законодавством із збереженням умов, на яких він
був придбаний; забезпечення дотримання санітарно!екологічних
норм; утримання прилеглої території у належному стані.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — гро!
шові кошти.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.
Аукціон буде проведено об 11.00 через 30 календарG
них днів від дня публікації цієї інформації у газеті «ВідоG
мості приватизації».
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: 79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 21, тел. (0322) 74!12!24.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні
зі зниженням початкової вартості продажу на 10%
автомобіля МТОGАТGМ1 ЗИЛG131 без номера
Назва об’єкта: автомобіль МТО!АТ!М1 ЗИЛ!131, без номе!
ра, який знаходиться на балансі ВАТ «МСАТП!1401».
Місцезнаходження об’єкта: м. Миколаїв, вул. Автомобільна, 2.
Відомості про об’єкт: МТО!АТ!М1 ЗИЛ!131, без номера,
1979 року випуску, тип кузова — фургон ! С, вантажний.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 113 грн., ПДВ —
822,6 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
4 935,6 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)
для участі в аукціоні: 493,56 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: м. Миколаїв,
вул. Автомобільна, 2.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець. Відшкодування покупцем органу приватизації —
РВ ФДМУ по Миколаївській області протягом 30 днів з моме!
нту підписання договору купівлі!продажу витрат, пов’язаних
з проведенням незалежної оцінки.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час роз!
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37184003000049, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Ми!
колаївській області, код за ЄДРПОУ 20917284, банк: Управління
Державного казначейства у Миколаївській області, МФО 826013.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода!
жу об’єкта приватизації вносяться на р/р № 37318006000049,
одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській
області, код за ЄДРПОУ 20917284, банк: Управління Держав!
ного казначейства у Миколаївській області, МФО 826013.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 3
дні до початку аукціону. Заяви приймаються з 9.00 до 18.00 та
подаються уповноваженою особою підприємства особисто.
Аукціон відбудеться через 30 календарних днів від дня
опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, в конференцGзалі Регіонального відG
ділення ФДМУ по Миколаївській області, об 11.00.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Миколаїв!
ській області, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6!й поверх,
кімн. 22, тел. (0512) 47!04!11.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні обладнання, устаткування
їдальні (17 одиниць) та інвентаря
Назва об’єкта: обладнання, устаткування їдальні (17 оди!
ниць) та інвентар, яке знаходиться на балансі ВАТ «Микола!
ївбудмеханізація».
Адреса об’єкта: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 13.
Відомості про об’єкт: 17 одиниць обладнання, устаткування
та інвентар їдальні, а саме: машина для миття посуду — 1 од.,
провід — 1 од., стелаж — 1 од., водонагрівач — 2 од., елект!
ровентилятор — 1 од., підйомник — 1 од., холодильна шафа —
1 од., холодильна камера — 1 од., картоплечистка — 2 од.,
плита електрична — 3 од., сковорода електрична — 1 од., жа!
рова шафа — 1 од., електрокотел — 1 од. Оцінюване майно
частково знаходиться в робочому стані, частково в неробочо!
му стані та розукомплектовано, рік випуску 1977—1991 роки.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 9 868 грн., ПДВ —
1 973,6 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
11 841,6 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)
для участі в аукціоні: 1 184,16 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: м. Миколаїв,
вул. Новозаводська, 13.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець. Відшкодування покупцем органу приватизації —
РВ ФДМУ по Миколаївській області протягом 30 днів з моме!
нту підписання договору купівлі!продажу витрат, пов’язаних
з проведенням незалежної оцінки.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37184003000049, одержувач: Регіональне відділення
ФДМУ по Миколаївській області, код за ЄДРПОУ 20917284,
банк: Управління Державного казначейства у Миколаївській
області, МФО 826013.

28 червня 2006 року

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода!
жу об’єкта приватизації вносяться на р/р № 37318006000049,
одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській
області, код за ЄДРПОУ 20917284, банк: Управління Держав!
ного казначейства у Миколаївській області, МФО 826013.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 3
дні до початку аукціону. Заяви приймаються з 9.00 до 18.00 та
подаються уповноваженою особою підприємства особисто.
Аукціон відбудеться через 30 календарних днів від дня
опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, в конференцGзалі Регіонального відG
ділення ФДМУ по Миколаївській області, об 11.00.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Миколаївсь!
кій області, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6!й поверх, кімн. 22,
тел. (0512) 47!04!11.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
— вбудованого нежитлового приміщення під пункт
харчування загальною площею 91,1 м2,
що знаходиться на балансі
ВАТ «Оржицький цукровий завод»
Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення під пункт
харчування.
Адреса: Полтавська область, Оржицький район, смт Но!
вооржицьке, вул. Леніна, 1.
Балансоутримувач: ВАТ «Оржицький цукровий завод», код
за ЄДРПОУ 05463791.
Відомості про об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення під
пункт харчування загальною площею 91,1 м2, розташоване на
першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку. Рік по!
будови 1995. Об’єкт знаходиться у користуванні згідно з до!
говором оренди № 13/05!С від 10.06.2005.
Умови продажу: шляхи подальшого використання об’єкта
покупець вирішує самостійно в межах чинного законодавства;
забезпечувати дотримання санітарно!екологічних норм під час
експлуатації об’єкта; забезпечувати улаштування прилеглої до
об’єкта території у належному санітарному стані; договір оре!
нди № 13/05!С від 10.06.2005 зберігає силу для нового влас!
ника; у разі зміни власника об’єкта покупець повинен покласти
всі вищевказані зобов’язання на нового власника; надавати
продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання
умов договору, не перешкоджати продавцю у здійсненні кон!
тролю за виконанням умов договору; подальше відчуження та
передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період
чинності умов договору здійснюються за погодженням про!
давця із переходом до нового власника всіх зобов’язань, не!
виконаних покупцем на момент такого відчуження, а також від!
повідальності за їх невиконання, визначених законодавством і
прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Термін дії зобов’язань протягом одного року.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 13 200,00 грн.;
ПДВ: 2 640,0 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 15 840,00 грн.
Засоби платежу — грошові кошти юридичних та фізичних осіб.
Грошові кошти у розмірі 1 584,00 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться одержу!
вачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37310005000259.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться оде!
ржувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37185500900001.
Термін прийняття заяв 26 червня 2006 р. включно за адре!
сою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409, тел. (0532) 56!35!55.
Аукціон буде проведено 30 червня 2006 р. об 11.00 за адG
ресою: м. Полтава, вул. Червоноармійська, 3, актовий зал.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу!
вання.
Служба з організації та проведення аукціону за адресою: 36014,
м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409, тел. 56!35!55, факс: (0532)
50!15!13, Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — їдальні № 1
(початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: їдальня № 1.
Місцезнаходження об’єкта: 34400, Рівненська область, м. Куз!
нецовськ, Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, буд. 49.
Балансоутримувач: ВП «Рівненська АЕС» НАЕК «Енерго!
атом», 34400, Рівненська область, м. Кузнецовськ, код за
ЄДРПОУ 05425046.
Відомості про об’єкт: будівля їдальні № 1 та 20 одиниць тор!
гово!технологічного обладнання. Загальна площа приміщень
їдальні становить 905,1 м2. Розташований на території будіве!
льної бази № 1 та № 2 промислової зони на окраїні м. Кузнецов!
ська. Будівля їдальні — одноповерхова, прямокутна в плані.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 113 820 грн. 00 коп.
ПДВ — 22 764 грн. 00 коп.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
136 584 грн. 00 коп.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотриман!
ня покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; утримання об’!
єкта та прилеглої території в належному санітарно!екологічному
стані; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду, іншим
юридичним та фізичним особам без збереження умов, на яких
він був придбаний; подальше відчуження об’єкта за договором
купівлі!продажу, до моменту підписання сторонами підсумкового
акта перевірки виконання умов даного договору можливе лише за
згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта прива!
тизації покупець повинен покласти всі зобов’язання за договором
на нового власника. Новий власник у двотижневий термін з дня
переходу до нього права власності на об’єкт подає до державного
органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід

до нього права власності; питання землекористування покупець
вирішує самостійно згідно з чинним законодавством України; уча!
сник аукціону, який відмовився від підписання протоколу, якщо це
підтверджується актом, підписаним трьома незаінтересованими
особами, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні. Уча!
сник аукціону, який визнаний переможцем, але відмовився від
підписання договору купівлі!продажу, відшкодовує органу прива!
тизації вартість робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до прода!
жу та проведенням аукціону.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у
розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт вносяться на рахунок № 37184006000095, банк УДК у Рів!
ненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одер!
жувач — Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 13 658 грн. 40 коп., що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться
на рахунок № 37313004000095, банк УДК у Рівненській облас!
ті, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач —
Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв 7 серпня 2006 року вклю!
чно до 17.15.
Аукціон буде проведено 11 серпня 2006 року об 11Gй гоG
дині в приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по РівG
ненській області за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77.
Реєстрація учасників аукціону проводиться в день прове!
дення аукціону з 10.00 до 10.45.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з дозволу регіонального відділення.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву за вста!
новленою органом приватизації формою можна за адресою:
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел.: (0362) 63!58!19, 26!25!56.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної
власності — будівлі цеху безалкогольних напоїв
з обладнанням
Назва об’єкта: будівля цеху безалкогольних напоїв загаль!
ною площею 911,6 м2 із порогами а1 (2,9 м2), а2 (3,2 м2), а3 (11,4
м2), а4 (3,4 м2), сходами а5 (6,6 м2), бетонним заїздом а6 (156,4
м2), обладнання відповідно до акта інвентаризації від 14.02.2006.
Місцерозташування: 30100, Хмельницька область, м. Неті!
шин, вул. Промислова, 1/26.
Балансоутримувач: комунальне торгово!виробниче підпри!
ємство «Міськторг», м. Нетішин, вул. Промислова, 1, код за
ЗКПО 30152793.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля висотою —
7,5 м, будівельний об’єм — 5 702 м3. Рік побудови — 1989 рік.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 338 589 грн., ПДВ —
67 717,80 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 406 306 грн.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний погодитись з умовами аукціону.
2. Утримання об’єкта та прилеглої території в належному
санітарно!технічному стані.
3. Об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду ін!
шим юридичним та фізичним особам без збереження зобо!
в’язань, на яких він був придбаний.
4. Продаж об’єкта приватизації юридичним та фізичним
особам здійснюється за грошові кошти.
5. Питання землекористування покупець вирішує самостійно
в порядку, визначеному чинним законодавством.
6. Покупець зобов’язаний відшкодувати витрати, пов’язані
з підготовкою об’єкта до приватизації.
Грошові кошти в розмірі 40 630,6 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37321003002736 в УДК у Хмельницькій області, м. Нетішин,
МФО 815013, код за ЗКПО 33586398, одержувач: Фонд кому!
нального майна міста Нетішина.
Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в сумі
17 грн. перераховується на р/р № 37182004002736 в УДК у Хмель!
ницькій області, м. Нетішин, МФО 815013, код за ЗКПО 33586398,
одержувач: Фонд комунального майна міста Нетішина.
Кошти за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37182004002736 в УДК у Хмельницькій області, м. Неті!
шин, МФО 815013, код за ЗКПО 33586398, одержувач: Фонд
комунального майна міста Нетішина.
Кінцевий термін прийняття заяв — 10 липня 2006 року.
Аукціон буде проведено 14 липня 2006 року о 12.00 за
адресою: Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. ШевченG
ка, 1, приміщення міськвиконкому (сесійна зала).
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: Фонд кому!
нального майна міста Нетішина, 30100, Хмельницька область,
м. Нетішин, вул. Шевченка, 1, каб. 307, тел. (03848) 3!75!02.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
комунальної власності — будівлі картоплесховища
Назва об’єкта: будівля картоплесховища загальною пло!
щею 1 514,26 м2 з рампами площею 149,5 м2, 10,7 м2, 16,8 м2
та з’їздом площею 91,0 м2.
Місцерозташування: 30100, Хмельницька область, м. Неті!
шин, вул. Промислова, 1/5.
Балансоутримувач: комунальне торгово!виробниче підприємст!
во «Міськторг», м. Нетішин, піонерна база, 1, код за ЗКПО 30152793.
Відомості про об’єкт: одноповерхова бетонна будівля ви!
сотою — 7,2 м, будівельний об’єм — 9 770 м3. Рік побудови —
1984 рік.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 178 918 грн., ПДВ —
35 784 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 214 702 грн.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний погодитись з умовами аукціону.
2. Утримання об’єкта та прилеглої території в належному
санітарно!технічному стані.
3. Об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду то!
що іншим юридичним та фізичним особам без збереження
зобов’язань, на яких він був придбаний.
4. Продаж об’єкта приватизації юридичним та фізичним
особам здійснюється за грошові кошти.
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5. Питання землекористування покупець вирішує самостійно
в порядку, визначеному чинним законодавством.
6. Покупець зобов’язаний відшкодувати витрати, пов’язані
з підготовкою об’єкта до приватизації.
Грошові кошти в розмірі 21 470,2 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37321003002736 в УДК у Хмельницькій області, м. Нетішин,
МФО 815013 код за ЗКПО 33586398, одержувач: Фонд кому!
нального майна міста Нетішина.
Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в
сумі 17 грн. перераховується на р/р № 37182004002736 в УДК у
Хмельницькій області, м. Нетішин, МФО 815013, код за ЗКПО
33586398, одержувач: Фонд комунального майна міста Нетішина
Кошти за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37182004002736 в УДК у Хмельницькій області, м. Неті!
шин, МФО 815013, код за ЗКПО 33586398, одержувач: Фонд
комунального майна міста Нетішина.
Кінцевий термін прийняття заяв — 10 липня 2006 року.
Аукціон буде проведено 14 липня 2006 року о 12.00 за
адресою: Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. ШевченG
ка, 1, приміщення міськвиконкому (сесійна зала).
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: Фонд кому!

нального майна міста Нетішина, 30100, Хмельницька область,
м. Нетішин, вул. Шевченка, 1, каб. 307, тел. (03848) 3!75!02.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
нежитлового приміщення
Код за ЄДРПОУ: 14236516.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення (магазин).
Адреса: м. Чернігів, вул. Ціолковського, 4.
Балансоутримувач: ВАТ «Чернігівбуд».
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загаль!
ною площею 237,8 м2, прибудована до 9!поверхового житлового
будинку. Приміщення використовується під торговельні площі.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не відведена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 189 500 грн., ПДВ —
37 900 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 227 400 грн.
Умови продажу:
сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами;

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Ä
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804249
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будинок культури, який не увійшов до статутного фонду
ТОВ «Барсуківщина», за адресою: Чернігівська обл., смт Та!
лалаївка, вул. Горького, 2а. Приватизовано фізичною осо!
бою за 16 332 грн., у т. ч. ПДВ — 2 722 грн. (під розбирання).

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ЛОТА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Обладнання лінії розливу вина цеху переробки, що знахо!
диться на балансі ВАТ «Сад», за адресою: Харківська обл.,
Харківський р!н, с. Затишшя. Приватизовано фізичною осо!
бою за 15 244,79 грн., у т. ч. ПДВ — 2 540,80 грн.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж під розбирання на аукціоні 2Gповерхового
одноквартирного котеджу № 5, що знаходиться на
балансі ДВАТ «Шахта ім. 60Gріччя Радянської України»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00174705.
Назва об’єкта: 2!поверховий одноквартирний котедж № 5,
що знаходиться на балансі ДВАТ «Шахта ім. 60!річчя Радян!
ської України».
Адреса: 83041, м. Донецьк, вул. Невєрова.
Площа земельної ділянки — 0,06 га.
Ступінь будівельної готовності — 10 %.
Відомості про об’єкт: виконано фундамент із залізобетонних
блоків —100%; перекриття підвалу, 1!го поверху та частково 2!го
поверху із залізобетонних плит; стіни, перегородки та зовнішнє
оздоблення виконані з червоної цегли до рівня 2!го поверху.
Будівництво здійснювалося з 1993 до 1997рр.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 6 301 грн.; ПДВ —
1 260 грн. 20 коп.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 7 561 грн. 20 коп., без вартості земельної ділянки.
Умови продажу.
1. Розібрати об’єкт та привести будівельний майданчик у
належний стан протягом двох років після укладення дого!
вору купівлі!продажу.
2. Забезпечити виконання вимог екологічної безпеки, охо!
рони навколишнього природного середовища під час роз!
бирання.
3. Забезпечити створення безпечних умов праці, дотри!
мання правил техніки безпеки.
4. Здати земельну ділянку органам місцевого самовряду!
вання з додержанням умов здачі.
5. Забороняється відчуження об’єкта на термін розбирання та
до моменту здійснення повних розрахунків за придбаний об’єкт.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься в банк УДК
у Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, р/р
№ 37187561900001, одержувач: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 757 грн., що становить 10 % від
початкової вартості продажу об’єкта приватизації, вносяться
на р/р № 37313008000034 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37186562900001 у банк УДК у Донецькій обла!
сті, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне від!
ділення Фонду державного майна України по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 28 липня 2006 р. Заяви на
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, у
п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного май!
на України по Донецькій області, каб. 522.
Аукціон буде проведено 1 серпня 2006 р. о 10.00 за
адресою: 83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 27, філія «ДоG
нецький аукціонний центр» ДАК «Національна мережа
аукціонних центрів».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062)
305!41!97.

№ 24 (413)

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж під розбирання на аукціоні 2Gповерхового
одноквартирного котеджу № 6, що знаходиться на
балансі ДВАТ «Шахта ім. 60Gріччя Радянської України»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00174705.
Назва об’єкта: 2!поверховий одноквартирний котедж № 6,
що знаходиться на балансі ДВАТ «Шахта ім. 60!річчя Радян!
ської України».
Адреса: 83041, м. Донецьк, вул. Неверова.
Площа земельної ділянки — 0,06 га.
Ступінь будівельної готовності — 5%.
Відомості про об’єкт: виконано фундамент із залізобетон!
них блоків —100%; перекриття підвалу та 1!го поверху із за!
лізобетонних плит; перегородки та зовнішнє оздоблення ви!
конані з червоної цегли до рівня перекриття 1!го поверху.
Будівництво здійснювалося з 1994 до 1997рр.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 077 грн.; ПДВ — 615
грн. 40 коп.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 3 692 грн. 40 коп., без вартості земельної ділянки.
Умови продажу.
1. Розібрати об’єкт та привести будівельний майданчик у
належний стан протягом двох років після укладення догово!
ру купівлі!продажу.
2. Забезпечити виконання вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища під час розбирання.
3. Забезпечити створення безпечних умов праці, дотри!
мання правил техніки безпеки.
4. Здати земельну ділянку органам місцевого самовряду!
вання з додержанням умов здачі.
5. Забороняється відчуження об’єкта на термін розбирання та
до моменту здійснення повних розрахунків за придбаний об’єкт.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься в банк УДК у
Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, р/р №
37187561900001, одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 370 грн., що становить 10 % від
початкової вартості продажу об’єкта приватизації, вносяться
на р/р № 37313008000034 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37186562900001 у банк УДК у Донецькій обла!
сті, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне від!
ділення Фонду державного майна України по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 28 липня 2006 р. Заяви на
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, у
п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного май!
на України по Донецькій області, каб. 522.
Аукціон буде проведено 1 серпня 2006 р. о 10.00 за
адресою: 83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 27, філія «ДоG
нецький аукціонний центр» ДАК «Національна мережа
аукціонних центрів».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062)
305!41!97.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні банноGпрального комбінату,
що знаходиться на балансі Макіївського МУ УМВС
України у Донецькій області
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача —08671455.
Назва об’єкта: банно!пральний комбінат, що знаходиться на
балансі Макіївського МУ УМВС України у Донецькій області.
Адреса: 86041, Донецька обл. м. Макіївка, Совєтський ра!
йон, вул. Кірова, 49.
Земельна ділянка окремо не відведена.
Ступінь будівельної готовності — 37%.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля, виконано фу!
ндамент із залізобетонних блоків — 100%; зведені стіни, пе!
регородки та зовнішнє оздоблення з червоної цегли; пере!
криття із 100%; зведені стіни, перегородки та зовнішнє оздо!
блення з червоної цегли; перекриття із залізобетонних плит;
сходові прогони завалені.
Будівництво здійснювалося з 1986 до 1990 рр.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 115 274 грн.; ПДВ —
23 054 грн. 80 коп.

утримувати об’єкт та прилеглу територію відповідно до са!
нітарно!екологічних норм;
питання землекористування покупець вирішує самостійно
з органами місцевого самоврядування згідно з чинним за!
конодавством;
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 Чернігів!
ській обл., МФО 853592.
Грошові кошти в розмірі 22 740 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 проведений 11 серпня 2006 року об 11Gй
годині за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 68.
Кінцевий термін прийняття заяв — 7 серпня 2006 року.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіо!
нальне відділення ФДМУ по Чернігівській області, адре!
са: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43, кімн. 319, тел.
67!63!02, час роботи: з 8.00 до 17.00, крім суботи та не!
ділі.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташу!
вання.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 138 328 грн. 80 коп., без вартості земельної ділянки.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввес!
ти об’єкт в експлуатацію протягом п’яти років від дати нота!
ріального посвідчення договору купівлі!продажу.
2. У річний термін з моменту нотаріального посвідчення дого!
вору купівлі!продажу підготувати документи та здійснити від!
повідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт.
3. Заборона відчуження об’єкта та земельної ділянки, на
якій він розташований, до моменту здійснення покупцем по!
вних розрахунків за придбаний об’єкт, завершення будівни!
цтва та введення об’єкта в експлуатацію.
4. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони на!
вколишнього середовища під час добудови та подальшого
введення об’єкта в експлуатацію.
5. Забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта тери!
торії.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься в банк УДК у
Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, р/р №
37187561900001, одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 13 833 грн., що становить 10 % від
початкової вартості продажу об’єкта приватизації, вносяться
на р/р № 37313008000034 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза!
ції вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у Донець!
кій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Ре!
гіональне відділення Фонду державного майна України по
Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 28 липня 2006 р. Заяви на
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, у
п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного май!
на України по Донецькій області, каб. 522.
Аукціон буде проведено 1 серпня 2006 р. о 10.00 за
адресою: 83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 27, філія «ДоG
нецький аукціонний центр» ДАК «Національна мережа
аукціонних центрів».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062)
305!41!97.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні піонерського
табору (зі знижкою початкової вартості на 30%)
Назва об’єкта: піонерський табір, який знаходиться на бала!
нсі відокремленого підрозділу «Южно!Українська АЕС» НАЕК.
Адреса об’єкта: Миколаївська обл., Березанський р!н, с.
Рибаківка.
Відомості про об’єкт: 3 спальних корпуси, медичний кор!
пус, клуб!їдальня, котельня, овочесховище, 2 гаражі, майсте!
рня, складські приміщення, радіовузол.
Усі будівлі виконані на блочному фундаменті, із силікатної
цегли.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки
5,12 га.
Ступінь будівельної готовності: 77%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 585 905,65 грн.,
ПДВ — 317 181,13 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 903 086,78 грн.
Умови продажу: завершити будівництво як об’єкта сімейного
відпочинку та ввести в експлуатацію протягом 5 років від дати
нотаріального посвідчення договору купівлі!продажу; забезпе!
чити дотримання вимог екологічної безпеки, охорони навколиш!
нього природного середовища під час добудови та введення в
експлуатацію об’єкта; питання користування земельною ділян!
кою, на якій розташований об’єкт, вирішується покупцем само!
стійно в межах чинного законодавства; заборона відчуження об’!
єкта до завершення будівництва та введення об’єкта в експлуа!
тацію; покупцю об’єкта може надаватися розстрочка платежу.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37184003000049 в Управлінні Державного казначейст!
ва по Миколаївській області, МФО 826013, ЄДРПОУ 20917284.
Грошові кошти в сумі 190 309 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта, вносяться на рахунок №
37318006000049, в Управлінні Державного казначейства по
Миколаївській області, МФО 826013, ЄДРПОУ 20917284.
Аукціон буде проведено через 30 днів від дати публіG
кації цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. ЧкаG

28 червня 2006 року

6
лова, 20, в конференцGзалі Регіонального відділення
ФДМУ по Миколаївській області, об 11.00.
Прийняття заяв для участі в аукціоні здійснюється в робочі
дні з 9.00 до 18.00 і закінчується за три дні до початку аукціону.
Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Миколаївсь!
ка обл., Березанський р!н, с. Рибаківка.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду держмайна України по Миколаївській об!
ласті, 54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6!й поверх, кімн. 7,
31, тел. (0512) 47!06!16, 47!04!26.
Інформацію РВ ФДМУ по Одеській області про повто!
рний продаж на аукціоні об’єкта незавершеного будів!
ництва — дитячого садка, що знаходиться на балансі
СТОВ «Нерубайське», за адресою: Одеська обл., Біляїв!
ський р!н, с. Неруайське, опубліковану в газеті «Відомо!
сті приватизації» від 14.06.2006 № 22 (411) на стор. 11,
слід вважати недійсною.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні лікероGгорілчаного
завода (початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — ліке!
ро!горілчаний завод.
Адреса: Хмельницька обл., м. Кам’янець!Подільський, вул.
Пархоменка.
Балансоутримувач: державне підприємство «Довжоцький
спиртовий завод».
Адреса балансоутримувача: Хмельницька обл., Кам’я!
нець!Подільський р!н, с. Довжок, вул. Унявко, 1.
Характеристика об’єкта: будівля овочесховища — однопо!
верхова, розміром 96х60 м, висотою 6 м, фундаменти під
колони стаканного типу, каркас — з/б колони, заповнення стін
— навісні з/б плити, перекриття — з/б плити. Ступінь буді
вельної готовності — 30%;
будівля складу готової продукції — одноповерхова, каркас!
ного типу розміром 48х36 м, висота до перекриття — 6 м,
сітка колон 12х12, фундаменти бетонні, перекриття — з/б пли!
ти, заповнення стін — навісні з/б плити. Ступінь будівельної
готовності — 70%;
будівля гаража на п’ять автонавантажувачів різновисотна —
одноповерхова частина розміром 6х12 м, висотою 3,6 м; двопо!
верхова частина розміром 12х18 м, висотою 6,2 м. Фундамент
— з/б стрічковий, стіни та перегородки цегляні, перекриття та
покриття з/б плити. Ступінь будівельної готовності — 70%;
будівля трансформаторної підстанції одноповерхова, роз!
міром 6х12 м, висотою 4,2 м, фундамент з/б стрічковий,
стіни та перегородки цегляні, перекриття з/б плити. Ступінь
будівельної готовності — 80%;
будівля столової — одноповерхова, розміром 15х30 м, ви!
сотою 3,6 м, фундаменти з/б стрічкові, стіни та перегородки
цегляні, перекриття з/б плити, покрівля металева. Ступінь
будівельної готовності — 50%;
будівля адміністративно!побутового корпусу — триповерхова,
будівельною площею 648 м2, висотою поверхів 3,3 м, фундамен!
ти з/б стрічкові, стіни та перегородки цегляні, частково обштука!
турені, перекриття з/б плити, покрівля металева, віконні та двер!
ні отвори дерев’яні. Ступінь будівельної готовності — 70%.
Будівельний майданчик розташований на відстані 500 м
від Хмельницького шосе і прилягає до залізничної колії «Ка!
м’янець!Подільський — Київ».
Земельна ділянка: 4,8 га.
Будівництво здійснювалося з 1994 до 1997 р.
Вартість об’єкта — 1 773 398,2 грн., ПДВ — 354 679,64 грн.,
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
2 128 077,84 грн.
Умови продажу: добудова об’єкта протягом п’яти років без
збереження первісного призначення; забезпечення санітар!
них та екологічних норм експлуатації об’єкта; заборона про!
дажу об’єкта до моменту завершення будівництва та введен!
ня його в експлуатацію; оформлення документації на право
землекористування здійснюється покупцем в установленому
законодавством порядку.
Покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовився
від підписання протоколу аукціону або договору купівлі!продажу,
грошові кошти в розмірі 212 807,78 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта, не повертаються.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб
— грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн., кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ
перераховуються до Регіонального відділення ФДМУ по
Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р №
37189500900001 в банку УДК у Хмельницькій області, м. Хме!
льницький, МФО 815013.
Грошові кошти в розмірі 212 807,78 грн. , що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховують!
ся до Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій обла!
сті, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банку
УДК у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.
Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні до
28 липня 2006 року включно.
Аукціон буде проведено 1 серпня 2006 року об 11.00
за адресою: м. Хмельницький, вул.Соборна,75.
Ознайомлення з об’єктом за домовленістю, тел. (8249)
7!42!20.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельниць!
кий, вул. Соборна, 75, тел. 79!56!16.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні солодовні
(початкова вартість знижена на 30 %)
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — соло!
довня.
Адреса: Хмельницька обл., Кам’янець Подільський р!н, с.
Довжок, вул. Унявко, 1.
Балансоутримувач: державне підприємство «Довжоцький
спиртовий завод».
Адреса балансоутримувача: Хмельницька обл., Кам’я!
нець!Подільський р!н, с.Довжок, вул. Унявко, 1.
Характеристика об’єкта: споруда різновисотна — 2!пове!

28 червня 2006 року

рхова частина 18х48 м, висота 12 м; 5!поверхова частина
18х6 м, висота 18 м. Фундаменти – бетонні подушки, бетонні
блоки. Стіни цегляні. Перекриття – з/б плити. Покриття –
три шари руберойду по утепленню з граншлаку. Дерев’яні
двірні та віконні заповнення. Підлога – цементна стяжка по
бетону. Зовнішнє оздоблення — керамічна плитка. Водопо!
стачання з артезіанської свердловини. Змонтована вентиля!
ція, транспортер та установка РХДМ для зерна.
Земельна ділянка окремо не відведена.
Будівництво здійснювалось 1979—1995 р.
Вартість об’єкта без ПДВ — 193 060 грн., ПДВ — 38 612 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
231 672 грн.
Умови продажу: добудова об’єкта протягом п’яти років без збе!
реження первісного призначення; забезпечення санітарних та еко!
логічних норм експлуатації об’єкта; заборона продажу об’єкта до
моменту завершення будівництва та введення його в експлуата!
цію; оформлення документації на право землекористування здій!
снюється покупцем в установленому законодавством порядку.
Покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовився
від підписання протоколу аукціону або договору купівлі!продажу,
грошові кошти в розмірі 23 167,2 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта, не повертаються.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб
— грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн., кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ пере!
раховуються до Регіонального відділення ФДМУ по Хмель!
ницькій області, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р №
37189500900001 в банку УДК у Хмельницькій області, м. Хме!
льницький, МФО 815013.
Грошові кошти в розмірі 23 167,2 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховують!
ся до Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій обла!
сті, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банку
УДК у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.
Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні до
28 липня 2006 року включно.
Аукціон буде проведено 1 серпня 2006 року в 11.00 за
адресою: м. Хмельницький, вул.Соборна,75.
Ознайомлення з об’єктом за домовленістю, тел. (8249)
7!42!20.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельниць!
кий, вул. Соборна, 75, тел.79!56!16.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
санаторіюGпрофілакторію
Назва об’єкта: санаторій!профілакторій.
Місцезнаходження: Чернігівська область, Чернігівський ра!
йон, с. Брусилів, вул. Радянська,1б.
Характеристика об’єкта: двоповерхова цегляна будівля роз!
міром 19,9х11,4 м з підвалом. Підвал із бетонних блоків та
керамічної цегли. Із бетонних блоків збудовано спуск у підвал.
У будівлі частково виконані внутрішні перегородки із червоної
керамічної цегли. Перекриття і покриття будівлі із збірних
залізобетонних плит. Дах будівлі шатровий, на 70% вкритий
покрівельною сталлю. Опоряджувальні роботи не виконува!
лися. Загальна будівельна готовність об’єкта близько 50%.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 39 705 грн.
ПДВ: 7 941 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 47 646 грн.
Умови продажу: під добудову протягом п’яти років після під!
писання договору купівлі!продажу, без збереження профілю;
покупець самостійно вирішує питання землевідведення; за!
безпечити дотримання вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища під час добудови та
подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації; за!
борона відчуження об’єкта незавершеного будівництва та зе!
мельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до завер!
шення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію; у ниж!
чезазначені строки з моменту підписання акта приймання!
передачі об’єкта незавершеного будівництва забезпечити та!
ке: у місячний термін зареєструвати договір купівлі!продажу у
відповідній місцевій раді; у місячний термін отримати висно!
вок про технічний стан основних конструкцій об’єкта; в 3!міся!
чний термін укласти договір оренди земельної ділянки на якій
розташований об’єкт незавершеного будівництва, або здійс!
нити приватизацію зазначеної земельної ділянки; в 5!місяч!
ний термін отримати дозвіл на проектно!пошукові роботи; в
річний термін отримати дозвіл інспекції державного архітек!
турно!будівельного контролю на виконання будівельних ро!
біт; розстрочка платежу згідно з чинним законодавством.
Грошові кошти в розмірі 4 765 грн., що становить 10 % від
початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37312006000431,
одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893,
банк одержувача — УДК у Чернігівській обл., МФО 853592.
Засоби платежу — грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на приватизацію у розмірі 17
грн. вноситься на р/р № 37187500900002, одержувач РВ
ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк одержувача
— УДК в Чернігівській обл., МФО 853592.
Кінцевий термін прийняття заяв 7 серпня 2006 року.
Аукціон відбудеться 11 серпня 2006 р. об 11Gй годині
за адресою: проспект Миру, 68, м. Чернігів.
Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати в Регі!
ональному відділенні ФДМУ по Чернігівській області за ад!
ресою: проспект Миру, 43, м. Чернігів, 14000, кімн. 319, тел.
676!302 з 8.00 до 17.00 (крім вихідних).

ПРОДАЖ НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ
ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ЛОТА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продажу на аукціоні за методом
зниження ціни лота під розбирання — готелю
на 42 місця
Назва об’єкта: готель на 42 місця.
Балансоутримувач: ВАТ «Дніпровський металургійний ком!
бінат».

Адреса: м. Дніпродзержинськ, Прохідний тупик, № 1.
Відомості про об’єкт: проектом перебачалася реконст!
рукція 4!поверхової будівлі колишнього житлового будин!
ку із цегли. На існуючій будівлі із цегли демонтовані покрі!
вля, міжповерхові перекриття, сходові марші, перегород!
ки, вікна і двері. Виконано нарощування фундаментів по
всьому периметру будівлі, земляні роботи з устрою підва!
лу, укладені бетонні плити в підвалі, міжповерхові залізо!
бетонні перекриття, сходові марші і плити сходових май!
данчиків. Проводилося розбирання і переукладання існу!
ючих зовнішніх стін, кладка перегородок із сілікатної цег!
ли, устрій монолітного залізобетонного поясу, монтаж ме!
талоконструкцій даху з легких профілю. Реконструкція роз!
почата в 1994 році та призупинена в 1997 році. Консерва!
ція об’єкта не проводилася. На сьогодні фундаменти ма!
ють велику кількість шпарин, які переходять в цокольну
частину будівлі. З зовнішньої сторони будівлі є шпарини в
цегляній кладці стін. Більша частина стін і перегородок
зруйновані, несучі ригелі вирізані.
Ступінь будівельної готовності — 30%.
Земельна ділянка під забудову —0,39 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ – 126 161,00 грн., ПДВ
— 25 232,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
151 393,20 грн.
Умови продажу об’єкта: завершити роботи з розбирання
об’єкта протягом трьох років з дня підписання акта при!
ймання!передачі; привести будівельний майданчик в нале!
жний стан відповідно до вимог чинного законодавства з охо!
рони навколишнього середовища; у разі придбання земель!
ної ділянки, на якій розташований об’єкт, використовувати її
тільки під забудову; у разі відмови від права придбання зе!
мельної ділянки здати її органам місцевого самоврядування;
питання переоформлення документів на право користування
земельною ділянкою вирішується новим власником само!
стійно в порядку, встановленому чинним законодавством; за!
бороняється подальше відчуження об’єкта на термін розби!
рання та до моменту здійснення покупцем повних розрахун!
ків за придбаний об’єкт. Засоби платежу грошові кошти.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання прото!
колу аукціону або укладення договору купівлі!продажу об’єкта, гро!
шові кошти у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта,
внесені учасником для участі в аукціоні, не повертаються.
Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 15 139,32 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта привати!
зації, вносять на рахунок № 37311009001104 Управління
Державного казначейства України по Дніпропетровській об!
ласті, МФО 805012, код за ЗКПО 13467337 Регіональному від!
діленню Фонду державного майна України по Дніпропетров!
ській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37188500900001 Управління Державного казначей!
ства України по Дніпропетровській області, МФО 805012, код
за ЗКПО 13467337 Регіональному відділенню Фонду держав!
ного майна України по Дніпропетровській області.
Аукціон відбудеться 31 липня 2006 року о 10.00 в філії
«Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «НаціонаG
льна мережа аукціонних центрів» за адресою: 49094,
м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп.12,
4Gй поверх, тел. 779G30G74.
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: 27 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.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом
зниження ціни лота під розбирання виробничої бази
Код за ЄДРПОУ: 01351339.
Назва об’єкта: виробнича база.
Балансоутримувач: ВАТ «Білопільська МПМК!3», 41800, м.
Білопілля, вул. Леніна, 69.
Адреса об’єкта: 41800, м. Білопілля, вул. Орджонікідзе.
По об’єкту виконано: адміністративно!побутовий кор!
пус (двоповерхова цегляна будівля без внутрішнього
оздоблення, плити перекриття); гараж!профілакторій
(цегляні стіни, залізобетонні плити перекриття; балки
перекриття двоскатні); компресорна станція (панелі сті!
нові, балки перекриття, колони, плити перекриття);
трансформаторна підстанція (цегляні стіни, залізобетон!
ні плити перекриття); розчиннобетонний вузол (колони);
прирейковий склад цементу (монолітний котлован 4х4
м); огорожа (панелі).
Інженерні мережі не підведені.
Ступінь будівельної готовності: 10%.
Площа земельної ділянки під забудову: 2,67 га.
Вартість продажу без ПДВ — 148 730 грн., ПДВ — 29 746 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
178 476 грн.
Умови продажу: протягом одного року з моменту переходу
права власності на об’єкт до покупця розібрати об’єкт та при!
вести будівельний майданчик в належний стан відповідно
до вимог чинного законодавства з охорони навколишнього
середовища; покупцю об’єкта після сплати ним 50% вартості
об’єкта надається розстрочка платежу на 2 роки; у разі при!
дбання земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, ви!
користовувати її тільки під забудову; у разі відмови від права
придбання земельної ділянки здати її органам місцевого са!
моврядування; питання переоформлення документів на пра!
во користування земельною ділянкою вирішується новим вла!
сником самостійно, в порядку, встановленому чинним зако!
нодавством; забороняється подальше відчуження об’єкта або
його частини на термін розбирання та до закінчення строку
платежів.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про!
токолу аукціону або укладення договору купівлі!продажу об’!
єкта, грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості про!
дажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не по!
вертаються.
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Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час роз!
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок
Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області №
37189500900001, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.
Грошові кошти в розмірі 17 848 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на ра!
хунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області
№ 37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми,
МФО 837013, код 21124686. Кінцевий термін прийняття за!
яв — 24 липня 2006 року.
Аукціон буде проведено 28 липня 2006 року об 11.00
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4Gй поверх,
Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області.
Ознайомитись з об’єктом можна за вказаною адресою.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від!
ділення ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми, вул. Хар!
ківська, 30/1, тел. (0542) 36!11!33.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом
зниження ціни лота бази будівельників
Код за ЄДРПОУ: 14015761.
Назва об’єкта: база будівельників.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Біло!
пільський машинобудівний завод», вул. Макаренка, 1, м. Біло!
пілля, Сумська обл., 41800.
Адреса об’єкта: м. Білопілля, Сумська обл., 41800.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять такі будівлі та
споруди: адміністративно!побутовий корпус (п’ятиповерховий із
червоної цегли, залізобетонні плити перекриття); виробничий ко!
рпус (одноповерхова каркасна будівля, залізобетонні колони, ба!
лки, ферми, ребристі плити перекриття, стіни із силікатної цег!

ли); вапногасильна дільниця (збірний залізобетонний фунда!
мент); приміщення для зберігання автомобілів (гараж на 25 ма!
шин, одноповерхова будівля із червоної цегли, збірний залізобе!
тонний фундамент, залізобетонні плити перекриття, покрівля ру!
лонна); матеріально!технічний склад (фундамент збірний та мо!
нолітний залізобетонний); сушильний склад (одноповерхова ка!
ркасна будівля, залізобетонні колони, балки, ребристі плити пе!
рекриття, стіни із червоної цегли); склад пиломатеріалів (каркас!
на споруда!навіс, прибудований до сушильного складу, залізо!
бетонні колони, ребристі плити перекриття); бетонозмішуваль!
на дільниця (стовпчастий монолітний залізобетонний фунда!
мент); склад готової продукції (монолітна бетонна площадка); ого!
рожа (залізобетонні плити на залізобетонних стовпах).
Ступінь будівельної готовності: 62%.
Площа земельної ділянки під забудову: 2, 57 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 978 900 грн., ПДВ —
395 780 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
2 374 680 грн.
Умови продажу об’єкта: завершення будівництва протягом
5 років, об’єкт може бути використаний за первісним призна!
ченням, або зі зміною профілю; протягом 1 року з моменту пе!
реходу права власності на об’єкт до покупця підготувати доку!
менти та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права
забудовника на об’єкт приватизації; покупцю об’єкта, після
сплати ним 50% вартості об’єкта, надається розстрочка пла!
тежу на 5 років; забороняється продаж об’єкта або його час!
тини до моменту завершення будівництва і введення в експлу!
атацію та до закінчення строку платежів; забезпечення вимог
екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища під
час добудови та подальшого введення в експлуатацію; питан!
ня переоформлення документів на право користування земе!
льною ділянкою вирішується новим власником самостійно, в
порядку, встановленому чинним законодавством.

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Æ
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804232
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Лазня, що знаходиться на балансі ЗАТ «Линовицький цукро!
комбінат «Красний», за адресою: Прилуцький р!н, смт Лино!
виця, вул. Заводська, 25.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
ЗА НЕКОМЕРЦІЙНИМ КОНКУРСОМ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Клуб, що знаходиться на балансі ВАТ «Сокальський Агротехсе!
рвіс», за адресою: Сокальський р!н, смт Жвирка, вул. Львівська, 1.
Їдальня, що знаходиться на балансі ВАТ «Сокальський Агро!
техсервіс», за адресою: Сокальський р!н, смт Жвирка, вул.
Львівська, 1.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта соціальної сфери —
їдальні, що перебуває на балансі СТОВ «Світанок»
Hазва об’єкта: їдальня, що перебуває на балансі СТОВ «Сві!
танок».
Адреса: 11033, Олевський район, с. Кам’янка, вул. Центра!
льна, 67.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 05418690.
Балансоутримувач: СТОВ «Світанок».
Адреса балансоутримувача: 11033,Олевський район, с. Ка!
м’янка, вул. Набережна, 79.
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Вiдомостi про земельну ділянку та будівлю: їдальня знаходить!
ся в населеному пункті, віднесеному до населених пунктів, за!
бруднених унаслідок аварії на ЧАЕС (4 категорія), у центральній
частині с. Кам’янка. Дата введення в експлуатацію їдальні — 1977
рік. Їдальня — одноповерхова цегляна будівля площею 144,9 м2.
Несучі конструкції будівлі знаходяться в задовільному стані. Зе!
мельна ділянка не відводилася. Питання придбання або оренди
земельної ділянки покупець вирішує з органами місцевого са!
моврядування після набуття ним права власності.
Вартість продажу без ПДВ: 14 812,00 грн.
ПДВ: 2 962,40 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 17 774,40 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн.
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне
відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомир!
ській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.
Грошові кошти в розмірі 1 778 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок оде!
ржувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код
13578893, банк: УДК в Житомирській області, рах. №
37314013000010, МФО 811039.
Аукціон буде проведено 18 серпня 2006 року об 11.00
за адресою: м. Житомир, вул.1 Травня, 20, актовий зал.
Кінцевий термін прийняття заяв: 14 серпня 2006 року.
Ознайомитися з об“єктом можна в робочі дні за адресою:
Олевський р!н, с. Кам’янка, вул. Центральна, 67.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Житомирській області, м. Житомир, вул.
1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22!76!68, в робочі дні з 9.00 до 18.00.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за некомерційним конкурсом об’єкта
комунальної власності — цілісного майнового комплексу
Здолбунівської районної друкарні
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — Здолбунів!
ська районна друкарня.
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Код за ЄДРПОУ — 02468492.
Місцезнаходження об’єкта: 35700, Рівненська область, м.
Здолбунів, вул. Л. Українки, 6.
Призначення об’єкта: друкування газет, поліграфічна діяль!
ність, не віднесена до інших угрупувань, політурна та оздоблю!
вальна справа, роздрібна торгівлі з лотків.
Відомості про об’єкт: до складу ЦМК входить частина дво!
поверхової цегляної будівлі, де розміщена друкарня, загаль!
ною площею приміщень 1 061,0 м2. Машини та обладнання —
19 одиниць. Транспортні засоби — автомобіль УАЗ — 3303!01
бортовий, 1988 р. вип., інструменти, прилади та інвентар — 11
одиниць, інші необоротні матеріальні активи 11 одиниць.
Основні показники діяльності
Показник станом на 31.12

2003 р.

2004 р.

2005 р.

Чистий дохід (виручка) від реалізації
продукції, тис. грн.
Балансовий прибуток (збиток), тис. грн.
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
Кредиторська заборгованість, тис. грн.
Рентабельність діяльності, %

136,6
)15,0
12,8
20,3
—

145,5
)25,8
5,3
31,8
—

159,5
)23,5
16,0
67,5
—

Кількість робочих місць станом на 01.04.2006 — 12 осіб.
Кількість працюючих станом на 01.04.2006 — 12 осіб.
Початкова вартість продажу без ПДВ — 528 100,00 грн.,
ПДВ — 105 620,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
633 720,00 грн.
Умови продажу.
Новий власник стає правонаступником майнових прав і обо!
в’язків підприємства
В установленому чинним законодавством України порядку
здійснити необхідні заходи щодо вилучення об’єкта привати!
зації з державного реєстру підприємств України протягом 6 мі!
сяців з моменту перехода права власності на об’єкт привати!
зації.
Збереження одного з видів діяльності надання друкарських
послуг протягом 2 років.
Здійснення програм технічного переозброєння виробницт!
ва, впровадження прогресивних технологій (відповідно до біз!
нес!плану).
Виконання вимог Антимонопольного законодавства.
Збереження кількості робочих місць, створених на момент
приватизації протягом 2 років, заборона звільнення працівни!
ків, зайнятих на підприємстві з ініціативи нового власника про!
тягом 6 місяців з моменту перехода права власності на об’єкт
приватизації.
Створення безпечних та нешкідливих умов праці працівни!
ків протягом 2 років.
Забезпечення соціальних гарантій трудовому колективу про!
тягом 2 років.
Здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного
середовища, дотримання екологічних норм експлуатації об’!
єкта протягом 2 років.
Дотримання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт.
Подальше відчуження майна — за погодженням з органом
приватизації.
Об’єкт не підлягає відчуженню фізичним та юридичним осо!
бам без збереження умов, на яких він був проданий.
Покупець зобов’язаний подати до конкурсної комісії бізнес!
план приватизації об’єкта, який повинен включати: назву і мі!
сцезнаходження об’єкта, відомості про покупця, запропоно!
вану покупцем вартість придбання об’єкта, зобов’язання що!
до виконання умов конкурсу, додаткові зобов’язання щодо ви!
конання умов конкурсу та подальшої експлуатації об’єкта, со!
ціальні наслідки приватизації об’єкта, можливі джерела над!
ходження інвестицій.
Питання землекористування новий власник вирішує само!
стійно згідно з чинним законодавством України.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на ра!
хунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області №
37189500900001, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.
Грошові кошти в розмірі 237 468 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху!
нок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області №
37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання прото!
колу аукціону або укладення договору купівлі!продажу об’єкта,
грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості продажу об’!
єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертаються.
Кінцевий термін прийняття заяв — 24 липня 2006 року.
Аукціон буде проведено 28 липня 2006 року об 11.00,
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/І, 4Gй поверх,
Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області.
Ознайомитись з об’єктом можна за вказаною адресою.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від!
ділення ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми, вул. Хар!
ківська, 30/І, тел. (0542) 36!11!33.
Інформацію Регіонального відділення ФДМУ по Рівнен!
ській області про продаж на аукціоні об’єкта незаверше!
ного будівництва державної власності — комплексу доG
рожнього сервісу, що знаходиться на балансі Служби
автомобільних доріг у Рівненській області за адресою:
м. Рівне, вул. Київська, 108, опубліковану в газеті «Відо!
мості приватизації» № 18 (407) від 17.05.2006 на стор. 15—
16, та № 22 (411) від 14.06.2006 на стор. 11, слід вважати
недійсною в зв’язку з призупиненням процесу прива
тизації.

До моменту підписання сторонами підсумкового акта пере!
вірки умов договору купівлі!продажу на вимогу продавця по!
купець зобов’язаний допускати представників продавця до
об’єкту, надавати необхідні матеріали, відомості, документи то!
що про виконання умов договору.
Відшкодування переможцем конкурсу органу приватизації
вартості робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу
та проведенням конкурсу.
Переможцем конкурсу буде учасник, який запропонує най!
краще співвідношення бізнес!плану та ціни.
Засоби платежу — грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в конкурсі у
розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’!
єкт вносяться на рахунок № 37183007000095, банк УДК у Рів!
ненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, оде!
ржувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 63 372,00 грн., що становить 10 від!
сотків від початкової вартості продажу об’єкта приватизації,
вносяться на рахунок № 37313004000095, банк УДК у Рівнен!
ській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одер!
жувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 22 серпня 2006 року вклю!
чно до 17.15.
Конкурс буде проведено 30 серпня 2006 року в приміG
щенні Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській обG
ласті за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування з дозволу регіонального відділення.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву за встано!
вленою органом приватизації формою можна за адресою: м.
Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26!25!56, 63!58!19.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні санаторіюG
профілакторію «Орбіта», що знаходиться на балансі ВАТ
«Роменський завод автоматичних телефонних
станцій» (вартість зменшена на 30%)
Код за ЄДРПОУ: 14003002.
Назва об’єкта: санаторій!профілакторій «Орбіта (об’єкт не!
діючий ).
Адреса: 42066, Сумська обл., Роменський р!н, с. Москалів!
ка, вул. Жовтнева, 3.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Ромен!
ський завод автоматичних телефонних станцій», 42000, м. Ро!
мни, вул. Пролетарської солідарності, 37.
Призначення об’єкта: оздоровлення населення.
Відомості про будівлі та земельну ділянку: будівлі та спору!
ди — 25 одиниць, у тому числі: спальний корпус № 1 — окремо
розташована двоповерхова будівля площею приміщень 632,5
м2; спальний корпус № 2 — окремо розташована двоповерхо!
ва будівля площею приміщень 881, 5 м2; спальний корпус № 3
— окремо розташована двоповерхова будівля площею примі!
щень 890, 5 м2; спальний корпус № 4 — окремо розташована
двоповерхова будівля площею приміщень 891, 8 м2; клуб!
їдальня — окремо розташована двоповерхова будівля площею
приміщень 2 101 м2; лікувальний корпус — окремо розташова!
на двоповерхова будівля площею приміщень 706, 5 м2; облад!
нання (118 одиниць) розукомплектоване. Площа земельної ді!
лянки — 10,44 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 123 150, 31 грн., ПДВ —
24 630, 06 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
147 780, 37 грн.
Умови продажу: збереження профілю протягом 5 років; пи!
тання землекористування покупець вирішує самостійно в по!
рядку, визначеному чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на ра!
хунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області №
37189500900001, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.
Грошові кошти у розмірі 14 778 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу, вносяться на рахунок Регіональ!
ного відділення ФДМУ по Сумській області № 37317008000026,
банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код
21124686.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання прото!

28 червня 2006 року
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Профіль об’єкта: громадське харчування.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт прива!
тизації: ВАТ «Цукровий завод «Хоростків».
Код за ЄДРПОУ — юридичної особи: 00373020.
Юридична адреса підприємства: вул. Заводська, 1, м. Хоро!
стків, Гусятинський р!н, Тернопільська обл.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 67 260,00 грн.
ПДВ: 13 452,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
80 712,00 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний виконувати умови продажу протя!
гом п’яти років з дати підписання акта приймання!передачі
об’єкта; збереження профілю об’єкта; утримання об’єкта і
прилеглої території в належному санітарно!технічному стані;
до повного розрахунку за об’єкт новий власник не має права
відчужувати, передавати в заставу об’єкт або окреме майно,
що входить до його складу; об’єкт приватизації відчужується
або здається в оренду з додержанням умов, на яких він був
придбаний; питання земельних відносин покупець вирішує са!
мостійно відповідно до чинного законодавства; у випадку від!
мови покупця від підписання протоколу аукціону сплачені гро!
шові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йо!
му не повертаються. Учасник аукціону позбавляється права

колу аукціону або укладення договору купівлі!продажу об’єкта,
грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості продажу об’єк!
та, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертаються.
Кінцевий термін прийняття заяв — 14 серпня 2006 року.
Аукціон буде проведено 18 серпня 2006 року об 11.00
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4Gй поверх,
Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області.
Ознайомитись з об’єктом можна за вказаною адресою.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від!
ділення ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми, вул. Хар!
ківська, 30/1, тел.(0542) 36!11!33.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні — їдальні
Назва об’єкта: їдальня, яка не увійшла до статутного фонду
ВАТ «Цукровий завод «Хоростків» у процесі приватизації, але
перебуває на його балансі.
Адреса: вул. Заводська, 1, м. Хоростків, Гусятинський р!н,
Тернопільська обл.
Характеристика об’єкта: одноповерхова цегляна будівля
загальною площею 477,65 м2, знаходиться на земельній ділян!
ці 0,12 га.

на подальшу участь в цьому аукціоні; у випадку відмови поку!
пця від підписання договору купівлі!продажу, сплачені гро!
шові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта, йо!
му не повертаються.
Плата за реєстрацію заяви, в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться: оде!
ржувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Тернопіль!
ській області, р/р № 37187501900001, банк: УДК у Тернопіль!
ській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.
Грошові кошти в розмірі 8 071,20 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, вносяться: одержувач коштів — Ре!
гіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області, р/р №
37315011000166, банк: УДК у Тернопільській області, МФО
838012, код за ЄДРПОУ 14037372.
Останній день прийняття заяв 14 серпня 2006 р.
Аукціон буде проведено 18 серпня 2006 р. об 11.00,
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, тел.
25G39G88.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: вул. Заводсь!
ка, 1, м. Хоростків, Гусятинський р!н, Тернопільська обл.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіона!
льне відділення Фонду державного майна України по Тер!
нопільській області, м. Тернопіль, вул.Танцорова,11, тел.
25!39!88.

ÏÐÎÄÀÆ ÏÀÊÅÒ²Â ÀÊÖ²É ÍÀ ÔÎÍÄÎÂ²É Á²ÐÆ²
Департамент продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів, т. 2863430
Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УФБ та філіях
ІваноФранківська філія УФБ. Аукціонні торги 01.08.2006

№
пор.

1

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Адреса

01284761 ВАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
(ДОД.)

79035, М.ЛЬВІВ,
ВУЛ. ЖАСМИНОВА,5

Фор)
ма
ви)
пуску
акцій
Д

Ознака
монопо) Статутний Номі)
ліста
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нал,
та ст.
грн.
грн.
важли)
вого
—

6460531,75 0,25
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%
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СФ

9143251

35,38
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ділян)
ка,
га
4,5
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надання
інфор)
мації
01.01.2006

Кіль)
кість Вартість
пра) основних
фондів,
ців)
грн.
ників,
чол.
139

Заборго) Заборго)
Балансо)
ваність
Знос
ваність
вий
дебітор) кредитор)
ОФ,
прибуток,
ська,
%
ська,
грн.
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грн.

18384500 50,28 %919100

473900

915400

Обсяг
вироб)
ництва,
грн.
5528400

Сукупна
Сукупний
вартість
обсяг
активів
реалізації
(за останній (за останній
фін. рік),
фін. рік),
грн.
грн.
5224000

14912600

Назва продукції,
що виробляється

АГРЕГАТИ, МАШИ%
НИ, МЕХАНІЗМИ,
ІНШЕ

Місце проведення торгів: ІваноGФранківська філія УФБ, м.ІваноGФранківськ, вул.Шевченка,9, телефони для довідок: (0342) 50G56G56, 50G56G53. Дата проведення торгів: 01.08.2006.
Початок торгів об 11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УМВБ
м.Київ, УМВБ. Аукціонні торги 02.08.2006

№
пор.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Адреса
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акцій
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Статутний Номі)
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грн.
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акцій,
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%
до
СФ

Зе)
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ділян)
ка,
га

Дата
надання
інфор)
мації

Кіль)
кість Вартість
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фондів,
ців)
грн.
ників,
чол.

Заборго) Заборго)
Балансо)
Обсяг
ваність
Знос
ваність
вий
дебітор) кредитор) вироб)
ОФ,
прибуток,
ництва,
ська,
%
ська,
грн.
грн.
грн.
грн.

1

01056741 ВАТ «ХАРКІВ% 61014, М.ХАРКІВ, ЛЕНІН%
СЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРО% СЬКИЙ Р%Н, ВУЛ. РИЛЄ%
ТЕХНІЧНОГО ОБЛАД%
ЄВА,60
НАННЯ» (ДОД.)

Б

—

3912800

0,25

15621098

99,81

1,27

01.01.2006

125

2255500

73,75

2

05489394 ВАТ «МАКА%
РІВСЬКА «СІЛЬГОСП%
ХІМІЯ» (ДОД.)

Д

—

1931308

0,25

3784244

48,99

4,1

01.01.2006

47

2686000

56,76 %160200

08000, КИЇВСЬКА ОБЛ.,
МАКАРІВСЬКИЙ Р%Н,
С. КАЛИНІВКА, ВУЛ. КИЇВ%
СЬКА, 109

600

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

Назва продукції,
що виробляється

23300

605900

1570900

1454600

2746700

АПАРАТУРА СИГ%
НАЛІЗАЦІЇ ТА
ЗВ’ЯЗКУ

16000

137800

57600

48000

1181700

НАДАННЯ ПОСЛУГ
СІЛЬСЬКОГОСПО%
ДАРСЬКИМ ПІД%
ПРИЄМСТВАМ

Місце проведення торгів: УМВБ, 04070,м. КиївG23, вул.Межигірська,1, телефони для довідок: 461G54G34, 461G54G24. Дата проведення торгів: 02.08.2006. Початок торгів об
11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій. Позначка «Б» вказує на бездокументарну форму випуску акцій.

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на КМФБ та філіях
м.Київ, КМФБ. Аукціонні торги 03.08.2006
Фор)
ма
ви)
пуску
акцій

Ознака
монопо) Статутний Номі)
ліста
фонд,
нал,
та ст.
грн.
грн.
важли)
вого

Пакет
акцій,
шт.

№
пор.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

1

00488836 ВІДКРИТЕ АК%
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛЕМЕШІВСЬКЕ»

7730, КИЇВСЬКА ОБЛ.,
ЯГОТИНСЬКИЙ Р%Н,
С. ЛЕМЕШІВКА

Д

—

2056356

0,25

1983610

2

33503107 ВАТ
«ГОТЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС «МИР»

93400, ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,
М.СЄВЕРОДОНЕЦЬК,
ВУЛ. ЛИСИЧАНСЬКА,1

Д

—

12837300

0,25

23614000

Адреса

%
до
СФ

Зе)
мель)
на
ділян)
ка,
га

Дата
надання
інфор)
мації

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

Заборго) Заборго)
Балансо)
Обсяг
ваність
Знос
ваність
вий
дебітор) кредитор) вироб)
ОФ,
прибуток,
ництва,
ська,
%
ська,
грн.
грн.
грн.
грн.

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

Назва продукції,
що виробляється

24,12 3369,6 01.01.2006

323

12774000 69,16

%534000

36000

710000

2874000

2476000

6395000

ВИРОЩУВАННЯ ЗЕР%
НОВИХ КУЛЬТУР,
М’ЯСНЕ ТА МОЛОЧНЕ
СКОТАРСТВО

45,99

106

7799300

%779500

824000

88000

2101000

1761500

12145800

ПОСЛУГИ ГОТЕЛІВ
ТА РЕСТОРАНІВ

1,74

01.01.2006

25,40

Місце проведення торгів: КМФБ, 03150, м.Київ, вул. Димитрова, 5б (2Gй поверх), телефон для довідок (044) 490G57G88. Дата проведення торгів 03.08.2006. Початок торгів об
11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УМФБ
м.Київ, УМФБ. Аукціонні торги 04.08.2006

№
пор.

1

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

03117346 ВАТ «ДОБРО%
ВЕЛИЧКІВСЬКЕ АТП
13540»* (ДОД.)

Адреса

27000, КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛ., СМТ ДОБРОВЕЛИЧ%
КІВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2

Фор)
ма
ви)
пуску
акцій
Д

Ознака
монопо)
Статутний Номі)
ліста
фонд,
нал,
та ст.
грн.
грн.
важли)
вого
—

72600

0,25

Пакет
акцій,
шт.

75800

%
до
СФ

Зе)
мель)
на
ділян)
ка,
га

Дата
надання
інфор)
мації

26,10

5,3

01.01.2006

Кіль)
кість Вартість
пра) основних
ців)
фондів,
ників,
грн.
чол.
19

507600

Заборго) Заборго)
Балансо) ваність
Обсяг
ваність
Знос
вий
дебітор) кредитор) вироб)
ОФ,
прибуток, ська,
ництва,
ська,
%
грн.
грн.
грн.
грн.

74,78

%65000

5800

228000

228600

Сукупна
Сукупний
вартість
обсяг
активів
реалізації
(за останній (за останній
фін. рік),
фін. рік),
грн.
грн.
190500

133900

Назва продукції,
що виробляється

АВТОТРАНСПОРТНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ТА ІНШІ ПОСЛУГИ

Місце проведення торгів: УМФБ, 03150, м.Київ, вул.Димитрова,5б, телефон для довідок 537G70G68. Дата проведення торгів: 04.08.2006. Початок торгів об 11.00. Позначка «Д»
вказує на документарну форму випуску акцій.
* Ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 15.03.06 справа №9/283 введена процедура санації боржника ВАТ « Добровеличківське АТП 13540» на строк до 15.03.2007.

28 червня 2006 року
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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» ін
формації 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
Фонду майна Автономної Республіки Крим
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено до проведення незалежної
оцінки об’єктів
1. Об’єкт державної власності — кондитерський цех (являє соG
бою будівлю в зруйнованому стані з кількома приміщеннями),
що знаходиться на балансі відособленого структурного підрозділу
вокзал Сімферополь ДП Придніпровська залізниця.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою при!
ватизації шляхом продажу на аукціоні.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,
вул. Київська, 148в.
2. Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим — цілісний
майновий комплекс Кримського республіканського підприG
ємства торговельноGзаготівельна база громадхарчування.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою при!
ватизації шляхом продажу на аукціоні.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферо!
поль, вул. Комунальна, 33.
3. Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим — незаверG
шене будівництво 85Gквартирного житлового будинку. Ступінь
готовності: 3,5%. Початок будівництва — 1993 рік.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою при!
ватизації шляхом продажу на аукціоні.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Джанкой.
4. Об’єкт державної власності — база відпочинку «Азов», що
не увійшла до статутного фонду ВАТ «Феодосійська суднобудівна
компанія «Море».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою при!
ватизації шляхом продажу на аукціоні.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Ленінський ра!
йон, с. Семенівка.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі
документи: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; ко!
пію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до!
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку май!
на, копії посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів; пись!
мові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; копію сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер!
жавного майна України; інформацію про претендента (документ, у
якому зазначаються 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); кон!
курсну пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції ви!
трат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання ро!
біт (у календарних днях) — подаються в запечатаному конверті; один
конверт із зазначеною адресою учасника конкурсу.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 12 липня 2006 року о 10.00 у Фонді
майна Автономної Республіки Крим за адресою: м. СімфеG
рополь, вул. Севастопольська, 17.
Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодства Фо!
нду майна Автономної Республіки Крим до 5 липня 2006 року за
тією ж адресою, кабінет № 7, телефон/факс для довідок (0652)
60!47!32.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна
Назва об’єкта: об’єкт соціальної сфери (група Ж) — Палац
культури «Коксохіміків» (триповерхова будівля загальною площею
2 962,3 м2 з підвалом та ґанками; замощення; 1 частотомір; 1 уми!
вальник; 4 люстри).
Балансоутримувач: ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» (ВАТ «Криворі!
зький гірничо!металургійний комбінат «Криворіжсталь»).
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Постишева, 19.
Мета оцінки — визначення ринкової вартості об’єкта для прода!
жу на аукціоні.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального від
ділення таку конкурсну документацію, яка складається з кон
курсної пропозиції і підтвердних документів: заява на участь у
конкурсі за встановленою формою; копія установчого докуме!
нта претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено до прове!
дення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові
згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцін!
ку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія серти!
фіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом державного майна України; інформація про претен!
дента (документ, який містить відомості про претендента що!
до досвіду його роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та до!
датково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну ви!
конання робіт (в календарних днях).
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції
учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт — до 15 кален!
дарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, з
описом документів, що в ньому містяться та відміткою на конверті
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу ор!
ганізаційно!документального та кадрового забезпечення регіона!
льного відділення за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул.Ко!
мсомольська,58, кімн. 205, до 7 липня 2006 р.
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Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 13.07.2006
о 10.00, телефон для довідок (056) 742G85G69.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
Назва об’єкта: об’єкт групи А державної власності — будівля
магазину з прибудовою загальною площею 92,9 м2.
Місцезнаходження: м. Житомир, проспект Миру, 79.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар!
тості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу з компенсацією
орендарю невід’ємних поліпшень.
Кількість об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість: (1 будів!
ля; балансова (залишкова) вартість — 2 877 грн.
Дата оцінки: 30.06.2006.
Назва об’єкта: об’єкт групи А державної власності — будівля
учбових класів площею 602,4 м2 колишнього військового міG
стечка № 13 у м. НовоградGВолинський.
Місцезнаходження: м. Новоград!Волинський, вул. Житомирсь!
ке шосе, 18.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар!
тості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу з компенсацією
орендарю невід’ємних поліпшень.
Кількість об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість: (1 будів!
ля; балансова (залишкова) вартість — 16 495 грн.
Дата оцінки: 30.06.2006.
Назва об’єкта: об’єкт групи А державної власності — нежитG
лове приміщення контрольноGпропускний пункт площею
77,1 м2 колишнього військового містечка № 13 у м. НовоградG
Волинський.
Місцезнаходження: м. Житомир, проспект Миру, 79.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар!
тості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу з компенсацією
орендарю невід’ємних поліпшень.
Кількість об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість: (1 будів!
ля; балансова (залишкова) вартість — 4 710 грн.
Дата оцінки: 30.06.2006.
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 конкурсі за встановленою формою; копія устано!
вчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оці!
нювачів, 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 май!
на, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер!
жавного майна України; інформація про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо його досвіду робо!
ти, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра!
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо; прак!
тичний досвід роботи з незалежної оцінки майна, у тому числі по!
дібного майна тощо); один конверт із зазначенням адреси учас!
ника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконаних робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також термі!
ну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про про!
ведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Ре!
гіонального відділення ФДМУ по Житомирській області до
08.07.2006.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по
Житомирській області (10008, м. Житомир, вул. 1 Травня, 20)
13.07.2006.
Тел. для довідок 22!76!17.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів приватизації
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової ва!
ртості об’єкта, що приватизується шляхом викупу.
Назва об’єкта незавершеного будівництва: державна частка
(2%) у статутному фонді ТОВ «УкраїнськоGіспанське спільне підG
приємство «Транспрес».
Місцезнаходження об’єкта: 68001, Одеська область, м. Іллі!
чівськ, вул. Промислова, 2.
Галузь народного господарства, основні види продукції, що
виробляються,— пакувальні роботи.
Розмір статутного фонду господарського товариства —
349,3 тис. грн.
Кількість об’єктів: основних засобів — державна частка.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незаверше!
ного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нема!
теріальних активів станом на 01.01.2006 — 1 388,4 тис. грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— немає.
Організаційно!правова форма — змішана форма власності.
Запланована дата оцінки — 30.06.2006.
2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта: будівля колишньої вагової будки № 1 загальG
ною площею 10,3 м2, що знаходиться на балансі СБМРіЦС
Одеського БМЕУ № 1 Одеської залізниці.
Місцезнаходження об’єкта: 68800, Одеська область, м. Рені,
вул. Леніна, 36, ст. Рені!Наливна.
Галузь народного господарства, основні види продукції, що ви!
робляються,— продаж і здавання внайм нерухомого майна неви!
робничого призначення.

Кількість об’єктів: окремо розташована цегляна будівля колиш!
ньої вагової будки № 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль!
них активів станом на 01.03.2006 — 495,35 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю станом —
немає.
Організаційно!правова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 31.07.2006.
3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта: будівля колишнього магазину № 63, 64 загальG
ною площею 96,4 м2, що знаходиться на балансі СБМРіЦС ОдеG
ського БМЕУ № 1 Одеської залізниці.
Місцезнаходження об’єкта: 68400, Одеська область, м. Арциз,
вул. Привокзальна.
Галузь народного господарства, основні види продукції, що ви!
робляються станом — продаж і здавання внайм нерухомого май!
на невиробничого призначення.
Кількість об’єктів: окремо розташована одноповерхова кам’яна
будівля колишнього магазину № 63, 64.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль!
них активів станом на 01.03.2006 — 337,8 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно!правова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 31.07.2006.
4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової ва!
ртості об’єкта, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта: будівля складуGпакгаузу загальною площею
308,0 м2, що знаходиться на балансі СБМРіЦС Одеського
БМЕУ №1 Одеської залізниці.
Місцезнаходження об’єкта: 68542, Одеська область, Тарутин!
ський район, ст. Березино.
Галузь народного господарства, основні види продукції, що ви!
робляються, — продаж і здавання внайм нерухомого майна неви!
робничого призначення.
Кількість об’єктів: окремо розташована одноповерхова цегляна
будівля складу!пакгаузу.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематерільних
активів станом на 01.03.2006 — 12 687,52 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно!правова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 31.07.2006.
5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта: одноповерхова будівля колишнього залізничG
ного вокзалу загальною площею 160,0 м2, що знаходиться на
балансі СБМРіЦС Одеського БМЕУ № 1 Одеської залізниці.
Місцезнаходження об’єкта: 67800, Одеська область, смт Ові!
діополь.
Галузь народного господарства, основні види продукції, що ви!
робляються, — продаж і здавання внайм нерухомого майна неви!
робничого призначення.
Кількість об’єктів: одноповерхова кам’яна будівля колишнього
залізничного вокзалу.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль!
них активів на 01.03.2006 — 17 510,73 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — немає.
Організаційно!правова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 31.07.2006.
6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар!
тості об’єкта, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта: будівля приколійного складу (інв. № 10238)
загальною площею 225,6 м 2, що знаходиться на балансі
СБМРіЦС Одеського БМЕУ № 1 Одеської залізниці.
Місцезнаходження об’єкта: 66410, Одеська область, ст. Жеребкове.
Галузь народного господарства, основні види продукції, що ви!
робляються — продаж і здавання внайм нерухомого майна неви!
робничого призначення.
Кількість об’єктів: окремо розташована одноповерхова
кам’яна будівля приколійного складу.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль!
них активів станом на 01.03.2006 — 4 013,00 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно!правова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 31.07.2006.
7. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта: будівля приколійного складу (інв. № 10250)
загальною площею 331,4 м2, що знаходиться на балансі КоG
товського БМЕУ № 2 Одеської залізниці.
Місцезнаходження об’єкта: 66500, Одеська область, ст. Лю!
башівка.
Галузь народного господарства, основні види продукції, що ви!
робляються, — продаж і здавання внайм нерухомого майна неви!
робничого призначення.
Кількість об’єктів: окремо розташована одноповерхова
кам’яна будівля приколійного складу.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль!
них активів станом на 01.03.2006 — 3 914,00 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно!правова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 31.07.2006.
Відповідно до вимог наказу ФДМУ від 25.10.03 № 2100 претен
денти подають конкурсну документацію (по кожному об’єкту оцін
ки окремо), а саме: заяву на участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 3); копію установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штат!
ному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи!
сання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких бу!
де додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцін!
ки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми осо!
бистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльно!
сті, виданого претенденту Фондом державного майна України; ін!
формацію про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто!
го досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному скла!
ді та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, з проведення
конкурсу, терміну виконання робіт. Конкурсну документацію слід
подавати до Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області
до 17.07.06 за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15, 11!й поверх, кімн. 1113.
Конкурс відбудеться 20.07.06.
Довідки за телефонами: (048) 731!50!28, 731!50!39.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
1. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка вар!
тості об’єкта малої приватизації (група А), що приватизується шля!
хом викупу.
Назва об’єкта оцінки: цілісний майновий комплекс — буG
фетGкафе «Дорожній», що орендується ТОВ «Дорожній».
Збереження профілю діяльності 5 років.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 62433, Харківська область,
м. Люботин, вул. Шевченка, 1к, тел. 741!33!94.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг),
що виробляються: громадське харчування недержавних організа!
цій крім споживчої кооперації.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об!
ліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостро!
кових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості
про об’єкт): нежитлова будівля кафе «Дорожній», літ. А1, загаль!
ною площею 57,2 м2, 1986 року побудови; малоцінні необігові ма!
теріальні активи, а саме: барна стійка та мийка двосекційна.
Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського то!
вариства: згідно з балансом ТОВ «Дорожній» на 01.06.06 власний
капітал становить 26,0 тис. грн., у тому числі: статутний капітал
24,0 тис. грн., додатковий капітал 2,0 тис. грн.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершено!
го будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріа!
льних активів станом на 01.06.06 становить 12 185,03 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційно!правова форма (державна/орендна):
державна.
Запланована дата оцінки: 30.06.2006.
Термін виконання робіт: 15 днів.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
2. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка вар!
тості об’єкта малої приватизації, що приватизується шляхом про!
дажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення в будівлі (літ.
АG2) загальною площею 430,1 м2, що знаходиться на балансі
ДКВППО «Дорпобут» Південної залізниці.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61016, м. Харків, вул. Куба!
сова, 20.
Галузь народного господарства, основні види продукції (по!
слуг), що виробляються: виробництво верхнього одягу спеціалі!
зованими підприємствами за індивідуальними замовленнями на!
селення; ремонт взуття; послуги перукарень та салонів краси; ін!
ші індивідуальні послуги.
Відомості про об‘єкт: нежитлові приміщення в будівлі (літ. А!2)
загальною площею 430,1 м2, рік побудови до 1917.
Балансова залишкова вартість майна: станом на 31.05.2006
залишкова вартість нежитлових приміщень становить
158 210,84 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційно!правова форма (державна/орендна): держав!
на.
Запланована дата оцінки: 30.06.2006.
Термін виконання робіт: 10 днів.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії кон
курсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та
підтвердних документів (наказ ФДМУ №2100 від 25.11.2003 із змі
нами, затвердженими наказом ФДМУ № 3035 від 24.11.2005). До
підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсі за
встановленою формою; копія установчого документа претенден!
та, копії кваліфікаційних документів оцінювачів, копії посвідчень про
підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямами, які працюють у
штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оці!
нки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми осо!
бистими підписами, копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльно!
сті, виданого претенденту ФДМУ, інформація про претендента (до!
кумент, який містить відомості про претендента щодо його прак!
тичного досвіду роботи з незалежної оцінки, кваліфікації та особи!
стого досвіду роботи оцінювачів з незалежної оцінки майна, які пра!
цюють у його штатному складі та будуть залучені до виконання оці!
нки, а також тих, що додатково залучаються ним), один конверт із
зазначенням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також термі!
ну виконання робіт.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єди!
ній одиниці виміру — календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання, претендент до участі у конкурсі не допус!
кається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На кон!
верті слід зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціноч!
ної діяльності».
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службово!
го діловодства Регіонального відділення ФДМУ по Харківській об!
ласті до 11.07.2006 за адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5,
Держпром, 3!й під’їзд, 1!й поверх, кімн. 205.
Конкурс відбудеться 14.07.2006 в Регіональному віддіG
ленні ФДМУ по Харківській області за адресою: 61022,
м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3Gй під’їзд, 5Gй поG
верх, кімн. 230а, о 15.00.
Тел. для довідок (057) 705!18!59.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Херсонській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, який буде
залучений до проведення оцінки державного
та комунального майна
1. Частина будівлі будинку побуту «Сокіл» (2Gй поверх) заG
гальною площею 531,6 м2, який знаходиться на балансі Ново!
каховського міськвиконкому, та розташований за адресою:
Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Горького, 46.
Об’єкт з поліпшеннями.
Спосіб приватизації — викуп орендарем.
Запланована дата оцінки 30.06.06.
2. Об’єкт групи А — вбудовані нежитлові приміщення перG
шого поверху загальною площею 607,3 м2, та підвалу загаG
льною площею 401,2 м2, що перебуває на балансі ВАТ «Херсон!
ський бавовняний комбінат», але не увійшов до його статутного
фонду, та знаходиться у житловому будинку за адресою:
м. Херсон, вул. Перекопська, 157.
Об’єкт без поліпшень.
Спосіб приватизації — викуп орендарем.
Запланована дата оцінки 30.06.06.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну докумен
тацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення незалежної оцінки
об’єктів приватизації
1. Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки — окреме індивідуально визначене майG
но — вагонGбудинок металевий (інв. № 124).
Місцезнаходження об’єкта — м. Хмельницький, вул. Прибузь!
ка, 54.
Запланована дата оцінки об’єкта — 30.06.2006.
Організаційно!правова форма — державна власність.
2. Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майG
но — спеціалізований автомобіль ЗІЛG131 (МТОGАТ) №31G30
ХМЗ, що знаходиться на балансі ВАТ «Сільгосптехніка».
Місцезнаходження об’єкта — Хмельницька обл., смт Теофіполь,
вул. Леніна, 75.
Запланована дата оцінки об’єкта — 31.07.2006.
Організаційно!правова форма — державна власність.
3. Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринко!
вої вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майG
но — комплект автомобільного майна № 1, що знаходиться на
балансі ВАТ «Хмельницьке АТП!16854».
Місцезнаходження об’єкта — м. Хмельницький, вул. Київ!
ська, 4.
Запланована дата оцінки об’єкта — 31.07.2006.
Організаційно!правова форма — державна власність.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі
документи: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою
(відповідно до Положення про конкурсний відбір експертів, затвер!
дженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100); копію установчо!
го документа претендента; копії документів, що підтверджують ква!
ліфікацію оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку май!
на; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре!
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого Фондом державного майна України; інформацію про пре!
тендента, в якій зазначаються досвід роботи, кваліфікація та осо!
бистий досвід роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна,
у тому числі подібного майна тощо; один конверт із зазначенням
адреси учасника конкурсу; пропозиції щодо умов оплати відповід!
но до калькуляції витрат та строку виконання робіт (подаються у
запечатаному конверті).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єди!
ній одиниці виміру — календарних днях. Конкурсна документація
подається в запечатаному конверті з описом підтвердних докуме!
нтів, що містяться в конверті.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу — практичний до!
свід по визначенню ринкової вартості подібного майна.
Конкурс відбудеться 17 липня 2006 року о 14.00 в РегіоG
нальному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області за адG
ресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Кінцевий термін прийняття документів: 10 липня 2006 року.
Телефон для довідок 79!56!16.

Мета проведення оцінки: визначення вартості.
Спосіб приватизації: аукціон.
Запланована дата оцінки: 30.06.2006.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаража заG
гальною площею 33,9 м2.
Адреса об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Со!
борна, 46.
Балансоутримувач: ВАТ «Будівельник».
Відомості про об’єкт: приміщення розташоване в одноповерхо!
вій цегляній будівлі.
Мета проведення оцінки: визначення вартості.
Спосіб приватизації: аукціон.
Запланована дата оцінки: 30.06.2006.
5. Назва об’єкта оцінки: ОНБ — 60Gквартирний житловий буG
динок.
Адреса об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Куликівка, вул.
Щорса, 45а.
Відомості про об’єкт: будинок панельний, п’ятиповерховий з тех!
нічним підвалом та горищем, загальною площею 3 324 м2. Фунда!
мент будинку — залізобетонний. Встановлені сходові марші та ме!
талеві поручні до них. Із залізобетонних панелей виконані внутрі!
шні перегородки та міжповерхове перекриття. Внутрішні опоряджу!
вальні роботи не виконані, санітарно!технічні та електричні при!
строї відсутні. До будинку прокладено телефонну каналізацію. На
будівельному майданчику частково виконані зовнішні тепломере!
жі, мережі водопроводу та каналізації. Виконані роботи із благоус!
трою території. Загальна будівельна готовність об’єкта — 60%.
Мета проведення оцінки: визначення вартості.
Спосіб приватизації: аукціон, під добудову із збереженням про
філю.
Запланована дата оцінки: 30.06.2006.
6. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів — комплекс
нежитлових будівель колишньої їдальні у складі: будівля
їдальні з підвалом загальною площею 866,2 м2, будівля овоG
чесховища загальною площею 112,9 м2, будівля складу заG
гальною площею 47,0 м2, огорожа.
Адреса об’єкта оцінки: м. Чернігів, провул. Вокзальний, 12.
Балансоутримувач: Локомотивне депо Чернігів Державного те!
риторіально!галузевого об’єднання «Південно!Західна залізниця».
Мета проведення оцінки: визначення вартості.
Спосіб приватизації: аукціон.
Запланована дата оцінки: 30.06.2006.
7. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене
майно — автомобіль ЗІЛG131 МТОGАТGМІ № 59G23 ЧНО, запG
частини та майно колишнього незнижуваного запасу, нежитG
лове приміщення для зберігання автомобіля площею 45,8 м2.
Адреса об’єкта оцінки: м. Чернігів, провул. Старобілоуський, 4а.
Балансоутримувач: ВАТ «Чернігівське АТП!17462».
Відомості про об’єкт: до майна колишнього незнижуваного за!
пасу входить: контейнер № 1 — 11 найменувань; контейнер № 2 —
1 найменування; контейнер № 3 — 13 найменувань; контейнер
№ 4 — 1 найменування; контейнер № 5 — 15 найменувань; контей!
нер № 6 — 27 найменувань.
Мета проведення оцінки: визначення вартості.
Спосіб приватизації: аукціон.
Запланована дата оцінки: 30.06.2006.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення кон
курсну документацію, яка подається в запечатаному конверті з опи
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтверд
них документів належать: заява на участь у конкурсі за встановле!
ною формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
№ 2100 від 25.11.03); копія установчого документа претендента; ко!
пії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатно!
му складі, та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи!
сання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких бу!
де додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особис!
тими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом державного майна України; інфор!
мація про претендента (документ, який містить відомості про пре!
тендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також термі!
ну виконання робіт (зазначається в єдиній одиниці виміру — кале!
ндарних днях).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її не!
своєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по
Чернігівській області 17 липня 2006 р. о 15.00 за адресою:
м. Чернігів, проспект Миру, 43.
Документи приймаються до 11 липня 2006 р. (включно) за адре!
сою: м. Чернігів, проспект Миру, 43, к. 325, тел. для довідок (04622)
7!98!84.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
1. Назва об’єкта оцінки: ОНБ — одноквартирний житловий буG
динок.
Адреса об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Борзнянський р!н,
с. Забілівщина, вул. Молодіжна, 8.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля розміром 13х11 м
із стінами з силікатної цегли та блоків. Дах перекритий шифе!
ром. Внутрішні перегородки з червоної цегли, виконані оздоб!
лювальні роботи стін та стелі. Будівельна готовність — 60%.
Мета проведення оцінки: визначення вартості.
Спосіб приватизації: аукціон, під розбирання.
Запланована дата оцінки: 30.06.2006.
2. Назва об’єкта оцінки: ОНБ — 12Gквартирний житловий буG
динок.
Адреса об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Новгород!
Сіверський, вул. Залінійна, 21а.
Балансоутримувач: дочірнє підприємство ВАТ «Чернігівводбуд»
Новгород!Сіверська пересувна механізована колона № 212.
Відомості про об’єкт: виконано підвал з залізобетонних
фундаментних блоків; підвал частково перекритий плитами
перекриття. Будівельна готовність — 7%.
Мета проведення оцінки: визначення вартості.
Спосіб приватизації: аукціон, під добудову із збереженням про
філю.
Запланована дата оцінки: 30.06.2006.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаража заG
гальною площею 30,1 м2.
Адреса об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Со!
борна, 46.
Балансоутримувач: ВАТ «Будівельник».
Відомості про об’єкт: приміщення розташоване в одноповерховій
цегляній будівлі.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся
в Регіональному відділенні ФДМУ по Волинській області
Переможцями конкурсу визнано:
1. Автомобіль ПАРМ!1М на шасі ЗІЛ!131 держ. № 94!03 ВНЛ,
що знаходиться на балансі ВАТ «Ковельське АТП!10706» за адре!
сою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 154 —
Волинська торговопромислова палата.
2. Автомобіль ПАРМ!1М на шасі ЗІЛ!131 держ. № 94!04 ВНЛ,
що знаходиться на балансі ВАТ «Ковельське АТП!10706» за адре!
сою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 154 —
Волинська торговопромислова палата.
3. Автомобіль ПАРМ!1М на шасі ЗІЛ!131 держ. № 94!02 ВНЛ,
що знаходиться на балансі ВАТ «Ковельське АТП!10706» за адре!
сою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 154 —
Волинська торговопромислова палата.
4. Будівля колишнього сховища для спецмашин, що знаходить!
ся на балансі ВАТ «Ковельське АТП!10706» за адресою: Волинсь!
ка область, м. Ковель, вул. Володимирська, 154 — Волинська тор
говопромислова палата.
5. Група інвентарних об’єктів (інвентар — 12 найменувань), що
знаходиться на балансі ВАТ «Луцьке АТП!10754» за адресою: Во!
линська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 48 — Дочірнє підпри
ємство «Таірексперт «ТОВ «ТаірЛТД».
6. Група інвентарних об’єктів (запасні частини — 35 наймену!
вань), що знаходиться на балансі ВАТ «Луцьке АТП!10754» за ад!
ресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 48 — Дочір
нє підприємство «Таірексперт «ТОВ «ТаірЛТД».
7. Автомобіль МТО!АТ на шасі ЗІЛ!131 держ. № 65!62В ВНЛ, що
знаходиться на балансі ВАТ «Луцьке АТП!10754» за адресою: Во!
линська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 48 — Дочірнє підпри
ємство «Таірексперт «ТОВ «ТаірЛТД».

(наказ ФДМУ № 2100 від 25.11.2003): заяву на участь у конкурсі за
встановленою формою; копію установчого документа претенден!
та; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у шта!
тному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи!
сання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких бу!
де додатково залучено до проведення робіт з оцінки майна, заві!
рені їхніми особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оці!
ночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про
претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду ро!
боти оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатко!
во залучаються ним, з незалежної оцінки майна тощо), практич!
ний досвід роботи з незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну ви!
конання робіт (не більше 15 календарних днів).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допус!
кається.
Конкурс відбудеться 13.07.06 за адресою: м. Херсон, буG
львар Мирний, 3, РВ ФДМУ по Херсонській області.
Конкурсна документація приймається до 10.07.06 (включно) за
адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, РВ ФДМУ по Херсонській
області, кімн. 502, тел. для довідок 49!33!68.
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Київській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки державного майна
Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ!131 МТО А!1, держ. № 44!09 КХН,
що знаходиться на балансі ВАТ «Ставищанське АТП!13246» (код
за ЄДРПОУ 05538885).
Місцезнаходження: Київська обл., смт Ставище, вул. Радянсь!
ка,1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар!
тості об’єкта групи А, що підлягає приватизації шляхом продажу
на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком: один.
Балансова залишкова вартість: 7 566,00 грн. станом на
01.06.2006.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно!правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.06.2006 р.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській
області конкурсну документацію, яка складається з конкурсної про
позиції та підтвердних документів. До підтвердних документів на
лежать: заява на участь у конкурсі за встановленою формою; ко!
пія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до!
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку май!
на; 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 сер!
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фо!
ндом державного майна України; інформація про претендента (до!
кумент, який містить відомості про претендента щодо його досві!
ду 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 то!
що); один конверт із зазначенням адреси учасників конкурсу.
Конкурсна пропозиція учасника конкурсу щодо умов оплати від!
повідно до калькуляції витрат та терміну виконання робіт подаються
у запечатаному 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 ка!
лендарних днів.
Конкурсна документація в запечатаному конверті з описом під!
твердних документів, що містяться в конверті, подається до загаль!
ного відділу 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 від дня
опублікування інформації за адресою: м. Київ, пл. Л. УкраїнG
ки, 1 (Регіональне відділення ФДМУ по Київській області).
ПІДСУМКИ КОНКУРСІВ
які відбулися в Регіональному відділенні ФДМУ
по Луганській області з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежних оцінок об’єктів
1. ЦМК — «Виробничо!промисловий торговий центр» — струк!
турний підрозділ СДВП «Об’єднання «Азот» за адресою: м. Сєве!

родонецьк, вул. Пивоварова, 5. Переможцем конкурсу визнано:
ТОВ «Оціночна фірма «Полінформ».
2. Нежитлова будівля загальною площею 528,7 м2 за адресою:
м. Брянка, вул. Донбасівська, 12. Переможцем конкурсу визнано:
ПП Бут М. В.
3. Державний пакет акцій у статутному фонді ВАТ «Кіровська
швейна фабрика «КІФАДО» розміром 77,023% за адресою: м. Кі!
ровськ, вул. Войкова, 60а. Переможцем конкурсу визнано: ТОВ
«Компанія «Гудвіл».
4. Державний пакет акцій у статутному фонді ВАТ «КРАМО» роз!
міром 65,742% за адресою: м. Красний Луч, вул. Студентська, 40.
Переможцем конкурсу визнано: ТОВ «Фірма «Сінекс».
5. Державний пакет акцій у статутному фонді ВАТ «Брянковчан!
ка» розміром 78,533% за адресою: м. Брянка, вул. Леніна, 8. Пе!
реможцем конкурсу визнано: ПП «ГрантЛ».
6. Державний пакет акцій у статутному фонді ВАТ «Попаснянсь!
ка швейна фабрика «ЕЛЕГАНТ» розміром 67,156% за адресою: м.
Попасна, вул. Комісарська, 2. Переможцем конкурсу визнано: ПП
«Берег».
7. Державний пакет акцій у статутному фонді ВАТ «Зимогорян!
ка» розміром 67,505% за адресою: Слов’яносербський р!н, м. Зи!
могір’я, вул. Октябрська, 1/а. Переможцем конкурсу визнано: ПП
«ГрантЛ».
ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбувся в Регіональному відділенні ФДМУ
по Тернопільській області 13 червня 2006 року
Переможцями конкурсу для проведення незалежної оцінки
об’єктів приватизації визнано:
по нежитлових будівлях колишнього гуртожитку
(інв. № 316!0105!65), що знаходяться на балансі Борщівського
спиртового заводу за адресою: пров. Січових Стрільців, 2,
м. Борщів Тернопільської області — суб’єкта підприємницької
діяльності — фізичну особу Броніцького Б. І.;
будівлі складу їдальні (інв. № 316!0334!67) та підвалу їдальні (інв.
№ 316!0334!66), що знаходяться на балансі Борщівського спир!
тового заводу за адресою: пров. Січових Стрільців, 2, м. Борщів
Борщівського району — суб’єкта підприємницької діяльності — фі
зичну особу Броніцького Б. І.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Закарпатській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки
Переможцями конкурсів визнано:
ТОВ «Міжнародний Бізнес Центр», м. Київ
по державному пакету акцій в статутному фонді ЗАТ «Закарпат!
ліс», м. Ужгород, вул. Собранецька, 60.
ТОВ «Три К», м. Берегове
по недіючій котельні, що знаходиться на балансі філії ЗАТ «Тю!
тюн!імпекс» Берегівський тютюново!ферментаційний завод»,
м. Берегове, вул. Б. Хмельницького, 106.
ТОВ «Байт», м. Ужгород
по цілісному майновому комплексу ДП фізкультурно!оздоровчий
комплекс «Ріка», м. Хуст, вул. Волошина, 131а.
Ураховуючи, що на участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціноч!

ної діяльності для оцінки надійшла одна заява від ТОВ «Три К», кон
курс вважається таким, що не відбувся, тому відповідно до п. 17
«Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»,
затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100 комісія ви
рішила запропонувати договір з зареєстрованим учасником кон
курсу на проведення оцінки:
нежитлової будівлі (п’ять гаражів), м. Берегове, пров. Мукачів!
ський, 5;
адмінбудівлі загальною площею 1 149,2 м2, що знаходиться на
балансі Берегівської ОДПІ, м. Берегове, вул. Б. Хмельницького, 112;
вбудованих приміщеннях будинку, м. Берегове, пров. Мукачів!
ський, 5б;
нежитловій будівлі, м. Берегове, вул. Бетлена, 23;
вбудованому приміщенню, м. Берегове, вул. Сечені, 33;
будівлі гаражу та димовій трубі, м. Берегове, вул. Баттяні, 1а;
приміщенню гаражів (три гаража), м. Берегове, пров. Мукачів!
ський, 5;
нежитловому підвальному приміщенню, м. Берегове, пров. Му!
качівський, 56.
ПІДСУМКИ КОНКУРСІВ,
що відбувся 19.06.2006 в Регіональному відділенні
ФДМУ по Сумській області з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки майна
станом на 31.05.2006
По об’єкту незавершеного будівництва (під добудову) — житловому
будинку (ВАТ «Лебединський автотранс 15942»), м. Лебедин, вул. Мо!
лодіжна, 22. Переможцем визнано: ТОВ «ЕкспертСервіс», м. Суми.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся в Регіональному
відділенні ФДМУ по Харківській області 16.06.2006
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Переможцем конкурсу по лазні, що знаходиться на балансі СТОВ
«Маяк», за адресою: Харківська обл., Золочівський р!н, с. Проле!
тар, вул. Центральна, 32а, визнано суб’єкта оціночної діяльності
— ПП «Ескорт».
Переможцем конкурсу по дитячому оздоровчому табору
«Юність», що знаходиться на балансі ВАТ «Харківський електро!
технічний завод «Укрелектромаш», за адресою: Харківська обл.,
Дергачівський р!н, с. Черкаська Лозова, вул. Київське шосе, 12,
визнано суб’єкта оціночної діяльності — ПФ «Бонс».

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Херсонській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки комунального майна
Переможцем конкурсу визнано по об’єкту:
вбудованому приміщенню перукарні загальною площею 56,0 м2,
яке знаходиться на балансі Новокаховського міськвиконкому та
розташоване за адресою: Херсонська обл., м. Н. Каховка, вул. Дзе!
ржинського, 33 — ТОВ КФ «Спектр»;
вбудованому приміщенню офісу загальною площею 36,0 м2, яке
знаходиться на балансі Новокаховського міськвиконкому та роз!
ташоване за адресою: Херсонська обл., м. Н. Каховка, пр. Дніп!
ровський, 25 — ПП «ФрістайлПлюс».

ФДМУ повідомляє
Відповідно до наказу ФДМУ від 20.06.06 № 971 перелік об’єктів гру!
пи Е державної власності, які підлягають приватизації за участю регіо!
нальних відділень Фонду державного майна України, затверджений на!
казом ФДМУ від 04.04.2006 № 560, доповнено таким об’єктом:
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Регіональне відділення Фонду державного майна України по Че!
рнігівській області повідомляє, що на підставі п. 5.5 Положення
про порядок роботи постійної конкурсної комісії з проведення
конкурсів на заміщення вакантних посад голів правлінь ВАТ, у
зв’язку з невідповідним поданням претендентами на посаду го!
лови правління ВАТ «Макошинський завод «Сільгоспмаш»
документів, комісією прийнято рішення оголосити конкурс з
призначення голови правління ВАТ «Макошинський завод «Сі!
льгоспмаш» таким, що не відбувся.

Оренда
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу
який відбувся 29.05.06 на право оренди
державного майна
Переможцем конкурсу на право оренди державного окремого
індивідуально!визначеного майна (групи інвентарних об’єктів),
розташованого за адресою: Харківська область, Харківський ра!
йон, смт Безлюдівка, пр. Піщаний, 8, визнано юридичну особу —
товариство з обмеженою відповідальністю фінансовопромислова
компанія «УКРЕНЕРГОСОЮЗ».

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
на право оренди державного майна
Відповідно до п. 23 Порядку проведення конкурсу на право орен!
ди державного майна, затвердженого наказом ФДМУ від 13.10.2004
№ 2149, регіональне відділення повідомляє, що переможцем кон!
курсу на право оренди вбудованих приміщень внутрішньою площею
119,99 м2, першого поверху будівлі залізничного вокзалу станції Му!
качеве розташованих за адресою: Закарпатська область, м. Мука!
чеве, вул. Вокзальна, 3, який відбувся 26 травня 2006 року визнано
приватного підприємця Станко Наталію Іванівну, як таку, що запро!
понувала максимальний розмір орендної плати при обов’язковому
забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

РВ ФДМУ по Закарпатській області повторно оголошує
конкурс на заміщення вакантної посади
голови правління ВАТ «Бескид»
Адреса: 90533, Закарпатська обл., Тячівський район, с. Но!
воселиця, вул. Вайди, 79.
Вимоги до кандидатів: досвід практичної роботи на керівних
посадах не менше 3 років; вища освіта.
Для участі у конкурсі подаються:
заява про участь у конкурсі;
заповнений у встановленому порядку особовий листок з об!
ліку кадрів з наклеєною фотокарткою;
автобіографія;
копії документів про освіту;
план роботи на посаді голови правління ВАТ;
програма поліпшення фінансово!економічного стану ВАТ або
програма виходу з кризового стану;
листи!подання з організацій, які рекомендують учасника (у
разі їх наявності).
План роботи та програма повинні містити техніко!
економічне обґрунтування заходів щодо забезпечення прибу!
ткової роботи ВАТ, поліпшення фінансово!економічних резуль!
татів діяльності ВАТ; плани ліквідації заборгованостей, у разі
їх наявності, з виплати заробітної плати, перед бюджетом, Пе!
нсійним фондом України та інше.
Документи приймаються протягом 30 днів з дати оголошення
конкурсу за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60.
Тел./фас 3!71!93, тел. 3!22!28.

До уваги оцінювачів
Відповідно до наказу ФДМУ від 16.06.06 №
943 у зв’язку з отриманням Богдановим О. М.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
01.04.2006 МФ № 4192, виданого ФДМУ і ТОВ
«Інститут експертизи та управління власністю»,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в ДерG
жавному реєстрі оцінювачів від 15.09.2004
№ 1573, видане ФДМУ Богданову О. М.
Відповідно до наказу ФДМУ від 16.06.06 №
944 у зв’язку з отриманням Оболенцевим А. І.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 13.11.2004 МФ № 2565, виданого ФДМУ і
Українською комерційною школою, анульоваG
но свідоцтво про реєстрацію в ДержавноG
му реєстрі оцінювачів від 28.08.2002
№ 2346, видане ФДМУ Оболенцеву А. І.
Відповідно до наказу ФДМУ від 16.06.06 № 945
анульовано свідоцтво про реєстрацію в ДерG
жавному реєстрі оцінювачів від 11.08.2003 №
490, видане ФДМУ Садовській Н. Ю.
Відповідно до наказу ФДМУ від 16.06.06
№ 946 у зв’язку з отриманням Шлапак Т. І. но!
вого кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
13.05.2006 МФ № 4351, виданого ФДМУ і Між!
народним інститутом бізнесу, анульовано
свідоцтво про реєстрацію в Державному

№ 24 (413)

реєстрі оцінювачів від 21.12.2005 № 4250,
видане ФДМУ Шлапак Т. І.
Відповідно до наказу ФДМУ від 16.06.06 № 947
анульовано свідоцтво про реєстрацію в ДерG
жавному реєстрі оцінювачів від 03.11.2003
№ 710, видане ФДМУ Пресіч Г. О.
Відповідно до наказу ФДМУ від 16.06.06
№ 948 у зв’язку з отриманням Калінічен!
ко Н. С. нового кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача від 01.04.2006 МФ № 4201, вида!
ного ФДМУ і ТОВ «Інститут експертизи та
управління власністю», анульовано свідоG
цтво про реєстрацію в Державному реG
єстрі оцінювачів від 21.12.2005 № 4253,
видане ФДМУ Калініченко Н. С.
Відповідно до наказу ФДМУ від 16.06.06 №
949 у зв’язку з отриманням Ткач С. А. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
01.04.2006 МФ № 4214, виданого ФДМУ і Ін!
ститутом експертизи та управління власністю,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від
12.05.2003 № 110, видане ФДМУ Ткач С. А.
Відповідно до наказу ФДМУ від 16.06.06 № 950
у зв’язку з отриманням Костіним О. О. нового ква!

ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 01.04.2006
МФ № 4204, виданого ФДМУ і Інститутом експер!
тизи та управління власністю, анульовано свідоG
цтво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 26.01.2005 № 2144, видане
ФДМУ Костіну О. О.
Відповідно до наказу ФДМУ від 16.06.06 № 951
анульовано свідоцтво про реєстрацію в ДержаG
вному реєстрі оцінювачів від 11.05.2002 № 884,
видане ФДМУ Кержаківу С. М.
Відповідно до наказу ФДМУ від 16.06.06 №
952 у зв’язку з отриманням Тараторіним М. Ю.
нових кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів від
18.12.2004 МФ № 2708, від 26.02.2005 ЦМК №
194, виданих ФДМУ і Колективним підприємс!
твом «Інформаційно!консультаційний центр»
Українського товариства оцінювачів, анульоG
вано свідоцтво про реєстрацію в ДержавG
ному реєстрі оцінювачів від 29.04.2002 №
836, видане ФДМУ Тараторіну М. Ю.
Відповідно до наказу ФДМУ від 16.06.06
№ 953 у зв’язку з отриманням Лютиком А. М.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінюва!
ча від 01.04.2006 МФ № 4207, виданого
ФДМУ і Інститутом експертизи та управлін!
ня власністю, анульовано свідоцтво про

реєстрацію в Державному реєстрі оцінюG
вачів від 19.01.2005 № 2117, видане
ФДМУ Лютику А. М.
Відповідно до наказу ФДМУ від 16.06.06 №
954 у зв’язку з рішенням Екзаменаційної ко!
місії від 12.07.2003 (протокол № 4) щодо ви!
дачі замість єдиного кваліфікаційного доку!
мента оцінювача (від 27.01.2001 № 0!120С,
видане ФДМУ і Республіканським навчаль!
ним центром) трьох кваліфікаційних свідоцтв
оцінювачів за кожним напрямом оцінки окре!
мо, анульовано свідоцтво про реєстрацію
в Державному реєстрі оцінювачів від
09.04.2002 № 640, видане ФДМУ ОленіG
ченку С. Р.
Відповідно до наказу ФДМУ від 16.06.06
№ 955, у зв’язку з рішенням Екзаменацій!
ної комісії від 12.07.2003 (протокол № 4)
щодо видачі замість єдиного кваліфікацій!
ного документа оцінювача (від 27.01.2001 №
0!122С, видане ФДМУ і Республіканським
навчальним центром) трьох кваліфікаційних
свідоцтв оцінювачів за кожним напрямом
оцінки окремо, анульовано свідоцтво про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінюG
вачів від 09.04.2002 № 636, видане
ФДМУ Бутікову І. М.
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УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ — В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

Регіональні представництва ДП «ФакторGПреса»
Бахчисарай

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
на ІІ півріччя 2006 р. на офіційне видання ФДМУ —
«Державний інформаційний бюлетень про приватизацію»
з додатком — газетою «Відомості приватизації».
Необхідні дані Ви знайдете
в Каталозі видань України на 2006 рік, с. 168, 169.
Індекс

Назва видання

Періодичність

22438

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

12 разів
на рік

Керч
Київ

Мелітополь

тел. (0619) 43!93!55,
моб. (050) 400!00!83
pressa@artsv.net
Севастополь тел. (0692) 45!55!82,
моб. (050) 400!00!81
fpsev@optima.com.ua
Сімферополь тел. (0652) 60!04!56, 60!30!47,
моб. (050) 400!00!87
factorsimf@sf.ukrtel.net
Феодосія
тел. моб. (050) 400!00!86
fps@feo.net.ua
Харків
тел. (0572) 26!43!33, 26!75!33
office@pressa.factor.ua
supply@pressa.factor.ua

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

Регіональні представництва АТЗТ «САММІТ»

1 раз
на тиждень

12 разів
на рік

Євпаторія

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

22437

Джанкой

тел. (06554) 4!05!08,
моб. (050) 400!00!84
тел. (06564) 3!34!99,
моб. (050) 400!00!78
тел. (06569) 3!24!36,
моб. (050) 400!00!89
f_pressa@evp.sf.ukrtel.net
тел. моб. (050) 400!00!82,
factor!pressa@kerch.com.ua
тел. (044) 456!76!41,
456!76!59, 456!76!79
factorpressa@nbi.com.ua

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

1 раз
на тиждень

м. Дніпропетровськ
ТОВ «САММІТ!Дніпропетровськ»
тел. (056) 370!45!12,
370!44!23
м. Кременчук
ТОВ «САММІТ!Кременчук»
тел. (0536) 63!21!88
summit@sat.poltava.ua
м. Львів
ТОВ «САММІТ!Львів 247»
тел. (0322) 74!32!23, 98!04!80
vasyl@247.com.ua
м. Сімферополь
ДП «САММІТ!Крим»
тел. (0652) 51!23!95, 51!24!93
dir@summit.crimea.com
м. Харків
АТЗТ «САММІТ!Харків»
тел. (0572) 14!22!60, 14!22!61
summit@summit.kharkov.ua
м. Ялта
Філія ДП «САММІТ!Крим»
тел. (0654) 32!41!35

Телефон редакції (044) 284G50G53, факс 200G33G77.

Видання можна передплатити з будьGякого місяця
в усіх відділеннях зв’язку України.
,
Крім того, з кур єрською експресGдоставкою видання
Фонду державного майна України можна передплатити:
м. Київ
ТОВ «Фірма «Періодика»

тел./факс (044) 278!00!24,
тел. 278!61!65, 279!23!18
alex@periodik.kiev.ua
АТЗТ «САММІТ»
тел./факс (044) 254!50!50,
www.summit.ua
summit@summit.kiev.ua
ЗАТ «Передплатне агентство
тел./факс (044) 270!62!20,
«KSS»
тел. 272!00!50
інтернет!передплата:
www.кss.kiev.ua
ТОВ «Прес!Центр»
тел./факс (044) 536!11!75, 536!11!80
Агентство передплати «Меркурій»
тел./факс (044) 248!88!08, 248!98!88
tanya@merkury.kiev.ua
ТОВ «Альянс»
тел. (044) 461!81!47
aliance@inet.ua
ДП «Фактор!Преса»
тел. (044) 456!76!41, 456!76!59
factorpressa@nbi.com.ua
м. Донецьк
ТОВ «НВП «Ідея»
тел./факс (062) 381!09!32,
тел. 304!20!22
info@idea.donetsk.ua
м. Запоріжжя
ТОВ «Прессервіс!Кур’єр»
тел. (0612) 62!51!51, 62!52!43,
(061) 220!07!97
pressa@express.net.ua
м. Луганськ
ПП Ребрик І.В.
тел. (0642) 58!50!75, 53!40!73
REBRIС@net.lg.ua
м. Львів
ТОВ «ВГ «Ділова преса»
тел./факс (0322) 70!34!68,
тел. 70!54!82
cpr@gc.lviv.ua
ПП «РА «Львівські оголошення»
тел./факс (0322) 97!02!18, 97!15!15,
yura@lo.lviv.ua
ТОВ «Львівська фірма «Фактор»
тел. (0322) 94!95!19, 41!83!91
м. Миколаїв
ТОВ «Ноу!Хау»
тел. (0512) 47!17!77, 47!25!47
know—od@sp.mk.ua
м. Одеса
ТОВ «Ласка»
тел. (048) 711!66!16,
(0482) 32!75!87
laska@paco.net
ПП «Агентство
тел. (0482) 34!64!76,
«Наш бізнес»
(048) 715!01!74
ПП «Пугачова»
тел. (048) 760!17!21, 760!17!81
pugachova@farlep.net
м. Севастополь
ПП «Експрес!Крим»
тел./факс (0692) 54!35!84, 55!09!00
м. Тернопіль
ПП «Бізнес!преса»
тел. (0352) 25!18!23
м. Ужгород
ПП «Мясковська»
тел. (03122) 3!55!12
м. Харків
ДП «Фактор!преса»
тел. (0572) 26!43!33, 26!75!33
www.faktor.ua, supply@pressa.faktor.ua
м. Чернівці
ПП Стронгін С. Б.
(03722) 7!24!10, 4!73!83
courier@chv.ukrpack.net

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

Передплатні індекси: 22437, 22438

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

Регіональні представництва передплатного агентства KSS
Алчевськ

тел. (06442) 2)22)44,
2)92)94
тел. (06153) 3)77)25
тел. (0432) 57)93)24
тел. (06242) 2)70)55,

Бердянськ
Вінниця
Горлівка
Дніпропетровськ
Донецьк
Євпаторія
Житомир
Запоріжжя
Івано)Франківськ
Іллічівськ
Ізмаїл
Керч
Київ
Кривий Ріг
Кіровоград
Кременчук
Луцьк
Львів
Маріуполь

2)70)73
тел. (0562) 33)52)89
тел. (062) 345)03)59,
90)58)99
тел. (06569) 3)55)32
тел. (0412) 41)27)95
тел. (061) 220)93)38
тел. (0342) 22)57)87,
50)15)10, 77)59)59
тел. (048) 777)03)55
тел. (04841) 2)03)35
тел. (097) 931)19)37
тел. (044) 270)62)20
тел. (0564) 40)07)59
тел. (0522) 30)11)85
тел. (0536) 79)63)56
тел. (0332) 25)54)11
тел. (0322) 41)91)65,
41)91)66
тел. (0629) 41)28)43

Мукачеве
Мелітополь
Миколаїв
Одеса
Рівне
Севастополь
Сімферополь
Суми
Тернопіль
Ужгород
Харків
Херсон
Хмельницький
Черкаси
Чернівці
Ялта

тел. (03131) 2)21)33
тел. (0619) 42)63)90
тел. (0512) 47)92)27,
58)00)99
тел. (048) 777)03)55
тел. (0362) 29)08)32,
29)08)37
тел. (0692) 54)90)64
тел. (0652) 24)85)79,
24)89)74
тел. (0542) 21)95)50
тел. (0352) 43)04)27,
23)51)51
тел. (0312) 61)42)35,
61)51)27
тел. (0572) 54)39)37,
54)62)65
тел. (0552) 26)42)32,
28)21)69
тел. (0382) 23)29)31,
79)53)64
тел. (0472) 32)08)47,
моб. (067) 712)69)99
тел. (0372) 58)40)57
тел. (0654) 32)40)08

Регіональні представництва групи компаній «Меркурій»
ТОВ «Фірма «Меркурій»
ТОВ «Донбас!Інформ»
Агентство передплати
«Меркурій»
ТОВ «Фірма «Меркурій»
Агентство передплати
«Меркурій»

м. Дніпропетровськ
тел. (056) 721!93!93, 721!93!94
м. Донецьк
тел. (062) 345!15!92, 345!19!94
м. Запоріжжя
тел. (061) 220!87!61
м. Новомосковськ
тел. (05693) 7!10!08
м. Павлоград
тел. (05632) 6!14!28

Регіональні представництва ТОВ «НВП «Ідея»
Дніпропетровськ тел. (050) 367!18!34
Запоріжжя
тел. (066) 706!45!90
Кіровоград
тел. (050) 654!79!79
Київ
тел. (044) 417!87!67,
(050) 367!18!37
Луганськ
тел. (0642) 34!44!04

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
01133, м. КИЇВG133,
вул. КУТУЗОВА, 18/9

Маріуполь
Миколаїв
Одеса
Полтава
Тернопіль
Харків

Набір, комп’ютерна верстка та
друкування —
Державне видавництво
«Преса України»
03047, Київ!47,
просп. Перемоги, 50.
Загальний тираж 17 120 прим.
Зам. 3085624

тел. (0629) 37!01!04
тел. (050) 326!14!38
тел. (067) 484!07!29
тел. (050) 367!18!33
тел. (067) 977!79!17
тел. (057) 759!57!79

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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Тел. редакції: (044) 200G36G58, тел./факс 200G33G77, «ВП» в Internet: http://www.spfu.gov.ua, еGmail:gazeta@spfu.gov.ua
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