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ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ХІД ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА В УКРАЇНІ
ЗА СІЧЕНЬ— ТРАВЕНЬ 2006 р.
За оперативними даними Фонду державного майна України
(далі — Фонд), за січень—травень 2006 р. по Україні розде
ржавлено 258 об’єктів державної власності. В основному це
об’єкти груп А — 127 (49,2%) та Д — 105 (40,7%). Також
роздержавлено 18 об’єктів групи Ж (7,0%), 6 об’єктів групи В
(2,3%) та 2 об’єкти групи Е (0,80%).
Основними способами роздержавлення об’єктів були: про
даж на аукціонах — 176 об’єктів та викуп — 68 об’єктів, що
становить відповідно 68,2 та 26,4% від загальної кількості
роздержавлених об’єктів. Через оренду викуплено 7 об’єктів
(2,7%). Способом продажу акцій ВАТ роздержавлено 4 об’єк
ти (1,5%), за комерційним конкурсом продано 3 об’єкти (1,2%).
Способом продажу акцій ВАТ роздержавлено 4 об’єкти ве
ликої приватизації, 2 об’єкти викуплено.
На аукціонах були продані 74 об’єкти малої приватизації (гру
па А), 46 — викуплені, 7 об’єктів викуплені через оренду.
На аукціонах продано 92 об’єкти групи Д, викуплено 10 об’єк
тів, продано за комерційним конкурсом 3 об’єкти.
Із 2 об’єктів групи Е один продано на аукціоні, ще один —
викуплено.
Роздержавлено 18 об’єктів групи Ж: 9 об’єктів викуплено і
9 об’єктів продано на аукціонах.
Вартість державної частки майна, яка підлягала роздержав
ленню протягом січня—травня 2006 р., за актами оцінки ста
новить 45,4 млн грн. Розподіл за групами об’єктів такий, %: В —
36,3; А — 33,9; Д — 27,1; Ж — 2,4; Е — 0,2.
Протягом звітного періоду органи приватизації за угодами з
органами місцевого самоврядування змінили форму власно
сті 1 957 об’єктів комунальної власності, з них 1 926 об’єктів
групи А (98,4%), 1 об’єкт групи В (0,1%), 14 об’єктів групи Д
(0,7%), 10 об’єктів групи Ж (0,5%) та 6 об’єктів групи Е (0,3%).
До більшості об’єктів комунальної власності був застосова
ний спосіб викупу — 1 656 об’єктів (84,6%). Через оренду ви
куплено 163 об’єкти (8,3%), на аукціонах продано 95 об’єктів
(4,9%). За комерційними конкурсами продано 28 об’єктів
(1,4%), за некомерційними конкурсами — 14 об’єктів (0,7%),
способом продажу акцій відкритих акціонерних товариств
(ВАТ) роздержавлено 1 об’єкт (0,1 %).
Фондом за період з 01.01.2006 до 01.06.2006 було оголо
шено 13 конкурсів з продажу пакетів акцій ВАТ, у тому числі 6 — по
центральному апарату (ВАТ «Вилківський завод пресованих вуз
лів», ВАТ «Львівський завод радіоелектронної медичної апа
ратури» — повторно, ВАТ «Харківський завод електротехніч
ного обладнання», ВАТ «Дніпроспецбуд», ВАТ «Севастополь
ський приладобудівний завод «Парус») та 7 — по регіональних
відділеннях (ВАТ «Макошинський завод «Сільгоспмаш» — дві
чі, ВАТ «Тернопільський завод «Оріон», ВАТ «Сєверодонець
кий приладобудівний завод», ВАТ «Красноріченський верста
тобудівний завод ім. Фрунзе», ВАТ «Інгул», ВАТ «Оснастка») за
гальною початковою вартістю 97,55 млн грн. (номінальна вар
тість 84,99 млн грн.).
Серед запропонованих до конкурсного продажу 2 підпри
ємства, які мають стратегічне значення для економіки та без
пеки держави: ВАТ «Львівський завод радіоелектронної меди
чної апаратури» та ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон».
Протягом звітного періоду за результатами конкурсу з продажу
пакета акцій ВАТ «Завод «Гамма» розміром 93,45% укладено до
говір купівліпродажу з переможцем ЗАТ «Компанія Радіо Крок»,
яке запропонувало найвищу ціну за пакет акцій 13,8 млн грн.
Конкурси з продажу пакетів акцій ВАТ «Вилківський завод пре
сованих вузлів», ВАТ «Харківський завод електротехнічного об
ладнання», ВАТ «Макошинський завод «Сільгоспмаш», ВАТ «Тер
нопільський радіозавод «Оріон», ВАТ «Львівський завод радіо
електронної медичної апаратури», ВАТ «Сєверодонецький при
ладобудівний завод» визнано такими, що не відбулися, у зв’яз
ку з відсутністю заяв претендентів на участь у конкурсах.
Станом на 01.06.06, тривають конкурси з продажу пакетів ак
цій таких підприємств:
ВАТ «Дніпроспецбуд» — пакет акцій розміром 54,66% стату
тного фонду, початкова вартість пакета акцій 2,57 млн грн.;
ВАТ «Севастопольський приладобудівний завод «Парус» —
пакет акцій розміром 50%+1 акція статутного фонду, початко
ва вартість пакета акцій 6,16 млн грн.;
ВАТ «Красноріченський верстатобудівний завод ім. Фрунзе» —
пакет акцій розміром 100% статутного фонду, початкова вар
тість пакета акцій 2,44 млн грн.;
ВАТ «Львівський завод радіоелектронної медичної апарату
ри» — пакет акцій розміром 61,32% статутного фонду, почат
кова вартість пакета акцій 7,04 млн грн.;
ВАТ «Інгул» — пакет акцій розміром 50,191% статутного
фонду, початкова вартість пакета акцій 1,66 млн грн.;
ВАТ «Оснастка» — пакет акцій розміром 50,01% статутного
фонду, початкова вартість пакета акцій 36,86 млн грн.
За звітний період на фондових біржах України та в Першій
фондовій торговельній системі (ПФТС) для продажу за грошові
кошти пропонувалося 139 пакетів акцій 131 ВАТ загальною но
мінальною вартістю 489,35 млн грн. (табл. 1).
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Серед запропонованих пакетів акцій — 133 (95,7%) пакети
акцій об’єктів групи В, 5 (3,6%) пакетів акцій об’єктів групи Г
та 1 (0,7%) пакет акцій об’єктів групи Е.
Найбільше пакетів акцій було виставлено на продаж на Укра
їнській фондовій біржі (УФБ) — 49 (35,25% від запропонованих
на всіх біржах та в ПФТС). На Українській міжбанківській валют
ній біржі (УМВБ) було виставлено на продаж 28 пакетів акцій
(20,14%); на Українській міжбанківській фондовій біржі (УМФБ)
було виставлено на продаж 27 пакетів акцій (19,42%); на Київ
ській міжнародній фондовій біржі (КМФБ) — 23 пакети акцій
(16,55%); на Донецькій фондовій біржі (ДФБ) — 7 пакетів акцій
(5,04%); в Першій фондовій торговельній системі (ПФТС) — 3 паке
ти акцій (2,16%); на Кримській фондовій біржі (КФБ) — 2 пакети
акцій (1,44%).
Таблиця 1
Структура торгів за групами об’єктів на фондових біржах України
та в ПФТС за січень—травень 2006 р.
Кількість
Кількість Кількість Вартість
пакетів Вартість проданих акцій
ВАТ, акції запропо запропо
нованих
акцій, за
Група
яких
нованих
за
за
акцій за
якими
об’єктів пропонува пакетів
укладеними номіна
номіна
відбувся
лися до
акцій,
лом,
контракта
лом, млн
продаж,
продажу
шт.
ми, млн грн. млн грн.
грн.
шт.
В

125

133

442,60

22

32,84

Г

5

5

46,73

0

0,00

33,02
0,00

Е

1

1

0,02

0

0, 00

0,00

Разом...

131

139

489,35

22

32,84

33,02

Протягом січня—травня 2006 року було продано 22 пакети ак
цій об’єктів групи В, з них 11 пакетів акцій було продано на УФБ,
4 пакети акцій — на КМФБ, 3 пакети акцій — на УМФБ, 4 пакети
акцій — на УМВБ.
Вартість всіх проданих пакетів акцій за номіналом і за укладе
ними контрактами становить відповідно 33,02 та 32,84 млн грн.
Перевищення ціни продажу над номіналом за звітний період
зафіксовано за 3 угодами.
На фондових біржах та в ПФТС у травні 2006 р. порівняно з по
переднім місяцем тенденції пропозиції державних пакетів акцій ВАТ
суттєво не змінилися, а тенденції продажу зменшилися (табл. 2).
Таблиця 2
Обсяг пропозицій та продажу державних пакетів акцій ВАТ
на фондових біржах та в ПФТС за січень—травень 2006 р.
Кількість пакетів акцій, запро
понованих до продажу, шт.
Станом на

01.01.06
01.02.06
01.03.06
01.04.06
01.05.06
01.06.06

наростаючим
підсумком
83
89
99
108
126
139

щомісяця
—
6
10
9
18
13

Кількість проданих пакетів
акцій, шт.
наростаючим
підсумком
0
2
5
12
19
22

щомісяця
0
2
3
7
7
3

Найкращі (за надходженням коштів) приклади продажу дер
жавних пакетів акцій ВАТ на фондових біржах та в ПФТС у травні
2006 р.: пакет акцій 56,91% ВАТ «Гравітон» за ринковою вартіс
тю 11,24 млн грн.; пакет акцій 94,52% ВАТ «Дніпроагросервіс»
за ринковою вартістю 1,04 млн грн.
Прикладом продажу з перевищенням ціни над номіналом у
травні 2006 р. є продаж пакета акцій 25% ВАТ «Полтавський хлі
бозавод «Південний» за ринковою вартістю 0,36 млн грн. (вар
тість за номіналом 0,15 млн грн.). Коефіцієнт перевищення ціни
продажу пакета акцій над номіналом становив 2,4.
За звітний період від приватизації державного майна надій
шло коштів у сумі 102,78 млн грн.
Центральним апаратом Фонду роздержавлено об’єктів
на суму 27,34 млн грн., регіональними відділеннями — на
75,44 млн грн.
Найбільше коштів надійшло від продажу об’єктів державної
власності регіональними відділеннями Фонду по областях,
млн грн.: Чернівецькій — 11,55; Київській — 9,6; Одеській —
7,91; Дніпропетровській — 7,32; ІваноФранківській — 6,17;
Львівській — 3,24; Черкаській — 2,14; Сумській — 2,12; Запо
різькій — 2,12; Харківській — 2,11; Донецькій — 1,93; Терно
пільській — 1,62; Полтавській — 1,43; Херсонській — 1,26; по
м. Севастополю — 3,78.
На фінансування загального фонду Державного бюджету
України від приватизації державного майна (крім об’єктів, для
яких передбачено окремий розподіл) та інших надходжень, без
посередньо пов’язаних із процесом приватизації та кредитуван
ням підприємств, перераховано 100,82 млн грн.
Департамент законодавчоаналітичного забезпечення
реформування власності ФДМУ

Законом України «Про Державний бюджет на 2006 рік»
встановлено річне завдання з надходження орендної плати у
сумі 280,00 млн грн. З метою забезпечення виконання бюджет
ного завдання Міністерством фінансів України встановлений
помісячний планграфік надходження коштів від оренди дер
жавного майна.
ІНФОРМАЦІЯ
про надходження до Державного бюджету України коштів
від оренди державного майна станом на 1 липня 2006 р.
Період
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Усього

План надходжень,
млн грн.

Фактичне надходження Виконання місячного
коштів, млн грн.
плану, %

14,64
16,66
17,746
26,02
26,087
24,73
125,87

24,524
23,796
25,72
26,74
26,33
26,60
153,71

167,51
142,83
144,93
102,77
100,93
107,56
122,12

За І квартал 2006 р. до державного бюджету від оренди дер
жавного майна надійшло коштів у сумі 74,04 млн грн., що ста
новить 150,95% виконання плану на І квартал.
За ІІ квартал 2006 р. до державного бюджету від оренди
державного майна надійшло 79,67 млн грн., що становить 103,70 %
виконання плану на ІІ квартал.
Станом на 1 липня 2006 р., усього до державного бюджету
надійшло коштів від оренди державного майна у сумі 153,71
млн грн., що становить 122,12% плану на І півріччя та 54,90%
виконання бюджетного завдання на 2006 р.
Повне виконання планових завдань з надходження орендної
плати до Державного бюджету України є результатом систем
ної та наполегливої роботи ФДМУ та його регіональних відді
лень. Одним з напрямів цієї роботи є вжиття штрафних санкцій
(нарахування пені) до орендарів, які несвоєчасно сплачують
орендну плату за користування державним майном. Так, за
даними Реєстру державного орендованого майна, у І півріччі 2006 р.
надходження коштів від нарахування пені за всіма договорами
оренди до державного бюджету становили 248,74 тис. грн.
Крім того, в результаті проведеної ФДМУ роботи державі було по
вернуто коштів у сумі 11 216 дол. США або 56 642,72 грн., які були
отримані за експортовану продукцію, обліковувались на балансі
орендаря ЗАТ «Одеський коньячний завод» та значилися на рахунку
«Зовнішекономбанку СРСР» з грудня 1991 р. Зазначені кошти у пов
ному обсязі перераховані до Державного бюджету України.

u Інформація щодо проведення інвентаризації юридичних
осіб державної форми власності та стан наповнення Єдиного
реєстру об’єктів державної власності станом на 29.06.2006.
Станом на 29.06.06, 104 органи виконавчої влади надали
інформацію щодо 32 711 об’єктів (юридичних осіб) державної
форми власності. Серед них 23 266 юридичних осіб, які визна
ні органами державного управління, та 9 445 юридичних осіб,
не визнаних органами державного управління.
Із 23 266 визнаних органами державного управління юриди
чних осіб 18 717 обліковуються у ЄДРПОУ із відповідним орга
ном управління, 3 346 об’єктів — із іншим органом управління,
1 203 об’єкти відсутні в обліковій системі.
Кількість юридичних осіб, щодо яких органи державного управ
ління не прозвітували, станом на 29.06.06 становить 2 339. Зна
чну кількість юридичних осіб, щодо яких не надані відомості, ста
новлять юридичні особи, які вже припинили свою діяльність або
змінили форму власності, тощо. Кількість таких юридичних осіб
скорочується внаслідок поступового впорядкування обліку юри
дичних осіб (завершення процедури припинення юридичних
осіб, внесення нових даних в реєстраційні картки з відображен
ням цих даних в ЄДРПОУ тощо).
Станом на 01.04.06, з 4 121 погодженого органами держав
ного управління суб’єкта господарювання надали фінансову та
статистичну звітність 23,0% суб’єктів господарювання. Із загаль
ної кількості юридичних осіб, щодо яких органами виконавчої
влади надано інформацію (32 711 об’єктів), відомості про дер
жавне майно надано стосовно 6 165 юридичних осіб.
Докладніше новини читайте на вебсайті ФДМУ: www.spfu.gov.ua
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ÏÐÎÄÀÆ ÏÀÊÅÒ²Â ÀÊÖ²É

Центральний апарат Фонду державного майна України

Департамент підготовки та проведення конкурсів, т. 2003616
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, за
твердженого наказом Фонду державного майна України від
31.08.2004 № 1800, розпорядженням Антимонопольного ко
мітету України від 31.08.2004 № 330р, 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 від
критості проведення конкурсів та з метою більшої інформо
ваності потенційних покупців Фонд державного майна Укра
їни інформує про те, що розпочато підготовку до проведен
ня конкурсу з продажу пакета акцій такого акціонерного
товариства:

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ À
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804234
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Кімнати № 11—14 підвального приміщення 76, літ. А4, за
гальною площею 45,3 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «За
порізький завод феросплавів» та розташовані за адресою: м.
Запоріжжя, вул. Рекордна, 11. Приватизовано юридичною осо
бою за 30 644,4 грн., у т. ч. ПДВ — 5 107,40 грн.
м. КИЇВ
Нежитлові приміщення загальною площею 258,8 м2 за адре
сою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44, літ. Б. Приватизовано юридич
ною особою за 1 265 760,00 грн., у т. ч. ПДВ — 210 960,00 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс державного підприємства
«Майданський завод пластмас» за адресою: Закарпатська об
ласть, Міжгірський рн, с. Майдан, вул. Верховинська, 24. При
ватизовано юридичною особою за 1 956,00 грн., у т. ч. ПДВ —
326,00 грн.
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване підвальне приміщення № 59 з вхідним
ґанком загальною площею 65,5 м2, за адресою: м. Луганськ,
вул. Совєтская, 69. Приватизовано фізичною особою за
88 936,80 грн., у т. ч. ПДВ — 14 822,80 грн.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні допоміжних нежитлових
приміщень колишнього клубу (літ. А, літ. Б) загальною
площею 312,4 м2
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 14310170, Павлоградсь
кий механічний заводгоспрозрахунковий підрозділ ДП «ВО
Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» за ад
ресою: 51413, м. Павлоград, вул. Тельмана, 10.
Назва об’єкта: допоміжні нежитлові приміщення колишньо
го клубу (літ. А, літ. Б) загальною площею 312,4 м2, що знахо
дяться на балансі Павлоградського механічного заводу — госп
розрахункового підрозділу ДП «ВО Південний машинобудівний
завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Тельма
на, 8а.
Відомості про об’єкт — допоміжні нежитлові приміщення ко
лишнього клубу: приміщення, літ. А — прибудоване до основ
ної будівлі з внутрішньої сторони двору загальною площею
208,4 м2, приміщення, літ. Б, загальною площею 104,0 м2 з
ґанком б. Земельна ділянка окремо не виділена.
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 зазначеного об’єкта: виконання всіх техні
чних, санітарних та інших правил щодо утримання об’єкта та
дотримання санітарноекологічних норм, передбачених зако
нодавством України; здійснення розрахунку за об’єкт прива
тизації грошовими коштами; право користування, купівлі, оре
нди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом привати
зації покупцем вирішується самостійно в порядку,
встановленому чинним законодавством України; забезпечен
ня вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього приро
дного середовища під час експлуатації об’єкта.
Грошові кошти на участь в аукціоні — 11 774,88 грн., що ста
новить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, поку
пець перераховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ в Дніпро
петровській області, МФО 805012, Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській обла
сті, код за ЄДРПОУ 13467337.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та грошові кош
ти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно
сяться на р/р № 37188500900001 в УДКУ в Дніпропетровській
області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіонально
му відділенню Фонду державного майна України по Дніпропет
ровській області.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання прото
колу аукціону або укладення договору купівліпродажу об’єкта,
грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості продажу об’
єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертаються.
Аукціон відбудеться 31 липня 2006 року о 10.00 на тоN
варній біржі «Катеринославська» за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 32 (тел. 770N02N12).
Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення Фо
нду державного майна України по Дніпропетровській області
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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)
7428519, 7428948. Ознайомитися з об’єктом можна в ро
бочі дні за місцем його розташування.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлової будівлі побутових
приміщень (літ. АN1) загальною площею 33,5 м2
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 24432974, відкрите ак
ціонерне товариство «Міттал Стіл Кривий Ріг» за адресою:
50095, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1.
Назва об’єкта: нежитлова будівля побутових приміщень
(літ. А1) загальною площею 33,5 м2, що знаходиться на ба
лансі ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Травнева, блок 1, прим. 5.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля побутових примі
щень складається з однієї кімнати. Одноповерхова, з оглядо
вою ямою загальною площею 33,5 м2. Земельна ділянка окре
мо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 15 717,27 грн., ПДВ —
3 143,45 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
18 860,72 грн.
Умови продажу зазначеного об’єкта: виконання всіх техніч
них, санітарних та інших правил щодо утримання об’єкта та до
тримання санітарноекологічних норм, передбачених законо
давством України; здійснення розрахунку за об’єкт привати
зації грошовими коштами; право користування, купівлі, оренди
земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації
покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому
чинним законодавством України; забезпечення вимог еколо
гічної безпеки, охорони навколишнього природного середови
ща під час експлуатації об’єкта.
Грошові кошти на участь в аукціоні — 1 886,08 грн., що ста
новить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, поку
пець перераховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ в Дніпро
петровській області, МФО 805012, Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській обла
сті, код за ЄДРПОУ 13467337.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та грошові кош
ти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно
сяться на р/р № 37188500900001 в УДКУ в Дніпропетровській
області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіонально
му відділенню Фонду державного майна України по Дніпропе
тровській області.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про
токолу аукціону або укладення договору купівліпродажу
об’єкта, грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості
продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не
повертаються.
Аукціон відбудеться 7 серпня 2006 року о 10.00 на тоN
варній біржі «Катеринославська» за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 32 (тел. 770N02N12).
Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення Фо
нду державного майна України по Дніпропетровській області
за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн.
315. Кінцевий термін прийняття заяв — 3 серпня 2006 року до
17.00. Додаткова інформація про продаж об’єкта за тел.: (0562)
7428519, 7428948. Ознайомитися з об’єктом можна в ро
бочі дні за місцем його розташування.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлової будівлі побутових
приміщень (літ. АN1), загальною площею 64,4 м2
Назва об’єкта: нежитлова будівля побутових приміщень (літ.
А1) загальною площею 64,4 м2.
Адреса: 49034, м. Кривий Ріг, вул. Травнева, блок. 2, прим.
6, 7, 8.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Міттал
Стіл Кривий Ріг», адреса: 50095, м. Кривий Ріг, вул. Орджо
нікідзе, 1, код за ЄДРПОУ 24432974.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегельна будівля трьох
відокремлених побутових приміщень з окремими в’їзними во
ротами без оглядової ями загальною площею 64,4 м2 1997 ро
ку забудови. Земельна ділянка під об’єкт окремо не виділена.
Вартість продажу без ПДВ: 26 436,75 грн., ПДВ: 5 287,35 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 31 724,10 грн.
Умови продажу зазначеного об’єкта: виконувати всі техніч
ні, санітарні та інші правила щодо утримання об’єкта та дотри
мання санітарноекологічних норм, передбачених законодав
ством України; розрахунок за об’єкт приватизації здійснюєть
ся грошовими коштами; право користування, купівлі, оренди
земельної ділянки та її розмір під об’єктом приватизації покуп
цем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним

Код
за ЄДРПОУ

Назва ВАТ

Розмір пакета
акцій, %

1264669

Спеціалізоване будівельномонтажне
управління «Тунельбуд»

50 плюс
одна акція

Фонд державного майна України пропонує потенційним по
купцям взяти участь у розробці умов продажу пакета акцій за
значеного підприємства на конкурсі.
Свої пропозиції надсилайте за адресою: 01133, м. Київ, вул.
Кутузова, 18/9, Департамент підготовки та проведення кон
курсів, телефони для довідок: (044) 2003353, 2003617,
факс 2003616.

законодавством України; забезпечення вимог екологічної без
пеки, охорони навколишнього природного середовища під час
експлуатації об’єкта.
Грошові кошти на участь в аукціоні — 3 173,00 грн., що ста
новить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, поку
пець перераховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ в Дніпро
петровській області, МФО 805012, Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській обла
сті, код за ЄДРПОУ 13467337.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37188500900001 в УДКУ в Дніпропетровській обла
сті, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіональному
відділенню Фонду державного майна України по Дніпропет
ровській області.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про
токолу аукціону або укладення договору купівліпродажу об’
єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартості
продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не
повертаються.
Аукціон відбудеться 7 серпня 2006 року о 10.00 на
товарній біржі »Катеринославська» за адресою:
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 32, тел.
(056) 770N02N12.
Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській обла
сті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58,
кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв — 3 серпня 2006 ро
ку до 17.00. Додаткова інформація про продаж об’єкта за тел.
(056) 7428965. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні
за місцем його розташування.

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 час
тини загальною площею 223,6 м2, що знаходиться на балансі
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 пло
щею приміщень 223,60 м2. Рік будівництва — 19721973. Зе
мельна 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 санітарнотехнічному стані;
забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта території;
об’єкт приватизації відчужується або здається в оренду з до
держанням умов, на яких він був придбаний.
Грошові кошти в розмірі 2 146,37 грн. без ПДВ, що стано
вить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносять
ся на р/р № 37313008000034 в банк УДК у Донецькій області,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіона
льне відділення Фонду державного майна України по Донець
кій області.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. без ПДВ та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносять
ся на р/р № 37187561900001 в банк УДК у Донецькій обла
сті, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Ре
гіональне відділення Фонду державного майна України в До
нецькій області.
Аукціон буде проведено 01.08.2006 о 10.00 за адреN
сою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, ТОВ
НКУФ «УніверсалNКонсалтинг».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області. Прийняття заяв закінчується
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, кімн. 522.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (062)
3043262.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні автомобіля ЗІЛN157К
(автомайстерня — С),
державний номер 06N25 ЯНС (вартість знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 03113822.
Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ157К (автомайстерня — С),
держ. номер 0625 ЯНС, що знаходиться на балансі ВАТ «Гор
лівське АТП № 11427».
Місцезнаходження об’єкта: 84601, Донецька обл., м. Гор
лівка, вул. Інтернаціональна, 88.
Відомості про об’єкт приватизації — автомобіль ЗІЛ157К
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(автомайстерня — С), колір зелений, рік випуску —1970, про
біг — 3 434 км, двигун № 809570, шасі № 329980, укомплекто
ваний таким обладнанням: ковальське горно, ремонтно
слюсарна майстерня, додаткове обладнання та прилад для бу
ксирування автомобілів.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 485 грн., ПДВ —
497 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 2 982 грн.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. без ПДВ та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37187561900001 в банк УДК в Донецькій області, МФО
834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділен
ня Фонду державного майна України по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 299 грн. без ПДВ, що становить 10 %
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37313008000034 в банк УДК в Донецькій області, МФО
834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділен
ня Фонду державного майна України по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 04.08.2006. 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,
Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Донецькій області, каб. 522.
Аукціон буде проведено 8 серпня 2006 року о 10.00 за
адресою: 83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 27, філія «ДонеN
цький аукціонний центр» ДАК «Національна мережа аукN
ціонних 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) 3043262.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні державного майна —
цілісного майнового комплексу державного окремого
конструкторського бюро по залізничних транспортерах
ОКБ «Транспортер»
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — державне
окреме конструкторське бюро по залізничних транспортерах
ОКБ «Транспортер».
Код за ЄДРПОУ: 04726120.
Адреса: 91050, м. Луганськ, кв. Сонячний, 22а.
Види діяльності об’єкта: дослідження та розроблення в галузі
природознавчих та технічних наук, зокрема розроблення конс
трукторської документації залізничних транспортних засобів.
Відомості про об’єкт: до складу ЦМК входять: двоповерхова
цегляна адміністративна будівля з підвалом та вхідними ґанка
ми загальною площею 1 096,1 м2, цегляний господарський блок
з підвалом загальною площею 59,3 м2, цегляний господарсь
кий блок загальною площею 4,8 м2; огорожа, цегляний гараж
загальною площею 79,6 м2, мікроавтобус Toyota «Hiace», ван
тажний автомобіль ГАЗ 5204, легковий автомобіль Оpel
«Zafira», обладнання та інше майно.
Кількість працівників: 59.
Основні показники діяльності підприємства станом на
31.03.2006: заборгованість дебіторська — 135,8 тис. грн.;
заборгованість кредиторська — 103,0 тис. грн.
Рентабельність, %: 2002 р. — 31; 2003 р. — 8; 2004 р. — 22;
2005 р. — 0,39.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 1 300 000
грн., ПДВ — 260 000 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 560 000 грн.
Умови продажу: протягом 5 років: збереження профілю та
спеціалізації діяльності підприємства — конструкторські роз
роблення спеціального залізничного рухомого потягу протя
гом 5 років; збереження та раціональне використання робочих
місць; забезпечення виплати щомісячної заробітної плати згі
дно з галузевою угодою; збереження статусу підприємства як
самостійного підприємства, що є юридичною особою з назвою
ОКБ «Транспортер»; забезпечення розвитку підприємства із
щорічним інвестуванням в оснащення підприємства не менше
10% прибутку, що отримує підприємство; не допускати руйну
вання єдності ЦМК; не допускати звільнення працівників при
ватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи упо
вноваженого ним органу протягом 6 місяців від дня переходу
до нього права власності; виконання заходів щодо створення
безпечних і нешкідливих умов праці та охорони навколишньо
го середовища; утримання будівель та прилеглої території у на
лежному санітарнотехнічному стані; об’єкт не підлягає відчу
женню та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним осо
бам без збереження зобов’язань, на яких його було придбано;
покупець відшкодовує витрати, пов’язані з підготовкою об’єк
та до приватизації; учасник аукціону, який визнаний перемож
цем, але відмовився від підписання протоколу аукціону або
укладення договору купівліпродажу об’єкта, сплачує продав
цю 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.
Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37189506700001 в УДК у Луганській обл., МФО 804013,
код 13398493, одержувач —Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Луганській області. Грошові
кошти у розмірі 10% від початкової вартості продажу об’єкта
(156 000 грн.) вносяться на р/р № 37316006000535 в УДК у
Луганській обл., МФО 804013, код 13398493, одержувач — Ре
гіональне відділення Фонду державного майна України по Лу
ганській області.
Термін прийняття заяв — 27 календарних днів з дня опублі
кування цієї інформації.
Аукціон буде проведено через 30 днів із дня опублікуN
вання цієї інформації о 10.00 за адресою: м. Луганськ,
пл. Героїв ВВВ, 3а.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцезнаходженням
об’єкта.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне
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відділення Фонду державного майна України по Луганській об
ласті. Адреса: м. Луганськ, площа Героїв Великої Вітчизняної
війни, 3а, каб. 201, тел. 585339.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
початкової ціни продажу на 30% нежитлової будівлі
колишнього побутового комбінату, літ. АN2,
загальною площею 384,0 м2
Назва об’єкта: нежитлова будівля колишнього побутового
комбінату, літ. А2, загальною площею 384,0 м2.
Адреса об’єкта: 64270, Харківська область, Балаклійський
район, смт Савинці, вул. Кооперативна, 3.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00373267, ВАТ «Савин
ський цукровий завод», 64270, Харківська обл., Балаклійський
рн, смт Савинці.
Відомості про об’єкт: нежитлова двоповерхова цегляна бу
дівля, літ. А2, загальною площею 384,0 м2, опалення, водо
провід, каналізація, електропостачання. Рік забудови — 1963.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена. Питання оренди, або постійного користування земе
льною ділянкою покупець вирішує самостійно після укладення
договору купівліпродажу.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 31 500,00 грн., ПДВ —
6 300,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
37 800,00 грн. (знижено на 30%).
Умови продажу об’єкта.
1. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної
вартості.
2. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
3. Вжити заходів щодо закріплення земельної ділянки відпо
відно до вимог чинного законодавства.
4. Дотримуватися протипожежних та екологічних норм.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко
штами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіо
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО 851011, код
за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне відділен
ня ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 3 780,00 грн., що становить 10 від
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській обла
сті на р/р № 37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона
льне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Харків,
Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, тел. для довідок
7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар
ків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для до
відок 7051848.
Аукціон буде проведено 4 серпня 2006 року об 11.00 в
приміщенні Харківського аукціонного центру — філії ДержавN
ної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних
центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 31 липня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні вбудованого
приміщення діючої заводської їдальні
(державна власність)
Назва об’єкта: вбудоване приміщення діючої заводської
їдальні.
Адреса об’єкта: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Про
мислова, 2.
Балансоутримувач: ВАТ «Новокаховський завод «Укргідро
мех». Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 00100256.
Характеристика об’єкта: вбудоване приміщення заводської
їдальні в адміністративному корпусі підприємства площею
754,2 м2. Відповідно до державного акта на право власності на
земельну ділянку від 20.10.03 власником земельної ділянки по
вул. Промислова, 2, м. Н. Каховка є ВАТ «Новокаховський за
вод «Укргідромех».
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 134 400,0 грн., ПДВ —
26 880,0 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ —161 280,0 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу
об’єкта) для участі в аукціоні: 16 128,0 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний сплатити вартість
робіт, пов’язаних з підготовчою роботою по приватизації об’
єкта. Подальше використання об’єкта визначає покупець. Пи
тання земельних відносин покупець вирішує самостійно. Екс
плуатацію об’єкта здійснювати відповідно до санітарно
технічних, пожежних та екологічних норм. Утримання прилеглої
території у належному санітарному стані.
Засоби платежу: для фізичних та юридичних осіб — грошові
кошти.
Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 за адN
ресою: 73000, м. Херсон, бульв. Мирний, 3.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні припи
няється за три дні до початку аукціону.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі одного неоподатко
вуваного мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок одер
жувача — Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській об
ласті, р/р № 37183003000014 в УДК у Херсонській області,
код за ЄДРПОУ 21295778, МФО 852010.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості про
дажу об’єкта для участі в аукціоні вноситься на рахунок одер
жувача — Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській об

ласті, р/р № 37315008000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк
одержувача УДК у Херсонській області, МФО 852010.
Одержати додаткову інформацію, ознайомитись з об’єктом
та подати заяву на участь в аукціоні можна у Регіональному від
діленні ФДМУ по Херсонській області за адресою: 73000, м.
Херсон, бульв. Мирний, 3, 6й поверх, кімн. 613, тел. 490373,
понеділок — четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45,
вихідні — субота, неділя.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні зі зниженням вартості на 15%
приміщення колишньої музичної школи,
що знаходиться на балансі ВАТ «Вільховецький
цукровий завод» (державна власність)
Код за ЄДРПОУ: 01980437.
Адреса: Черкаська обл., Звенигородський рн, с. Вільховець,
вул. Горького, 2а.
Призначення об’єкта: нежитлове приміщення.
Відомості про земельну ділянку та приміщення: земельна ді
лянка окремо не виділена. Приміщення знаходиться на друго
му поверсі двоповерхової цегляної нежитлової будівлі, рік за
будови — 1978, група капітальності — І. До будівлі підведені
заводські мережі електро, водопостачання, каналізації, опа
лення , які відключені в даний час в зв’язку з тим, що завод не
працює. Загальна площа приміщення — 291,2 м2.
Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта по
купець вирішує самостійно.
Вартість продажу без ПДВ: 7 820 грн., ПДВ: 1 564 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 9 384 гривень.
Грошові кошти в розмірі 938,40 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
р/р № 37310007000007 в УДК у Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черка
ській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37184006000007 в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код
21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.
Термін прийняття заяв до 7 серпня 2006 року включно.
Аукціон буде проведено 11 серпня 2006 року об 11.00
за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові
кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області, 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 442,
тел.: 372661, 456435, час роботи — з 9.00 до 18.00, крім
вихідних.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні зі знижкою початкової вартості
до 30% об’єкта державної власності — будівлі блоку
допоміжних цехів
Код за ЄДРПОУ 04371845.
Назва об’єкта: будівля блоку допоміжних цехів загальною
площею 2 458,9 м2.
Адреса: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Дружби народів, 34.
Балансоутримувач: ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат»,
м. Прилуки, вул. Дружби народів, 34.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля з кераміч
ної цегли, покриття — збірні залізобетонні плити, фізич
ний стан незадовільний. Використовувалася для ремонту
обладнання та транспортних засобів. У даний час не ви
користовується.
Відомості про земельну ділянку: окремо не відведена,
будівля розташована на території ВАТ «Прилуцький м’ясо
комбінат».
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 169 740 грн., ПДВ —
33 948 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
203 688 грн.
Умови продажу:
сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко
штами;
утримання об’єкта та прилеглої території відповідно до сані
тарноекологічних норм;
питання землекористування покупець вирішує самостійно з
органами місцевого самоврядування згідно з чинним законо
давством.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р № 37187500900002, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігів
ській обл., код 14243893, банк одержувача — УДК у Чернігівсь
кій обл., МФО 853592.
Грошові кошти в розмірі 20 369 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 11.00
за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.
Кінцевий термін прийняття заяв — 7 серпня 2006 року.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне
відділення ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 14000,
м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 319, тел. 676302, час ро
боти: з 8.00 до 17.00, крім суботи та неділі.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
В інформації Фонду приватизації комунального майна По
дільського району м. Києва про продаж за конкурсом неN
житлових приміщень № 1, 2, 3 (групи приміщень № 16),
літ. Е, загальною площею 33,5 м2, опублікованій в газеті
«ВП» № 20 (409) від 31.05.06 на с. 6, слід читати:
«Плата за реєстрацію заяви на участь у конкурсі в сумі 17
гривень та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на р/р № 37182004001012...»
Далі за текстом.
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Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804249
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Виробничий корпус за адресою: Чернігівська обл., Козеле
цький рн, м. Остер, вул. 1 Травня, 46, який згідно з рішенням
Господарського суду Чернігівської області був повернутий у
державну власність. Приватизовано фізичною особою за 78 840
грн., у т. ч. ПДВ — 13 140 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Корпус № 4, що знаходиться на відповідальному зберіганні
у ТОВ «Аграрноінтеграційне підприємство «Агроінтер», за ад
ресою: м. Верхньодніпровськ, вул. Тітова, 37. Приватизовано
фізичною особою за 50 725,75 грн., у т. ч. ПДВ — 8 454,29 грн.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Реабілітаційний центр мануальної терапії, що знаходиться на
балансі Управління капітального будівництва Полтавської об
ласної державної адміністрації, за адресою: Полтавська обл.,
м. Кобеляки, вул. Мануальна, 6. Приватизовано юридичною
особою за 162 500,00 грн., у т. ч. ПДВ — 27 083,33 грн. (під
розбирання).
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Майданчик прирейкового складу к. 301, що знаходиться на
балансі ВАТ «Вовчанський агрегатний завод», за адресою:
Харківська обл., Вовчанський рн, с. Гатище, Шебекінський
шлях, 1. Приватизовано фізичною особою за 55 044,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 9 174,00 грн.
Головний корпус за адресою: Харківська обл., Харківський
рн, м. Мерефа, пров. Яківлівський, 14а. Приватизовано юри
дичною особою за 54 252,00 грн., у т. ч. ПДВ — 9 042,00 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ЛОТА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Заготівельний цех за адресою: м. Верхньодніпровськ, вул.
Тітова, 37. Приватизовано фізичною особою за 33 649,33 грн.,
у т. ч. ПДВ — 5 608,22 грн.

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні майна, що належить
Автономній Республіці Крим (вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: не завершена будівництвом Митрофанівська
середня школа ІІІ ступенів.
Адреса: Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район,
с. Митрофанівка.
Балансоутримувач: Головне управління капітального будів
ництва при Раді міністрів Автономної Республіки Крим.
Адреса балансоутримувача: 95001, Автономна Республіка
Крим, м. Сімферополь, вул. Леніна, 17.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 26226434.
Вартість продажу без урахування ПДВ — 374 381,00 (триста
сімдесят чотири тисячі триста вісімдесят одна грн.).
ПДВ — 74 876,20 (сімдесят чотири тисячі вісімсот сімдесят
шість грн. 20 коп.).
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
449 257,20 (чотириста сорок дев’ять тисяч двісті п’ятдеN
сят сім грн. 20 коп.).
Відомості про об’єкт: будівля школи — наземна окремо сто
яча будівля школи різної поверховості з підвалом під дво, три
поверховими частинами будівлі. Будівля має у плані складну
форму. Змонтовано технічний цокольний поверх з блоків ФБС,
каркас 1го і частково каркас 2го поверхів з альмінських сті
нових блоків, є ділянки стін, перегородки цегляні, перекриття
із збірних залізобетонних плит. Площа — 2 034,6 м2.
Будівля трансформаторної підстанції — 4х6 м, стіни з аль
мінських каменів, перекриття залізобетонні пустотні плити ПК.
Площа — 12 м2.
Будівля насосної — 4х6 м, стіни з альмінських стінових бло
ків, перекриття залізобетонні ребристі плити. Площа — 12 м2.
Початок будівництва — 1995 рік, припинено — 1996 рік.
Права на використання земельної ділянки не оформлені.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта приватизації визначає по
купець; утримання об’єкта і прилеглої території в належно
му санітарнотехнічному стані; питання земельних відносин
покупець вирішує самостійно відповідно до чинного законо
давства; об’єкт не підлягає відчуженню іншим фізичним і
юридичним особам без збереження умов, на яких він був
проданий.
Засоби платежу за об’єкт приватизації для фізичних і юри
дичних осіб — грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. і розрахунки за
придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187020016362, одер
жувач — Фонд майна Автономної Республіки Крим, реквізити:
Управління Державного казначейства в АРК, м. Сімферополь,
код за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026.
Кошти у розмірі 10% від початкової вартості продажу об’єк
та в сумі 44 925,72 (сорок чотири тисячі дев’ятсот двадцять
п’ять грн. 72 коп.) вносяться на р/р № 37323000016362, одер
жувач — Фонд майна Автономної Республіки Крим, реквізити:
Управління Державного казначейства в АРК, м. Сімферополь,
код за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про
токолу аукціону або укладення договору купівліпродажу
об’єкта, грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості
продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не
повертаються.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
Термін прийняття заяв закінчується за три дні до проведен
ня аукціону.

5 липня 2006 року

Аукціон відбудеться 8 серпня 2006 року об 11.00 за адN
ресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17, Фонд
майна Автономної Республіки Крим.
Довідки за адресою: 95015, м. Сімферополь, вул. Севасто
польська, 17, каб. 37, тел.: 604736, 258223, Фонд майна Ав
тономної Республіки Крим.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦIЯ
про продаж на аукцiонi магазину
Назва об’єкта: магазин.
Мiсцезнаходження об’єкта: Кiровоградська область, Олек
сандрійський район, с. Бутівське.
Балансоутримувач: Управлiння капiтального будiвництва
Кiровоградської обласної державної адмiнiстрацiї.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача та його адреса:
04013850, м. Кіровоград, пл. Кірова, 1.
Відомості про об’єкт: одноповерхове приміщення магазину
площею 100 м2, розміром в осях 18х24 м з двома торговими
залами. Фундаменти бетонні; стіни з силікатної цегли; перего
родки з червоної цегли, перекриття із збірних залізобетонних
панелей; перемички збірні залізобетонні.
Площа земельної дiлянки: земельна ділянка окремо не від
ведена.
Ступінь будівельної готовності: 34,5%.
Початкова вартість об’єкта без ПДВ — 57 845,0 грн., ПДВ —
11 569,0 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
69 414,0 грн.
Умови продажу: завершення будiвництва об’єкта протягом
5 рокiв без збереження первісного призначення; заборона
вiдчуження об’єкта незавершеного будiвництва та земельної
дiлянки, на якiй розташований цей об’єкт, до завершення
будiвництва та введення об’єкта в експлуатацiю; забезпечен
ня вимог екологiчної безпеки, охорони навколишнього природ
ного середовища пiд час добудови та подальшого введення в
експлуатацiю об’єкта; питання вiдведення, купiвлi або довго
строкової оренди земельної дiлянки пiд даним об’єктом вирi
шується новим власником самостiйно згiдно з порядком, уста
новленим чинним законодавством.
Плата за реєстрацiю заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37182500900001, банк одержувача — УДК у Кiровоградськiй
області; МФО 823016, код 13747462; одержувач — Регіональ
не відділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти в розмірі 6 941,40 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37312002000547; банк — УДК у Кiровоградськiй областi; МФО
823016, код 13747462; одержувач — Регіональне відділення
ФДМУ по Кiровоградськiй областi.
Кінцевий термін прийняття заяв — 31 липня 2006 року.
Аукцiон буде проведено 4 серпня 2006 року об 11.00 за
адресою: 25009, м. Кiровоград, вул. Глинки, 2, РегiоN
нальне вiддiлення ФДМУ по Кiровоградськiй областi.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочi днi за мiсцем знахо
дження об’єкта та отримати додаткову інформацію в регіональ
ному відділенні за адресою: 25009, м. Кiровоград, вул. Глинки, 2,
кiмн. 712, тел. 234598 (можлива зміна телефону на 334598).
Служба з органiзацiї та проведення аукцiону: Регiональне
вiддiлення ФДМУ по Кiровоградськiй областi, 25009, м. Кiро
воград, вул. Глинки, 2, кiмн. 809, тел. 234540 (можлива зміна
телефону на 334540).
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукцiонi механізованого току
Назва об’єкта: механізований тік.
Мiсцезнаходження об’єкта: Кiровоградська область, Олек
сандрійський район, с. Бутівське.
Балансоутримувач: Управлiння капiтального будiвництва
Кiровоградської обласної державної адмiнiстрацiї.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача та його адреса:
04013850, м. Кіровоград, пл. Кірова, 1.
Відомості про об’єкт: крита площадка цеху — навіс розмі
ром 48 х 72м; фундаменти з монолітного залізобетону
стовпчасті; перекриття — металеві ферми ПП1 та ПП2; по
крівля з металевого профнастилу; підлога асфальтобетонна.
Територія цеху огороджена металевою огорожею довжиною
150 пог. м та висотою 2 м.
Cтупінь будівельної готовності: 70%.
Площа земельної дiлянки: земельна ділянка окремо не від
ведена.
Початкова вартість об’єкта без ПДВ —135 547,0 грн.,
ПДВ — 27 109,40 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
162 656,40 грн.
Умови продажу: завершення будiвництва об’єкта протягом
5 рокiв без збереження первісного призначення; заборона
вiдчуження об’єкта незавершеного будiвництва та земельної
дiлянки, на якiй розташований цей об’єкт, до завершення
будiвництва та введення об’єкта в експлуатацiю; забезпечен
ня вимог екологiчної безпеки, охорони навколишнього природ
ного середовища пiд час добудови та подальшого введення в
експлуатацiю об’єкта; питання вiдведення, купiвлi або довго
строкової оренди земельної дiлянки пiд даним об’єктом вирi
шується новим власником самостiйно згiдно з порядком, уста
новленим чинним законодавством.
Плата за реєстрацiю заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37182500900001, банк одержувача — УДК у Кiровоградськiй
області, МФО 823016, код 13747462; одержувач — Регіональ
не відділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти в розмірі 16 265,64 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37312002000547; банк — УДК у Кiровоградськiй областi;
МФО 823016, код 13747462; одержувач — Регіональне відді
лення ФДМУ по Кiровоградськiй областi.
Кінцевий термін прийняття заяв — 31 липня 2006 року.
Аукцiон буде проведено 4 серпня 2006 року об 11.00 за

адресою: 25009, м. Кiровоград, вул. Глинки, 2, РегiоN
нальне вiддiлення ФДМУ по Кiровоградськiй областi.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочi днi за мiсцем зна
ходження об’єкта та отримати додаткову інформацію в Регіо
нальному відділенні за адресою: 25009, м. Кiровоград, вул.
Глинки, 2, кiмн. 712, тел. 234598 (можлива зміна телефону
на 334598).
Служба з органiзацiї та проведення аукцiону: Регiональне
вiддiлення ФДМУ по Кiровоградськiй областi, 25009, м. Кiро
воград, вул. Глинки, 2, кiмн. 809, тел. 234540 (можлива зміна
телефону на 334540).
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукцiонi 108Nквартирного
житлового будинку (вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: 108квартирний житловий будинок.
Мiсцезнаходження: Кiровоградська область, м. Світло
водськ, МР 4а.
Балансоутримувач: ВАТ «Чисті метали».
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача та його адреса:
00194748; вул. Заводська, 3, м. Світловодськ, Кiровоградська
область.
Відомості про об’єкт: за проектом — трисекційний
дев’ятиповерховий житловий будинок на 108 квартир.
Виконано: стрічкові фундаменти із залізобетону та стіни підвалу
із збірних залізобетонних блоків.
Ступінь будівельної готовності: 4%.
Площа земельної ділянки: земельна ділянка окремо не
відведена.
Початкова вартість об’єкта без ПДВ — 24 693,2 грн., ПДВ —
4 938,64 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
29 631,84 грн.
Умови продажу: завершення будівництва об’єкта протягом
5 років без збереження профілю; заборона відчуження об’єкта
незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій
розташований цей об’єкт, до завершення будiвництва та вве
дення об’єкта в експлуатацiю; забезпечення вимог екологiчної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища пiд
час добудови та подальшого введення в експлуатацiю об’єкта;
питання вiдведення, купiвлi або довгострокової оренди земе
льної дiлянки пiд даним об’єктом вирiшується новим власни
ком самостiйно згiдно з порядком, установленим чинним за
конодавством.
Засоби платежу: грошовi кошти юридичних та фiзичних осiб.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,0 грн. та розрахунки за
об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37182500900001,
банк —УДК у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, код 13747462,
одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградсь
кій області.
Грошові кошти в розмірі 2 963,18 грн., що становлять 10%
від початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р №
37312002000547; банк одержувача — УДК у Кiровоградськiй
областi; МФО 823016, код 13747462; одержувач — Регіональ
не відділення ФДМУ по Кiровоградськiй областi.
Кінцевий термін прийняття заяв — 31 липня 2006 року вклю
чно.
Аукцiон буде проведено 4 серпня 2006 року об 11.00 за
адресою: 25009, м. Кiровоград, вул. Глинки, 2, РегiоN
нальне вiддiлення ФДМУ по Кiровоградськiй областi.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочi днi за мiсцем зна
ходження об’єкта та отримати додаткову інформацію в регіо
нальному відділенні за адресою: 25009, м. Кiровоград, вул.
Глинки, 2, кiмн. 712, тел. 235332 (можлива зміна телефону
на 335332) (крім вихідних).
Служба з органiзацiї та проведення аукцiону: Регiональне
вiддiлення ФДМУ по Кiровоградськiй областi за адресою:
25009, м. Кiровоград, вул. Глинки, 2, кiмн. 809, тел. 234540
(можлива зміна телефону на 334540).

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — житлового будинку на 205 квартир (секція
02 Б) (зі зменшенням початкової вартості на 30%)
Назва об’єкта: житловий будинок на 205 квартир (секція 02 Б),
який перебуває на балансі ДВАТ «Шахта «Перевальська», ДХК
«Луганськвугілля».
Адреса: Луганська обл., м. Перевальськ, вул. Тухачевського.
Виконано: фундамент блочний — 100%, стіни із панель
них блоків (п’ять поверхів) — 100%, перекриття —100%, по
крівля — 100%.
Загальний ступінь будівельної готовності — 57%.
Земельна ділянка 1 270 м2 — окремо не виділена.
Вартість об’єкта без урахування ПДВ: 143 834 грн., ПДВ:
28 766 грн. 80 коп.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
172 600 грн. 80 коп. (сто сімдесят дві тисячі шістсот грн.
80 коп.).
Умови продажу:
завершити будівництво та ввести об’єкт в експлуатацію у
п’ятирічний термін з дати підписання договору купівлі
продажу; вживати заходів щодо збереження навколишнього
середовища, забезпечити дотримання санітарноекологічних
норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та
введення його в експлуатацію; забороняється відчуження
об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на
якій розташований цей об’єкт, до моменту повних розрахун
ків за об’єкт та завершення будівництва і введення його в екс
плуатацію; допускається зміна первісного призначення об’
єкта; у дворічний строк з моменту підписання договору купів
ліпродажу покупець повинен здійснити відповідні дії щодо пе
реоформлення права забудовника на об’єкт незавершеного
будівництва; питання відведення земельної ділянки, на якій
розташований цей об’єкт, новий власник вирішує самостій
но з органом місцевого самоврядування згідно з чинним за
конодавством України після укладення договору купівлі
продажу; переможець аукціону, який відмовиться від підпи
сання протоколу аукціону або укладання договору купівліпро
дажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку в розмірі 20 від
сотків від кінцевої ціни продажу об’єкта на аукціоні.
Для участі в аукціоні сплачують: 17,00 грн. за реєстрацію за
яви на р/р № 37189506700001 в УДК у Луганській області, МФО
804013, код 13398493, одержувач — Регіональне відділення
ФДМУ по Луганській області;
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17 261,00 грн., що становить 10% від початкової вартості
об’єкта, — на р/р № 37316006000535 в УДК у Луганській об
ласті, МФО 804013, код УДК у Луганській області 13398493,
одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Луганській
області.
Термін прийняття заяв — протягом 27 днів з дня опублі
кування цієї інформації.
Аукціон буде проведено через 30 днів з дня опублікуN
вання цієї інформації о 10.00 за адресою: м. Луганськ,
пл. Героїв ВВВ, За.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцезнаходження
об’єкта.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне
відділення ФДМУ по Луганській області. Адреса: м. Луганськ,
пл. Героїв ВВВ, За, каб. 201, тел. 535339.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — житлового будинку на 205 квартир (секція 02А)
(зі зменшенням початкової вартості на 30%)
Назва об’єкта: житловий будинок на 205 квартир (секція 02 А), який
перебуває на балансі ДВАТ «Шахта «Перевальська» ДХК «Луган
ськвугілля».
Адреса: Луганська обл., м. Перевальск, вул. Тухачевського.
Виконано: фундамент блочний — 100%.
Загальний ступінь будівельної готовності — 7%.
Земельна ділянка 1 270 м2, земельна ділянка окремо не ви
ділена.
Вартість об’єкта без урахування ПДВ: 19 641 грн., ПДВ:
3 928 грн. 20 коп.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 23 569
грн. 20 коп. (двадцять три тисячі п’ятсот шістдесят деN
в’ять грн. 20 коп.).
Умови продажу:
завершити будівництво та ввести об’єкт в експлуатацію у
п’ятирічний термін з дати підписання договору купівліпродажу;
вживати заходів щодо збереження навколишнього середови
ща, забезпечити дотримання санітарноекологічних норм
під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та вве
дення його в експлуатацію; забороняється відчуження об’єк
та незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій
розташований цей об’єкт, до моменту повних розрахунків за
об’єкт та завершення будівництва і введення його в експлуа
тацію; допускається зміна первісного призначення об’єкта; у
дворічний строк з моменту підписання договору купівлі
продажу покупець повинен здійснити відповідні дії щодо пере
оформлення права забудовника на об’єкт незавершеного бу
дівництва; питання відведення земельної ділянки, на якій роз
ташований цей об’єкт, новий власник вирішує самостійно з ор
ганом місцевого самоврядування згідно з чинним законодав
ством України після укладення договору купівліпродажу; пе
реможець аукціону, який відмовиться від підписання протоко
лу аукціону або укладення договору купівліпродажу об’єкта,
сплачує продавцю неустойку в розмірі 20 відсотків від кінцевої
ціни продажу об’єкта на аукціоні.
Для участі в аукціоні сплачують: 17,00 грн. за реєстрацію за
яви,на р/р № 37189506700001 в УДК у Луганській області, МФО
804013, код 13398493, одержувач — Регіональне відділення
ФДМУ по Луганській області; 2 357,00 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, — на р/р № 37316006000535 в
УДК у Луганській області, МФО 804013, код УДК у Луганській
області 13398493, одержувач — Регіональне відділення ФДМУ
по Луганській області.
Термін прийняття заяв — протягом 27 днів з дня опубліку
вання цієї інформації.
Аукціон буде проведено через 30 днів з дня опублікуванN
ня цієї інформації о 10.00 за адресою: м.Луганськ,
пл. Героїв ВВВ, 3а.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцезнаходження
об’єкта.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ
не відділення ФДМУ по Луганській області. Адреса: м. Лу
ганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, каб. 201, тел. 535339.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під розбирання об’єкта
державної власності— санаторного комплексу «Удай»
Назва об’єкта: санаторний комплекс «Удай» у складі:
напірний колектор; котельня; санаторій «Удай» (балансоут
римувач: Управління капітального будівництва Полтавської
облдержадміністрації, код за ЄДРПОУ 04013991); об’єкт № 3
(підземні споруди) (балансоутримувач : об’єкт № 1 Кабінету
Міністрів України, код за ЄДРПОУ 25173664).
Місцерозташування: Полтавська обл., м. Пирятин.
Відомості про об’єкт та земельну ділянку: у цілому об’єкт яв
ляє собою не завершений будівництвом лікувальнооздоров
чий комплекс, будівництво якого було припинено в жовтні 1996 р.
Заходи з консервації не здійснювались. На момент припи
нення будівництва загальна будівельна готовність комплексу
становила 42,9%. Під довгостроковою дією атмосферних
чинників і несанкціонованого розбирання об’єкт прийшов в ава
рійний стан і на час обстеження його складові виглядають та
ким чином:
а) напірний колектор: трасу колектора прокладено від КНС
санаторію «Удай» до м’ясокомбінату вздовж шляху Пирятин—
Замостище. Траса змонтована із поліетиленових труб діа
метром 150 мм у дві низки, загальною довжиною труб 9,5 км.
Фактичний стан об’єкта не перевірявся у зв’язку з необхідні
стю виконання значних обсягів земельних робіт;
б) котельня: зведена із залізобетонних стінових панелей роз
міром у плані 48,8х12,3. На момент обстеження відсутні такі
конструктивні елементи: стінові панелі — 10шт.; покрівля
повністю зруйнована; технологічне обладнання — 100%; ре
зервуари для нафтопродуктів —100%; паромазутопровод (на
явні залізобетонні опори в кількості 10шт.); склад реагентів
будівля розміром у плані 12,9х6,9м. Відсутні стіни , є тільки під
земна частина будівлі, тобто фундамент із бетонних блоків;
мазутонасосна — будівля розміром у плані 9,0х18,2 м. Відсут
ній один прогін довжиною 6 пог. м і покрівля 100%; каналіза
ційна насосна — у наявності земляний котлован; насосна дру
гого підйому — цегляна будівля розміром у плані 12,5х6,5 м.
Відсутня покрівля 100%; господарський корпус — цегляна бу
дівля розміром у плані 24,2х9,8 м. Відсутня покрівля 100%; ре
зервуар для води — із залізобетонних конструкцій розміром у
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плані 15,5х6,5 м. Завершені монтажем є в наявності; хлорато
рнацегляна будівля розміром у плані 10,9х6,8 м, відсутня по
крівля 100%; трансформаторна підстанція № 20 — цегляна бу
дівля розміром у плані 11х5,9 м зруйнована повністю; інженер
ні мережі — майже повністю демонтовані. У наявності залиши
лась незначна кількість бетонних лотків; свердловина № 2. У
наявності залишилась обсадна труба діаметром 400 мм.
в) санаторій «Удай»складається із таких складових, які ма
ють такий реальний стан: спальні корпусицегляні будівлі
(три блоки) розміром у плані 58х15 м:
Блок «А» — відсутні плити перекриття —50 шт.; цегляні пере
городки — 90%; балконні плити — 13 шт.; парапетні плити —
100%; покрівля повністю зруйнована;
Блок «Б» — відсутні цегляні перегородки — 90%; балконні
плити — 25 шт.; парапетні плити — 100%; покрівля повністю
зруйнована;
Блок «В» — відсутні цегляні перегородки — 10%; балконні
плити — 29 шт.; парапетні плити — 100%; покрівля повністю
зруйнована; перехідний блок — монолітний фундамент; ліку
вальний блок — котлован; овочесховище — одноповерхова
будівля розміром у плані 24х12 м. Відсутня покрівля 100%; пожде
по на 2 автомобілі — одноповерхова будівля розміром у плані
24х12 м. Відсутня покрівля 100% та в’їзні ворота; трансфор
маторна підстанція — одноповерхова будівля розміром у плані
5,75х4,65 м. Повністю зруйнована; гараж на 10авто — одно
поверхова будівля розміром у плані 34,5х12 м. Відсутні такі
конструктивні елементи:
плити перекриття — 24 шт.; цегляні перегородки — 30%; в’їз
ні ворота — 100%; повністю зруйнована покрівля; інженерні
мережі — повністю зруйновані. Залишилась незначна кількість
зруйнованих лотків та колодязних кілець; прохідна — однопо
верхова будівля розміром у плані 5,52х6,72 м, повністю зруй
нована; огорожа території повністю відсутня;
г) об’єкт № 3 (підземні споруди): являє собою чотири бло
ки, що територіально розташовані під п’ятном головного кор
пусу санаторію «Удай» на глибині рівня чистої підлоги — 7,15 м,
загальною площею 4 750 м2. Стіни блоків змонтовані із збірних
залізобетонних елементів, які перемежуються з монолітними
ділянками стін.
Фундаменти блоків — монолітні плити, виконані у відповід
ності з серією У0101/80. Плити перекриття — збірні з моно
літними ділянками.
Блоки підземних споруд розраховані на значні руйнівні на
вантаження і тому для поелементного демонтажу не придатні.
Згідно з висновком комісії з відведення земельної ділянки під
будівництво санаторного комплексу від 31.03.80 під об’єкт бу
ло відведено 15 га земель колгоспу «Авангард».
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 102 202,00 грн.
ПДВ: 20 440,40 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ:
122 642,40 грн.
Умови продажу: розібрати об’єкт та привести будівельний
майданчик у належний стан і здати земельну ділянку, органам
місцевого самоврядування з додержанням умов здачі, якщо
покупець відмовляється від права придбання земельної ділян
ки, протягом 3 (трьох) років після укладення договору купівлі
продажу, з забезпеченням додержання правил техніки безпе
ки та санітарноекологічних норм, передбачених чинним зако
нодавством України;
покупець, за бажанням, може придбати земельну ділянку,
на якій розташований об’єкт, тільки під забудову; заборонити
продаж об’єкта та земельної ділянки, на якій він розташова
ний, на термін розбирання та до здійснення повних розрахун
ків за придбаний об’єкт; надавати продавцю матеріали, відо
мості, документи щодо виконання умов цього договору, не пе
решкоджати продавцю у здійсненні контролю за їх виконанням.
Грошові кошти у розмірі 12 264,24 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на ра
хунок одержувача коштів: РВ ФДМУ по Полтавській області, код
за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській об
ласті, 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 на ра
хунок одержувача коштів: РВ ФДМУ по Полтавській обл., код
за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській об
ласті, МФО 831019, р/р № 37185500900001.
Заяви на участь в аукціоні приймаються до 31 липня 2006 р.
включно за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн.
409, тел. (0532) 563555.
Аукціон буде проведено 4 серпня 2006 р. за адресою:
36014, м. Полтава, вул. Червоноармійська, 3, 3Nй поверх,
об 11.00.
Ознайомитись з об’єктом можна безпосередньо за місцем
його розташування.
Служба організації проведення аукціону знаходиться за
адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409,
тел. (0532) 563555, факс 501513, Регіональне відділення
ФДМУ по Полтавській області.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні 2Nквартирного
житлового будинку № 1 (вартість знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ: 03569195.
Назва об’єкта: 2квартирний житловий будинок № 1.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Птахо
радгосп «Мирний», 42342, Сумський рн, с. Косівщина, вул.
Польова, 1.
Адреса об’єкта: 42344, Сумський рн, с. Терешківка.
По об’єкту виконано: стрічкові фундаменти, стіни та пере
городки із червоної цегли, перекриття із залізобетонних пус
тотних плит, шатровий дах, покрівля — азбестоцементні лис
ти. Вікна, двері, внутрішнє оздоблення — відсутні.
Інженерні мережі не підведені.
Ступінь будівельної готовності: 43%.
Забудована площа: 237,44 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 12 600 грн., ПДВ —
2 520 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
15 120 грн.
Умови продажу об’єкта: завершення будівництва та введен
ня в експлуатацію протягом 3 років із збереженням житлового
призначення; протягом одного року з моменту переходу пра
ва власності на об’єкт до покупця підготувати документи та здій
снити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника
на об’єкт; забезпечення вимог екологічної безпеки, збережен

ня навколишнього середовища під час добудови та подальшо
го введення в експлуатацію; питання переоформлення доку
ментів на право користування земельною ділянкою вирішуєть
ся новим власником самостійно, в порядку, встановленому чин
ним законодавством; забороняється відчуження об’єкта та зе
мельної ділянки, на якій він розташований, до моменту завер
шення будівництва та введення в експлуатацію.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку 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 1 512 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
протоколу аукціону або укладення договору купівліпродажу
об’єкта, грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості
продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні,
не повертаються.
Кінцевий термін прийняття заяв — 7 серпня 2006 року.
Аукціон буде проведено 11 серпня 2006 року об 11.00,
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4Nй 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) 361133.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні під розбирання шопи
для складання сировини (вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: шопа для складання сировини.
Адреса об’єкта: с. Баничі, Глухівський рн, Сумська обл.,
41462.
По об’єкту виконано: каркасна прямокутна будівля (144х 24 м);
перекриття — плити ребристі ПКЖ 18000х3000х30 — 38 шт.;
ригелі (прогони) ПРГ 60254 5980х200х500 — 64 шт.; коло
ни — 50 шт.
Ступінь будівельної готовності: 32%.
Площа забудови: 3 456 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 102 438 грн., ПДВ —
20 487,6 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
122 925,6 грн.
Умови продажу об’єкта: протягом одного року з моменту
переходу права власності на об’єкт до покупця розібрати об’єкт
та привести будівельний майданчик у належний стан відповід
но до вимог чинного законодавства з охорони навколишнього
середовища; здійснювати заходи щодо збереження навко
лишнього середовища та дотримання санітарних та екологіч
них норм під час розбирання; у разі придбання земельної діля
нки, на якій розташований об’єкт, використовувати її тільки під
забудову; у разі відмови від права придбання земельної ділян
ки здати її органам місцевого самоврядування; питання пере
оформлення документів на право користування земельною ді
лянкою вирішується новим власником самостійно, в порядку
встановленому чинним законодавством; забороняється пода
льше відчуження об’єкта на термін розбирання.
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 12 293 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
протоколу аукціону або укладення договору купівліпродажу
об’єкта, грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості
продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні,
не повертаються.
Кінцевий термін прийняття заяв — 7 серпня 2006 року.
Аукціон буде проведено 11 серпня 2006 року об 11.00,
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4Nй 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) 361133.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні житлового будинку
(вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: житловий будинок.
Адреса об’єкта: пров. Свердлова, 6, м. Буринь, Сумська обл.,
41700.
По об’єкту виконано: житловий будинок (стрічкові бутові
фундаменти та цоколь із керамічної цегли частково пошко
джений); сарай з підвалом (фундаменти стрічкові цегляні,
стіни цегляні, сходи у підвал цегляні, перекриття сараю та
підвалу — залізобетонні плити); туалет (цегляні стіни). Інже
нерні мережі не підведені.
Ступінь будівельної готовності: 21%.
Площа забудови: 213,42 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 850 грн., ПДВ —
770 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
4 620 грн.
Умови продажу об’єкта: завершення будівництва та вве
дення в експлуатацію протягом 2 років; подальше викорис
тання об’єкта визначає покупець; протягом одного року з мо
менту переходу права власності на об’єкт до покупця підго
тувати документи та здійснити відповідні дії щодо переофо
рмлення права забудовника на об’єкт; забезпечення вимог
екологічної безпеки, збереження навколишнього середови
ща під час добудови та подальшого введення в експлуата
цію; питання переоформлення документів на право корис
тування земельною ділянкою вирішується новим власником
самостійно, в порядку встановленому чинним законодавст
вом; забороняється відчуження об’єкта та земельної ділян
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ки, на якій він розташований, до моменту завершення будів
ництва та введення в експлуатацію.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку 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 462 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
протоколу аукціону або укладення договору купівліпродажу
об’єкта, грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості
продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не
повертаються.
Кінцевий термін прийняття заяв — 7 серпня 2006 року.
Аукціон буде проведено 11 серпня 2006 року об 11.00,
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4Nй поверх,
Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області.
Ознайомитись з об’єктом можна за вказаною адресою.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми, вул.
Харківська, 30/1, тел. (0542) 361133.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні 16Nквартирного житлового
будинку (під розбирання)
Назва об’єкта: 16квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: 62042, Харківська область,
Краснокутський район, с. Костянтинівка.
Балансоутримувач: відсутній.
Склад основних об’єктів: двоповерховий панельний три
під’їзний 16квартирний житловий будинок. Фактично викона
но: влаштування фундаментів з бетонних блоків, монтаж стін із
залізобетонних панелей, монтаж перекриття із залізобетонних
плит. Покрівля відсутня. Площа забудови орієнтовно 600 м2.
Наявність комунікацій: відсутні.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 10 100,00 грн.
ПДВ: 2 020,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
12 120,00 грн.
Умови продажу.
Початкова вартість об’єкта визначена без урахування вар
тості земельної ділянки під об’єктом.
Об’єкт підлягає продажу під розбирання будівельних
конструкцій.
Покупець зобов’язаний здійснити демонтаж об’єкта та упо
рядкування земельної ділянки під об’єктом, а саме: вивезення
будівельних матеріалів та сміття, планування ділянки до рель
єфу місцевості та передачу її відповідному органу місцевого
самоврядування протягом двох років з дати нотаріального
посвідчення договору купівліпродажу об’єкта. Покупець, за ба
жанням, має право придбати земельну ділянку, на якій розта
шований об’єкт, тільки під забудову, при цьому оформлення
права землекористування здійснюється покупцем самостійно
згідно з порядком, встановленим чинним законодавством.
Забороняється відчуження об’єкта незавершеного будівни
цтва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт,
до моменту здійснення покупцем повних розрахунків за при
дбаний об’єкт та на термін розбирання об’єкта.
Покупець зобов’язаний забезпечити виконання вимог еко
логічної безпеки, охорони навколишнього природного середо
вища під час розбирання.
Засоби платежу — грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховують
ся на рахунок № 37186501900001 у банку УДК у Харківській
обл., МФО 851011, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ
по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337.
Грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової вартості про
дажу об’єкта, що становить 1 212,00 грн. (одна тисяча двісті
дванадцять грн. 00 коп.), перераховуються на рахунок №
37317000140001 у банку УДК у Харківській обл., МФО 851011,
одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській обла
сті, код за ЄДРПОУ 23148337.
Аукціон буде проведено 11 серпня 2006 року об 11.00
у приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою:
м. Харків, пл. Конституції, 1, 7Nй під’їзд, 5Nй поверх.
Кінцевій термін прийняття заяв на участь в аукціоні —
7 серпня 2006 року.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь в
аукціоні можна за адресою: м. Харків, Держпром, 3й під’їзд,
1й поверх, кімн. 213, тел. 7051873.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — 2Nквартирного житлового будинку,
що перебуває на балансі ВАТ «Вижницьке РТП»
Назва об’єкта: не завершений будівництвом 2квартирний
житловий будинок.
Адреса: 59200, с. Іспас, Вижницький район, Чернівецька обл.
Балансоутримувач: ВАТ «Вижницьке РТП», 59200, с. Іспас, Ви
жницький район, Чернівецька область, код за ЄДРПОУ 3767096.
Відомості про об’єкт: недобудова зовнішнім розміром бли
зько 9,2х12,7 м розташована в складі житлового масиву
центральної частини села Іспас на відстані 15 м від дороги
загального користування, що має тверде покриття. Об’єкт
являє собою двоповерхову будівлю з червоної цегли із змо
нтованими залізобетонними плитами перекриття, влашто
ваною кроквяною системою та покрівлею із азбестоцемент
них листів площею по зовнішніх обмірах 116,8 м2. Зовнішні
та внутрішні поверхні стін не обштукатурені. Підлога 1го
поверху земляна. На будівництві об’єкта не здійснювались
внутрішні сантехнічні, електротехнічні роботи. Магістральні
мережі (водопровід, каналізація, газ, електроенергія) не під
ведені. Об’єкт не законсервований, не охороняється, по ме
жах будівельного майданчика огорожа відсутня. На будівель
ному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, які
не використані для будівництва, а також устаткування, не пе
редане до монтажу, або таке, що потребує монтажу.

5 липня 2006 року

Проектнокошторисна документація на об’єкт у державного
органу приватизації відсутня.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки —
0,12 га. Питання приватизації (оренди) земельної ділянки ви
рішується за ініціативою покупця після укладення договору ку
півліпродажу об’єкта.
Умови продажу.
1. Подальше використання об’єкта покупець визначає само
стійно.
2. Завершення будівництва та введення об’єкта в експлуа
тацію протягом 3 років з дня підписання акта приймання
передачі об’єкта.
3. Заборона відчуження об’єкта незавершеного будівницт
ва до моменту завершення будівництва та подальшого введен
ня в експлуатацію об’єкта приватизації.
4. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навко
лишнього природного середовища під час добудови та пода
льшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації. У разі
неможливості завершення будівництва в установлені строки за
наявності відповідних обґрунтувань строки завершення будів
ництва можуть бути змінені за рішенням органу приватизації
та органу місцевого самоврядування, про що укладається до
датковий договір.
Вартість продажу без ПДВ — 73 000,0 грн., ПДВ — 14 600,0 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
87 600,0 грн.
Грошові кошти в розмірі 8 760,0 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, та реєстраційний вне
сок для реєстрації заявника як учасника аукціону в розмірі 17,00
грн. вносяться на р/р № 37310501800001 Регіонального відді
лення Фонду державного майна України по Чернівецькій обла
сті в Управлінні Державного казначейства у Чернівецькій об
ласті, МФО 856135, ідентифікаційний код 21432643.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37180501900001 Регіонального відділен
ня Фонду державного майна України по Чернівецькій області в
Управлінні Державного казначейства у Чернівецькій області,
МФО 856135, ідентифікаційний код 21432643.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кошти.
Аукціон буде проведено 08.08.2006 о 12.00 за адреN
сою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.
Кінцевий термін прийняття заяв: 04.08.2006.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування з дозволу регіонального відділення.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій
області, адреса: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, те
лефон для довідок 557528.

ПРОДАЖ НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ЛОТА
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота
житлового будинку (будівельний № 5)
ВАТ «Каракубський»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача – 00848606.
Назва об’єкта: житловий будинок (будівельний № 5) ВАТ «Ка
ракубський».
Адреса: 87252, Донецька обл., Старобешівський рн,
с. Раздольне, вул. Дружби.
Відомості про об’єкт: об’єкт включає три споруди: житло
вий будинок (будівельний № 5) садибного типу з мансардою —
виконаний цілком, але без оздоблювальних робіт усередині
приміщення і вимощення навколо будинку; сарай для худо
би — виконаний цілком, але без оздоблювальних робіт усе
редині приміщення, підключення електроосвітлення і вимо
щення; сарай із погрібом — виконаний цілком, але без
оздоблювальних робіт у середині приміщення, підключення
електроосвітлення і вимощення. Рік початку будівництва —
1987. Підведення інженерних мереж не виконано. Консер
вація об’єкта незавершеного будівництва не виконувалась.
Територія садиби не огороджена.
Площа земельної ділянки — 0,15 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 11 966,00 грн., ПДВ —
2 393,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
14 359,20 грн. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввести
об’єкт в експлуатацію протягом двох років від дати нотаріаль
ного посвідчення договору купівліпродажу.
2. Забезпечити дотримання вимог екологічної безпеки, охо
рони навколишнього природного середовища під час добудо
ви та подальшого введення об’єкта в експлуатацію.
3. Забезпечити створення безпечних умов праці, дотриман
ня правил техніки безпеки.
4. Забороняється відчуження об’єкта та земельної ділянки,
на якій він розташований, до моменту здійснення покупцем по
вних розрахунків за придбаний об’єкт, завершення будівницт
ва та введення об’єкта в експлуатацію.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. без ПДВ вноситься на р/р
№ 37187561900001 в банку УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне від
ділення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 1 435,92 грн. без ПДВ, що стано
вить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносять
ся на р/р № 37313008000034 в банк УДК у Донецькій області,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіона
льне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у Донецькій
області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач:
Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 4 серпня 2006 р. 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.
Аукціон буде проведено 8 серпня 2006 року о 10.00 за
адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13, товаN
рна біржа «Феміда».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за тел.
(062) 3043262.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота
житлового будинку (будівельний № 6)
ВАТ «Каракубський»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача – 00848606.
Назва об’єкта: житловий будинок (будівельний № 6) ВАТ «Ка
ракубський».
Адреса: 87252, Донецька обл., Старобешівський рн, с. Ра
здольне, вул. Дружби.
Відомості про об’єкт: об’єкт включає дві споруди: житло
вий будинок (будівельний № 6) садибного типу з мансардою
(фундамент виконано на 100%, стіни — на 50%); сарай із по
грібом (фундамент виконано на 100%, стіни — на 100%, пе
рекриття — на 50%). Рік початку будівництва — 1987. Підве
дення інженерних мереж не виконано. Консервація об’єкта не
завершеного будівництва не виконувалася. Територія сади
би не огороджена.
Площа земельної ділянки — 0,15 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 096,00 грн., ПДВ —
819,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
4 915,20 грн. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввести
об’єкт в експлуатацію протягом трьох років від дати нотаріаль
ного посвідчення договору купівліпродажу.
2. Забезпечити дотримання вимог екологічної безпеки, охо
рони навколишнього природного середовища під час добудо
ви та подальшого введення об’єкта в експлуатацію.
3. Забезпечити створення безпечних умов праці, дотриман
ня правил техніки безпеки.
4. Забороняється відчуження об’єкта та земельної ділянки,
на якій він розташований, до моменту здійснення покупцем по
вних розрахунків за придбаний об’єкт, завершення будівницт
ва та введення об’єкта в експлуатацію.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. без ПДВ вноситься на р/р
№ 37187561900001 в банку УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне від
ділення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 491,52 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 від
ділення ФДМУ по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у Донецькій
області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач:
Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 4 серпня 2006 р. 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.
Аукціон буде проведено 8 серпня 2006 року о 10.00
за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13, тоN
варна біржа «Феміда».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за тел.
(062) 3043262.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота
машин та обладнання для робототехнологічного
комплексу (мостовий кран, верстати контактної зварки,
ящики та пульти), що знаходиться на балансі
ВАТ «Кварцит»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00174763.
Назва об’єкта: машини та обладнання для робототехнолог
чного комплексу (мостовий кран, верстати контактної зварки,
ящики та пульти), що знаходиться на балансі ВАТ «Кварцит».
Адреса: 83008, м. Донецьк, вул. Славіна, 1а.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять — мостовий
кран КМ10 у неробочому стані, розукомплектований, вага —
10 т, склад — чорний метал; верстати контактної зварки МТ
(2 од.); ящики (4 од.) та пульти (10 од.), призначені для автома
тизації та управління процесом виробництва залізобетонних
виробів (на зберіганні з 1992 р.).
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 47 960 грн., ПДВ —
9 592 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 57 552 грн.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний вивезти приватизоване обладнан
ня протягом 2 місяців з моменту підписання акта приймання
передачі.
2. Погодити вивіз обладнання з балансоутримувачем.
3. Забезпечити дотримання правил техніки безпеки, саніта
рних та екологічних норм під час вивозу обладнання.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. без ПДВ вноситься
на р/р № 37187561900001 банку УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти у сумі 5 756 грн. без ПДВ , що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк
УДК у Донецькій обл. на р/р № 37313008000034, МФО 834016,
код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділен
ня ФДМУ по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться в банк УДК у Донецькій області на р/р №
37186562900001, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245,
одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 4 серпня 2006 р. 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, кімната № 522.
Аукціон буде проведено 8 серпня 2006 р., о 12.00 за
адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, кіN
мната № 304, Спеціалізована Донецька товарна біржа
«Меркурій».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій
області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за тел.
(062) 3054197.
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Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804232
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку «Уют рибака», що знаходиться на бала
нсі ЗАТ «Лисичанський завод «Пролетарій», за адресою:
Попаснянський рн, селищна рада Білогорівська. Прива
тизовано юридичною особою за 58 405 грн., у т. ч. ПДВ —
9 734,20 грн.

В інформаційному повідомленні про перелік об’єктів
групи Ж, що приватизовані шляхом продажу на аукціо
ні, опублікованому в газеті «Відомості приватизації»
від 21.06.2006 № 23 (412), адресу оздоровчого комN
плексу (2 будинки) на території бази відпочинку
«Каштан», що знаходиться на балансі ХДТВП РП Оде
ської залізниці, замість слів: «Одеська область», слід чи
тати: «Херсонська область».

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня, що знаходиться на балансі ПСП «Майбородівсь
ке», за адресою: Кременчуцький рн, с. Майбородівка, вул.
Жовтнева, 45.
Лазня, що знаходиться на балансі ПСП «Майбородівське»,
за адресою: Кременчуцький рн, с. Майбородівка, вул. Жов
тнева, 3.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні кутка просвіти
(недіючого) в приміщенні майстерні №1, що не
увійшов до статутного фонду ЗАТ «Жовківський
«Агротехсервіс»
(ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: куток просвіти в приміщенні майстерні № 1.
Адреса об’єкта: вул. Шевченка, 65, смт Куликів Жовківсько
го району Львівської області.
Балансоутримувач: ВАТ «Жовківський «Агротехсервіс», код
за ЄДРПОУ 00905480.
Адреса балансоутримувача: вул. Шевченка, 65, смт Куликів
Жовківського району Львівської області, 81400.
Призначення об’єкта: культурномасові заходи.
Відомості про об’єкт: приміщення площею 108,7 м2 розта
шоване в одноповерховій будівлі майстерні.
Питання землевідведення вирішується новим власником
згідно з чинним законодавством.
Умови продажу.
1. Можливе перепрофілювання призначення об’єкта.
2. Відчуження об’єкта приватизації, обтяженого відповід
ними зобов’язаннями, погоджується з органом приватизації.
3. Переможець аукціону, в разі відмови від підписан
ня протоколу аукціону або відмови від укладання дого
вору купівліпродажу об’єкта, сплачує продавцю не
устойку в розмірі 20% від кінцевої вартості продажу
об’єкта на аукціоні.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб
— грошові кошти.
Вартість об’єкта без ПДВ — 8 596,00 грн.
ПДВ — 1 719,20 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ
— 10 315,20 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та платежі за
об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001
в банку УДК у Львівській області, код банку 825014. Одержу
вач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львівській
області, код за ЄДРПОУ 20823070.
Грошові кошти в розмірі 1 031,52 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, вносяться на рахунок №
37310009000186 в банку УДК у Львівській області, код банку
825014. Одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ
по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070.
Аукціон відбудеться через 50 календарних днів з дня пубN
лікації інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00
за адресою: вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 24, м. Львів,
Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області.
Реєстрація заявників з 9.00 до 10.50.
Заяви приймаються в робочі дні з 9.00 до 17.30, в п’ятни
цю — з 9.00 до 16.30, протягом 47 днів після публікації в
газеті «Відомості приватизації» в кімнаті № 5 за адресою:
вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів .
Ознайомитися з об’єктом можна за його адресою. Слу
жба з організації та проведення аукціону знаходиться за
адресою: вул. Січових Стрільців,3, кімн. 24, м. Львів, тел.
(0322) 724900, Регіональне відділення ФДМУ по Львів
ській області.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за некомерційним конкурсом об’єкта
державної форми власності — цілісного майнового
комплексу Львівського державного навчальноN
курсового комбінату
Назва об’єкта: Львівський державний навчальнокурсовий
комбінат (код за ЄДРПОУ 33252756).
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Адреса об’єкта: вул. Пасічна, 49а, м. Львів.
Балансоутримувач: Львівський державний навчально
курсовий комбінат (код за ЄДРПОУ 33252756).
Адреса балансоутримувача: вул. Пасічна, 49а, м. Львів.
Призначення об’єкта: навчання та підвищення кваліфікації
водіїв автотранспортних засобів.
Відомості про об’єкт: до складу ЦМК входить майно,
а саме: основні засоби — учнівський корпус загальною
площею 646,8 м 2 , будка охорони; автомобілі: ВАЗ2108
№ 9580 ЛВН (1988 р. в.), ВАЗ21013 № 6224 (1984 р.
в.), КАМАЗ53208 № 7846 ЛВО (1990 р. в.), опель «Ре
корд» № 16414 ТА (1986 р. в.); каналізаційні мережі,
мережі водопостачання, мережі теплопостачання,
мережі електропостачання, зовнішнє освітлення, світ
лофор сигнальний, асфальтобетонне покриття, мета
левочавунна огорожа, естакада дитяча автомобільна,
монітор Siemens, набір меблів, системний блок
CEL2000, факс Panasonic KXFC195RUG, касовий апа
рат «Елка», тумба, приставний стіл, крісло Рома Д5,
монітор Samsung 793 DF, принтер Printe Phasser; нема
теріальні активи: ліцензія, програма 1Сбухгалтерія 7х7,
БЕСТзвіт програма.
Станом на 31.03.2006, на балансі комбінату перебувають
товарноматеріальні цінності на суму 2 093,32 грн., цінності
та бланки суворої звітності на суму 5 231,60 грн., наявні гро
шові кошти 10 412,35 грн.
Кредиторська заборгованість станом на 31.03.2006:
16 605,40 грн.
Дебіторська заборгованість станом на 31.03.2006:
13 790,89грн.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Кількість працюючих: 17 осіб.
Вартість продажу об’єкта приватизації без ПДВ: 906 500,00
грн. (дев’ятсот шість тисяч п’ятсот гривень 00 коп.), ПДВ —
181 300,00 грн. (сто вісімдесят одна тисяча триста гривень
00 коп.)
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ стаN
новить 1 087 800,00 грн. (один мільйон вісімдесят сім
тисяч вісімсот гривень 00 коп.).
Умови продажу.
1. Збереження профілю діяльності об’єкта приватизації.
2. Надання методичної допомоги вчителям середніх загально
освітніх шкіл, які викладають предмет «Правила дорожнього ру
ху».
3. Збереження 17 робочих місць протягом не менш як двох
років.
4. Забезпечення умов навчання учнів середніх загальноос
вітніх шкіл та дошкільних закладів м. Львова за програмою
«Правила безпечного руху пішоходів».
5. Організація навчання водіївінвалідів за програмою під
готовки водіїв транспортних засобів категорії «В».
6. Створення дитячих майданчиків, які дозволять в ігровій
формі набувати необхідних знань і навиків для безпечного
руху пішоходів на дорогах загального користування і вулицях
населених пунктів.
7. Регулярне проведення змагань серед дитячих колекти
вів Львівської області для визначення кращих юних автоінс
пекторів дорожнього руху.
8. Поновлення парку навчальних транспортних засобів
автошколи (закупити не менше двох легкових автомобі
лів).
9. Забезпечення щорічного видання навчального посі
бника або підручника з правил та безпеки дорожнього
руху.
10. Подальше відчуження, оренда та передача в заста
ву покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
здійснюється за погодженням продавця із забезпечен
ням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не
виконаних покупцем на момент такого відчуження, відпо
відальності за їх невиконання, визначених законодавст
вом.
11. Покупцем надаються продавцю необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов договору ку
півліпродажу.
12. Покупець не повинен перешкоджати продавцю у здій
сненні контролю за виконанням умов договору купівлі
продажу.
13. У разі відмови переможця конкурсу від підписання
договору купівліпродажу він сплачує неустойку у розмірі 20
відсотків від ціни об’єкта приватизації.
14. Бізнесплан повинен відповідати вимогам, передбаче
ним чинним Положенням про порядок приватизації об’єктів
групи Ж, із зазначенням термінів (строків) виконання зобо
в’язань.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб
— грошові кошти.
Питання землевідведення покупцем вирішуються самостій
но.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та платежі за
об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001
в банку УДК у Львівській області, код банку 825014, одержу
вач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львівській
області, код за ЄДРПОУ 20823070.
Грошові кошти в розмірі 108 780,00 грн., що становить
10% від початкової вартості об’єкта, вносяться на рахунок
№ 37310009000186 в банку УДК у Львівській області, код
банку (МФО) 825014, одержувач коштів — Регіональне від
ділення ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ
20823070.

Некомерційний конкурс відбудеться через 50 каленN
дарних днів після публікації в газеті «Відомості приваN
тизації» об 11.00 за адресою: вул. Січових Стрільців, 3,
кімн. 24, м. Львів, Регіональне відділення ФДМУ по
Львівській області.
Заяви приймаються в робочі дні з 9.00 до 17.00, в п’ятницю
— з 9.00 до 16.00, протягом 43 днів після публікації в газеті
«Відомості приватизації» в кімнаті № 5 за адресою: вул. Сі
чових Стрільців, 3, м. Львів.
Ознайомитися з об’єктом можна за його адресою. Служба з
організації та проведення некомерційного конкурсу знаходить
ся за адресою: вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 24, м. Львів, тел.
(0322) 724900, Регіональне відділення ФДМУ по Львівській
області.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні майна бази відпочинку
«Ластівка», що знаходиться на балансі ВАТ
«Костянтинівський завод високовольтної апаратури»
Назва об’єкта: майно бази відпочинку «Ластівка», що зна
ходиться на балансі ВАТ «Костянтинівський завод високово
льтної апаратури».
Адреса об’єкта: 63832, Харківська обл., Борівський рн, с.
ПіскиРадьківські, вул. Перемоги, 262.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00213405, ВАТ «Костян
тинівський завод високовольтної апаратури», 85103, Доне
цька обл., м. Костянтинівка, вул. Леніна, 3.
Призначення об’єкта: організація відпочинку населення.
Відомості про об’єкт: майно бази відпочинку «Ластівка» у
кількості 27 од., а саме: човен дерев’яний (1 од.), компресор
до холодильника (2 од.), швейна машина (2 од.), гітара «Со
ло» (1 од.), пересувна електростанція (1 од.), заднина (1 од.),
подуги (3 од.), піаніно «Україна» (1 од.), гітара «Бас» (1 од.),
підсилювач радіотехнічний (1 од), сатуратор для води (1 од.),
холодильник «Саратов» (1 од.), стіл тенісний (1 од.), стіл бі
льярдний (1 од.), водний велосипед (5 од.), телевізор «Гори
зонт» (2 од.), холодильник побутовий «Баку» (1 од.), м’ясору
бка (1 од).
Вартість продажу без ПДВ — 7 085 грн., ПДВ — 1 417 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 8 502
грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Збереження профілю діяльності.
2. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його по
вної вартості.
3. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
4. У разі подальшого відчуження або передачі в заставу об’
єкта приватизації погодити це відчуження або передачу в за
ставу з Регіональним відділенням ФДМУ по Харківській облас
ті.
5. Дотримуватись екологічносанітарних норм та правил
пожежної безпеки.
6. Покласти виконання умов пунктів 1, 4, 5 на нового власни
ка — у разі відчуження об’єкта приватизації.
7. Покласти виконання умов пунктів 1, 5 на орендаря в разі
передачі об’єкта в оренду.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно
сяться Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській
області на р/р № 37186501900001 в УДК у Харківській об
ласті, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач
коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській об
ласті.
Грошові кошти в розмірі 850,20 грн., що становить 10
відсотків від початкової вартості об’єкта приватизації, пе
рераховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Хар
ківській області на р/р №37317000140001 в УДК у Харків
ській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отри
мувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківсь
кій області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Ха
рків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для
довідок 7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м.
Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон
для довідок 7051848.
Аукціон буде проведено 1 вересня 2006 року об 11.00
в приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адреN
сою: м. Харків, Палац Праці, 7Nй під’їзд, 5Nй поверх.
Останній день приймання заяв — 28 серпня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташуван
ня.

ПРОДАЖ ОБ’ЄКТІВ ГРУПИ Е
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області про підсумки продажу
об’єкта групи Е (державна власність)
Державна частка розміром 27,1 відсотків у статутному фо
нді ТОВ «ІнкСервіс1» (корпоративні права).
Адреса: 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Макси
мовича, 6.
Спосіб приватизації: викуп.
Покупець: юридична особа.
Ціна продажу: 105 391 гривень (сто п’ять тисяч триN
ста дев’яносто одна) гривень.
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Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 01.12.2004 № 103616511 редакція приймає електронною поштою від
регіональних відділень ФДМУ (gazeta@spfu.gov.ua) щосереди до 15.00 на публікацію в газеті «Відомості приватизації»
інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.
Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, в якому зазначаються:
вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист;
прізвище, ім’я та по батькові (повністю), телефон виконавця;
електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше вищезазначеного терміну, будуть опубліковані у номері газети, що вийде друком лише за два
тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у паперовому вигляді залишаються в регіонально
му 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, що належить Автономній Республіці Крим та знахо
диться на балансі Кримського республіканського підприємст
ва інженерних мереж (м. Сімферополь) — газопровід низькоN
го тиснення по вулиці Гагаріна, вулиця Горіхова третя черN
га (газопровід низького тиснення по вул. Горіховій).
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з ме
тою передачі в оренду.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Сімферо
польський район, смт Гвардійське, вул. Горіхова.
2. Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим та зна
ходиться на балансі ГоловУКБ при РМ АРК — незавершене
будівництво автономної газорозподільної станції.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з ме
тою передачі в оренду.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Сакський
район, с. Геройське.
3. Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим та зна
ходиться на балансі ГоловУКБ при РМ АРК — незавершене
будівництво газорозподільної станції.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з ме
тою передачі в оренду.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Сакський
район, с. Митяєве.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії
такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, копії посвідчення про підвищення кваліфікації
оцінювачів; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особи
стими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної дія
льності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформацію про претендента (документ, у якому за
значаються відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінюва
чів, які працюють у його штатному складі та додатково залу
чаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подіб
ного майна тощо); конкурсну пропозицію щодо вартості ви
конання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також терміну виконання робіт (у календарних днях)
— подаються в запечатаному конверті; один конверт із за
значеною адресою учасника конкурсу.
Конкурсна документація подається в запечатаному конве
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер
ті.
Конкурс відбудеться 19 липня 2006 року о 10.00 у
Фонді майна Автономної Республіки Крим за адресою:
м. Сімферополь, вул. Севастопольська,17.
Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодст
ва Фонду майна Автономної Республіки Крим до 12 липня
2006 року за тією ж адресою, кабінет № 7, телефон/факс для
довідок (0652) 604732.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта
Об’єкт державної власності — колишня лікарня загальною
площею 296,3 м2 за адресою: Вінницька область, Бершадсь
кий район, с. Красносілка, що не увійшла до статутного фон
ду ВАТ «Красносільський цукровий завод».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення справе
дливої вартості об’єкта з метою відображення її в бухгалтер
ському обліку.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до кон
курсної комісії документацію в запечатаному конверті з опи
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. До під
твердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія
установчого документа претендента; копії документів, що під
тверджують кваліфікацію оцінювачів, які працюють у штат
ному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінюва
чів, яких буде додатково залучено претендентом до прове
дення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; копія серти
фіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом державного майна; інформація про претендента (до
кумент, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатко
во залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечата
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро
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біт, та терміну виконання робіт (у календарних днях). Регіо
нальне відділення ФДМУ по Вінницькій області розглядати
ме лише такі конкурсні пропозиції претендентів, в яких тер
мін виконання робіт відповідає вимогам Методики оцінки
майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або
її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допу
скається, конкурсні документи претендентів, яких не допущено
до участі у конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх пись
мовою заявою після затвердження протоколу засідання комісії.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведен
ня конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурс відбудеться 27 липня 2006 року об 11.00 за
адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Телефон для довідок 352631.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії ре
гіонального відділення до 16.00 21 липня 2006 року (включно)
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна
Оцінка буде здійснюватись згідно з Методикою оцінки
майна, затвердженою постановою КМУ від 10.12.03 № 1891.
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів (інв. № 101034—101045,
101047101048, 101050—101055) Кортеліської експлуатаційної
дільниці, що знаходиться на балансі Ратнівського МУВГ.
Адреса об’єкта: Волинська обл., Ратнівський рн, с.
Кортеліси.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта, який приватизується шляхом продажу на
аукціоні.
Балансова (залишкова) вартість об’єкта оцінки: 271 940,78
грн. станом на 01.01.06 (за останній звітний період).
Запланована дата оцінки: 30.06.06.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до
регіонального відділення документацію у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. До підтверджених документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою по
кожному об’єкту окремо; копії установчих документів
претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо його досвіду роботи,
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у
запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо
вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.
Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наяв
ність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними
документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Дер
жавному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Поряд
ку реєстру фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі
оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 №
2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001
за № 1092/6283; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у про
ведені оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оці
нювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду
у проведені оцінки подібного майна; письмової згоди оціню
вачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної дія
льності, до виконання робіт з оцінки майна.
Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід за
значати в єдиній одиниці виміру — календарних днях.
Конкурс відбудеться 19 липня 2006 року у РегіональN
ному відділенні ФДМУ по Волинській області за адреN
сою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімната 801, телеN
фони для довідок: 4N00N57, 4N34N92.
Конкурсну документацію слід подати до загального відді
лу Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області до
14 липня 2006 року включно за адресою: м. Луцьк, Київський
майдан, 9, кімната 833.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ
по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде
залучено до проведення незалежної оцінки
Назва об’єкта: нежитлове приміщення (прим. 142, літ. А12,
кімнати з № 1 до 19 включно) загальною площею по внутріш

ньому обміру 289,6 м2, вбудоване в перший поверх двопове
рхової прибудови до дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку,
літ. А9, та прибудова, літ. А2, площею у основи 158,9 м2 з
ґанком площею 4,5м2, які не увійшли до статутного фонду
ДАЕК «Запоріжжяобленерго».
Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Каховсь
ка, 26.
Телефони: 390284, 390487.
Мета проведення незалежної оцінки: для передачі в орен
ду за конкурсом.
Запланована дата оцінки: 30.06.2006.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційноправова форма: державна.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май
на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.03 № 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде
здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний від
бір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 25.11.03 № 2100 і за
реєстрованого в Міністерстві юстиції України від 19.12.03
№ 1194/8515.
Претендентам потрібно подати в запечатаному конверті
документацію з описом підтвердних документів:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатко
во залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, звірені їхніми особис
тими підписами; копії сертифіката суб’єкта оціночної діяль
ності, виданого претенденту Фондом державного майна Укра
їни; інформацію про претендента ( документ, який містить
відомості про претендента, щодо його досвіду роботи, квалі
фікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працю
ють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, утому числі подібного майна то
що); один конверт із зазначенням адреси претендента.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико
нання робіт, калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також терміну виконання робіт;
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних днях.
Конкурсну документацію слід подавати до загального від
ділу регіонального відділення ФДМУ (кімната № 767) до
13.07.06 (включно).
Конкурс відбудеться 19.07.06 у кімнаті № 748 о 14Nй
годині за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164.
Телефон для довідок 13N50N29.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ
по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
яких буде залучено до проведення
незалежної оцінки
1. Назва об’єкта: розширення експлуатаційної дільниці
№ 1 на 25 автомобілів у складі:
будівля гаража, літ. Б1, площею 455,6 м2; огорожа № 1;
замощення I (бетонний майданчик).
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Мелітополь
ський рн, с. Новгородківка, вул. Жовтнева, 1б.
Телефон (06192) 54604 Слєпкань М. В.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шля
хом продажу на аукціоні.
Балансова залишкова вартість станом на 01.01.06 —
1 801 241 грн., балансоутримувач — Мелітопольське міжра
йонне управління водного господарства Запорізького облво
дгоспу
Запланована дата оцінки: 31.07.06.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційноправова форма: державна.
2. Назва об’єкта: ОНБ — пансіонат на 250 місць.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Якимівський
район, смт Кирилівка, коса «Пересип».
Телефон 390507, Куличенко Д. В.
Кількість об’єктів: спальний корпус; клубїдальня; прийма
льномедичний корпус; господарський корпус; мережі по
стачання питної та технічної води; мережі каналізації з ви
гребом; вертикальна планіровка.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шля
хом продажу на аукціоні.
Витрати на будівництво без індексації 2 204 018,5 грн.
Запланована дата оцінки: 31.06.06.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційноправова форма: державна.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май
на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.03 № 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій
снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 25.11.03 № 2100 і зареєстрова
ного в Міністерстві юстиції України від 19.12.03 № 1194/8515.
Претендентам потрібно подати в запечатаному конверті
документацію з описом підтвердних документів:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; ко
пію установчого документа претендента; копії кваліфікацій
них документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких бу
де додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, звірені
їхніми особистими підписами; копії сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер
жавного майна України; інформацію про претендента ( до
кумент, який містить відомості про претендента, щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додат
ково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, утому
числі подібного майна тощо); один конверт із зазначенням
адреси претендента.
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Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико
нання робіт, калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також терміну виконання робіт;
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазна
чиати в єдиній одиниці виміру — календарних днях. Кон
курсну документацію слід подавати до загального відділу
регіонального відділення ФДМУ (кімната № 767) до 13.07.06
(включно).
Конкурс відбудеться 19.07.06 у кімнаті № 748 о 14Nй
годині за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164. ТеN
лефон для довідок 13N50N29.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по ІваноNФранківській області про повторне
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежних оцінок майна
1. Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ 131 автореммайсN
терня, держ. № 33N93 ИФВ, що знаходиться на балансі
ВАТ«ІваноФранківськавтотранс». У комплект входить обла
днання в кількості 16 одиниць.
Адреса об’єкта: м. ІваноФранківськ, вул. С. Бандери, 60.
Мета проведення незалежної оцінки — приватизація шля
хом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки — 31.05.06.
2. Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ 131 автореммайстерN
ня, держ. № 76N48 ИФВ, що знаходиться на балансі
ВАТ«ІваноФранківськавтотранс». У комплект входить обла
днання в кількості 24 одиниці.
Адреса об’єкта: м. ІваноФранківськ, вул. С. Бандери, 60.
Мета проведення незалежної оцінки — приватизація шля
хом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки — 31.05.06.
Претенденти подають до регіонального відділення конкур
сну документацію. Конкурсна документація подається у за
печатаному конверті з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті.
До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі, копії сві
доцтв про підвищення кваліфікації оцінювачів та яких буде
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмова згода оцінювачів, яких буде додатково залу
чено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особисти
ми підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльнос
ті, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відо
мості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфіка
ції та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у
його штатному складі та додатково залучаються ним, з неза
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатано
му печаткою учасника конкурсу конверті і має містити пропози
цію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’я
заних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, як
що він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Копії документів, що подаються до регіонального відділен
ня, повинні бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні ФДМУ
17.07.06 за адресою: м. ІваноNФранківськ, вул. Січових
Стрільців, 15.
Конкурсну документацію подавати до загального відді
лу регіонального відділення до 16.00 14.07.06 за адресою:
м. ІваноФранківськ, вул. Січових Стрільців, 15, кімн. 208, те
лефон для довідок 553139.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
майна станом на 30.06.2006
Комплекс будівель, що знаходиться на балансі «Сумського
державного селекційного центру». Склад об’єкта приватиза
ції: адмінбудинок з прибудовою, свинарник; ізолятор, гараж,
прохідна, водокачка, ізолятор, льодяник, силососховище.
Юридична адреса: Сумська обл., м. Білопілля, вул. Тернів
ська, 66.
Спосіб приватизації зазначених об’єктів: аукціон.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май
на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 №1891
Претенденти подають таку конкурсну документацію: заяву
на участь у конкурсі за встановленою формою; копію устано
вчого документа претендента; копію свідоцтва платника по
датку; копії кваліфікаційних документів оцінювачів (в тому чи
слі копії посвідчень про підвищення кваліфікації), які працю
ють у штатному складі та яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оці
нку майна, завірені їх особистими підписами; копію серти
фікату суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом державного майна України; інформацію про прете
ндента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досві
ду 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 запечата
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро
біт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений
в інформації про проведення конкурсу
Конкурс відбудеться 20 липня 2006 року о 10.00 за адN
ресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4Nповерх, кімн.3.
Кінцевий термін подачі конкурсної документації 14 липня
2006 року (включно).
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктiв оцiночної
дiяльностi, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів
Державна власність.
1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівницт
ва — друга черга АЗС із стоянкою будівельних машин
ЧСУМ.
Адреса об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Сурікова, 14.
Відомості про об’єкт: гараж на 25 спецмашин із закритою
стоянкою, будівля очищення масел, будівля для миття ма
шин та очисні споруди для стічних вод, з КТП диспетчерсь
кою.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості.
Спосіб приватизації: аукціон.
Дата оцінки: 30.06. 2006.
Комунальна власність.
2. Назва об’єкта оцінки: ігровий майданчик.
Адреса об’єкта оцінки: м. Сміла, вул. Кременчуцька, 6а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартост.
Спосіб приватизації: аукціон.
Відомості про об’єкт: майданчик площею 202 м2.
Дата оцінки: 30.06.2006 .
Учасники конкурсу подають до регiонального вiддiлення
конкурсну документацiю в запечатаному конвертi з описом
пiдтвердних документiв:
До пiдтвердних документiв належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою, (вiдпо
вiдно до Положення про конкурсний вiдбiр суб’єктiв оцiноч
ної дiяльностi, затвердженого наказом ФДМУ вiд 25.11.2003
№ 2100); копiя установчого документа претендента; копії ква
лiфiкацiйних документiв оцiнювачiв, якi працюють у штатно
му складi та яких буде залучено до проведення оцiнки та пiдпи
сання звiту про оцiнку майна; письмовi згоди оцiнювачiв, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робiт
з оцiнки майна та пiдписання звiту про оцiнку майна, завiренi
їхнiми особистими пiдписами; копiя сертифiката суб’єкта оц
iночної дiяльностi, виданого претенденту Фондом державно
го майна України; iнформацiя про претендента (документ,
який мiстить вiдомостi про претендента щодо його досвiду
роботи, квалiфiкацiї та особистого досвiду роботи оцiню
вачiв, якi працюють у його штатному складi та додатково за
лучаються ним, з незалежної оцiнки майна, у т. ч. подiбного
майна тощо).
Конкурсну документацiю слiд подавати до загального вiддiлу
Регiонального вiддiлення ФДМУ по Черкаськiй областi за чо
тири робочі днi до оголошеної дати проведення конкурсу (вклю
чно). Останнiй день подання заяв — 17 липня 2006 р.
Конкурсна пропозицiя претендента подається в окремо за
печатаному конвертi i має мiстити пропозицiю щодо вартостi
виконання робiт, калькуляцiї витрат, пов’язаних з виконанням
робiт, а також термiну виконання робіт в календарних днях.
До подачі заяви до регіонального відділення оцінювач по
винен ознайомитися з об’єктом оцінки, в разі відмови від про
ведення оцінки об’єкта приватизації, суб’єкт оціночної діяль
ності відшкодовує витрати про оголошення конкурсу в пресі.
Конкурс відбудеться 21 липня 2006 року в РегіональN
ному відділенні ФДМУ по Черкаській області за адреN
сою: 18000, м. Черкаси, бульв. Т. Шевченка, 185.
Тел. для довідок: 372660, 372971, 373090, 372982.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по ІваноNФранківській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який
відбувся у регіональному відділенні 26.06.06
У зв’язку з тим, що на конкурс з відбору суб’єктів оціноч
ної діяльності для здійснення незалежних оцінок автомобі
лів ЗІЛ 131 автореммайстерень (держ. № 3393ИФВ та держ.
№ 7648ИФВ), що знаходяться на балансі ВАТ«Івано
Франківськавтотранс», за адресою: м. ІваноФранківськ, ву
л. С. Бандери, 60, не було подано жодної заяви, вважати кон
курс таким, що не відбувся.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єкта оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта
приватизації комунальної власності групи Д
від 21.06.2006
Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки
ОНБ площею 307,8 м2, с. Острів Сокальського району, вул.
Центральна, 111, визнано ПП «ЕкспертМаш».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській
області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
Переможцями конкурсу по об’єктах оцінки визнано:
ФО ПП Федорова І. О.
Назва об’єкта: будівлі та споруди В. Сорочинської ГЕС на
р. Псьол.
Адреса: Полтавська обл., Миргородський рн, с. В. Соро
чинці.
Балансоутримувач: Управління «Полтававодгосп».
Мета оцінки: оренда.
Назва об’єкта: будівлі та споруди Шишацької ГЕС на р.
Псьол.
Адреса: Полтавська обл., смт Шишаки.
Балансоутримувач: Управління «Полтававодгосп»,
Мета оцінки: оренда.
ПП «Нерухомість»
Назва об’єкта: ОНБ — будинокінтернат для людей похи
лого віку та інвалідів на 241 місце.
Адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Молодіжна,
квартал 297.
Балансоутримувач: Комунальне виробниче підприємство
«Кременчуцьке міське управління капітального будівництва».
Спосіб приватизації: аукціон (під добудову без збережен
ня профілю).

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області
про підсумки конкурсу, який відбувся 21.06.2006 з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів
Переможцями конкурсу визнано:
1. Назва об’єкта оцінки: будівля пункту підготовки вагонів
до навантаження (ППВН) загальною площею 548,5 м2, що зна
ходиться на балансі Шевченківського вагонного депо; ( м.
Черкаси, пров. Комунальний, 12) — Беспалий В. Я.
2. Назва об’єкта оцінки: їдальня з обладнанням, що знахо
диться на балансі ВАТ «Промінь», але не ввійшла до його
статутного фонду; ( с. Левада, Тальнівського району) — ТОВ
«КонтактСервіс».

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
що відбувся 19.06.2006 в Регіональному відділенні
ФДМУ по Чернігівській області з відбору суб’єктів
оціночної діяльності , які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
Переможцем конкурсу визнано:
1. По об’єкту незавершеного будівництва державної вла
сності — АТС (автоматична телефонна станція), яка розта
шована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський рн, смт
Парафіївка, вул. Шевченка, 60а, та перебуває на балансі
ВАТ «Парафіївський цукровий завод» — так як конкурсна
пропозиція, надана учасником конкурсу не перевищує зви
чайну ціну, установлену для відповідної групи об’єктів оці
нки наказом ФДМУ «Щодо звичайної ціни послуг на вико
нання робіт з оцінки майна» від 14.02.2005 № 288, єдиному
учаснику конкурсу ПП «Аксіома» було запропоновано укла
сти з регіональним відділенням договір на проведення оці
нки.
2. По об’єкту незавершеного будівництва державної влас
ності — лазніпральні, яка розташована за адресою: Черні
гівська обл., Ічнянський рн, смт Парафіївка, вул. Новоза
водська, 10, та перебуває на балансі ВАТ «Парафіївський
цукровий завод» — так як конкурсна пропозиція, надана уча
сником конкурсу не перевищує звичайну ціну, установлену
для відповідної групи об’єктів оцінки наказом ФДМУ «Щодо
звичайної ціни послуг на виконання робіт з оцінки майна» від
14.02.2005 № 288, єдиному учаснику конкурсу ПП «Аксіома»
було запропоновано укласти з регіональним відділенням до
говір на проведення оцінки.
3. По об’єкту незавершеного будівництва державної влас
ності — 18квартирному житловому будинку з надвірним ту
алетом, який розташований за адресою: Чернігівська обл.,
Ічнянський рн, смт Парафіївка, вул. Новозаводська, 6, та пере
буває на балансі ВАТ «Парафіївський цукровий завод» — так
як конкурсна пропозиція, надана учасником конкурсу не пе
ревищує звичайну ціну, установлену для відповідної групи
об‘єктів оцінки наказом ФДМУ «Щодо звичайної ціни послуг
на виконання робіт з оцінки майна» від 14.02.2005 № 288,
єдиному учаснику конкурсу ПП «Аксіома» було запропонова
но укласти з регіональним відділенням договір на проведен
ня оцінки.
4. По об’єкту незавершеного будівництва державної
власності — ветеринарній станції з лабораторією, що
розташована за адресою: Чернігівська обл., Ніжинсь
кий рн, с. Вертіївка, провул. Новий, 5д — конкурсна про
позиція, надана учасником конкурсу дещо перевищує
звичайну ціну, установлену для відповідної групи об’єк
тів оцінки наказом ФДМУ «Щодо звичайної ціни послуг
на виконання робіт з оцінки майна» від 14.02.2005 № 288,
але враховуючи, що до складу об’єкта оцінки входять
шість будівель незавершених будівництвом, єдиному
учаснику конкурсу ПП «Аксіома» було запропоновано укла
сти з регіональним відділенням договір на проведення
оцінки.
5. По об’єкту державної власності незавершеного будівни
цтва — 60квартирному житловому будинку, що розташова
ний за адресою: 16300, Чернігівська обл., смт Куликівка, вул.
Щорса, 45а — конкурс не відбувся.
6. По об’єкту незавершеного будівництва державної вла
сності — 12квартирному житловому будинку, який не
увійшов до статутного фонду ВАТ «Чернігівводбуд», розта
шований за адресою: Чернігівська обл., м. Новгород
Сіверський, вул. Залінійна, 21а, та перебуває на балансі
дочірнього підприємства ВАТ «Чернігівводбуд» Новгород
Сіверська пересувна механізована колона № 212 — кон
курс не відбувся.
7. По об’єкту незавершеного будівництва —одноквартир
ному житловому будинку, який розташований за адресою:
Чернігівська обл., Борзнянський рн, с. Забілівщина, вул. Мо
лодіжна, 8 — конкурс не відбувся.
8. По об’єкту державної власності незавершеного будівни
цтва — очисних спорудах, що розташовані за адресою: 16500,
Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Петровського, 64, та пере
бувають на балансі ВАТ «Бахмачм’ясокомбінат» — конкурс не
відбувся.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки майна,
який відбувся 15.06.2006 у Регіональному відділенні
Фонду державного майна України по Донецькій
області
Переможцями конкурсу по об’єктах визнано:
об’єкту державної власності групи А — окреме індивідуа
льно визначене майно — дерев’яний будиночок відпочинку
без фундаменту, що не увійшло до статутного фонду і
знаходиться на балансі ТОВ «Ветківський завод».
Місцезнаходження об’єкта: Першотравневий рн, с. Ур
зуф, територія бази відпочинку «Чайка». Аукціон — МПП
«Укрвостокпатеко» (директор — Зеленський Ю.М.);
об’єкту державної власності групи А — вбудоване не
житлове приміщення першого поверху житлового буди
нку з льохом загальною площею 311,3 м 2 , що знаходить
ся на балансі ВАТ «Ясинівський коксохімічний завод» і
орендується суб’єктом підприємницької діяльності —
фізичною особою Насолодіною Т. Ю. Місцезнаходжен
ня об’єкта: м. Макіївка, вул. Депутатська, 158, викуп. —
ТОВ НКУФ «Універсалконсалтинг» (директор — Резні
ков А. Х.)

5 липня 2006 року
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПIДСУМКИ 87Nго СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО АУКЦIОНУ ЗА ГРОШОВІ КОШТИ
(затвердженого наказом ФДМУ від 27.06.2006 № 1006)

Код за
ЄДРПОУ

Розмір
статут
ного
фонду,
грн.

Назва підприємства

00176745 ВАТ «ТОРЕЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННОГО
ШАХТНОГО КРІПЛЕННЯ»

Акцій
запро
поновано,
шт.

Номі
нальна
вар
тість
акції,
грн.

Почат
кова
ціна
акції,
грн.

Аукці
онна ціна
акції,
грн.

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

Сума заявлених
грошових коштів,
грн.

Задоволено
заяв

фіз.
осіб

фіз.
осіб

юр.
осіб

Сума грошових
коштів, прийнятих
до сплати

юр.
осіб

фіз.
осіб

юр.
осіб

Кількість
недопущених
заяв

Сума грошових
коштів, що
підлягають
поверненню

фіз.
осіб

фіз.
юр.
особам особам

юр.
осіб

Акцій
продано,
шт.

Сума
грошових
коштів,
прийня
тих до
сплати,
грн.

Зали
шок
акцій,
шт.

2444142,25

655017

0.25

0.25

0,02521

0,01835

30

1

16525

10

29

1

16504,93

10

1

0

0,07

0

655017

0

16514,93

7215000

481010

1.5

1.5

0,375

0

39

0

22272

0

39

0

22263,78

0

0

0

8,22

0

59370

421640

22263,78

00274312 ВАТ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»

100406,25

1571

5.25

39.59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1571

0

00372925 ВАТ «СУМСЬКИЙ РАФІНАДНИЙ ЗАВОД»

14388336 5801287

0.25

0.25

0,0625

0

0

1

0

362580

0

1

0

362580

0

0

0

0

5801280

7

362580

00225667 ВА НВТ «ТЕПЛОАВТОМАТ»

00373630 ВАТ «БУЖАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

1380230

341116

0.25

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

341116

0

978757

354000

0.25

0.25

0,01

0

7

1

590

10

7

1

590

10

0

0

0

0

60000

294000

600

00387329 ВСАТ «НОВОСЕЛИЦЬКЕ»

2049210

956220

0.25

0.25

0,0625

0

2

0

20

0

2

0

20

0

0

0

0

0

320

955900

20

00412412 ВАТ «ЛЮБОТИНСЬКИЙ САД»

4460840 1779472

0.25

0.25

0,0625

0

1

0

10

0

1

0

10

0

0

0

0

0

160

1779312

10

00445535 ВАТ «СЕВЛЮШСИР»

1542500

617000

0.25

0.25

0,01252

0,00855

19

0

7745

0

18

0

7725

0

1

0

0

0

617000

0

7725

10366100 4146440

0.25

0.25

0,0625

0

3

1

50

10

3

1

50

10

0

0

0

0

960

4145480

60

0.25

0.25

0,0625

0

2

0

20

0

2

0

20

0

0

0

0

0

320

805264

20
20

00383414 ВАТ «ОРАНСЬКИЙ КРОХМАЛЬНИЙ ЗАВОД»

00483493 ВАТ «ПЛЕМПТАХОЗАВОД ІМЕНІ ЧКАЛОВА»
00488912 ВАТ «ЖОВТНЕВЕ»

2024560

805584

00488993 ВАТ «ОЛЕШИНСЬКЕ»

4852600

869561

0.25

0.25

0,0625

0

2

0

20

0

2

0

20

0

0

0

0

0

320

869241

00688002 ВАТ «СТАРОБЕШІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»

2705200

389165

0.25

0.25

0

0

2

0
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0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

389165

0

00951586 ВАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

7681700 3072680
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0.25

0,0625

0

2

0

75

0

2

0

75

0

0

0

0

0

1200

3071480
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00955704 ВАТ «САРНЕНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

4335079

0.25

0.25

0,0107

0,00767

22

1

7630

10

20

1

6730

10

2

0

0

0

629900

0

6740

00957608 ВАТ «КУТЕЙНИКІВСЬКИЙ КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ»

4756700 2830909

01237616 ВАТ «КРАМАТОРСЬКЖИТЛОБУД»
01350156 ВАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД»
02042356 ВАТ «ФАВОРИТ»
02968487 ВАТ «КРОЛЕВЕЦЬКА ФАБРИКА «ХУДОЖНЄ ТКАЦТВО»
03113221 ВАТ «СВЕРДЛОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 10913»

629900

0.25

0.25

0,0625

0

4

1

95

10

4

1

95

10

0

0

0

0

1680

2829229
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0.25
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0

1

0
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0

1

0
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0

0

0

0

0
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2394302

953452
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0.25

0,0625

0

1

0
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0

1

0
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0

0

0

0

0
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953292
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79738
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

2964864 1185753
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0

2

0
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0

2

0

110

0

0

0

0

0

1760
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0.25

0.25

0,01

0

3

0

1120

0

3

0

1120

0

0

0

0

0

112000

105696

1120

544242

217696

03113325 ВАТ «КІРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 10923»

355886,5

115115

0.25

0.25

0,01016

0,00903

4

0

1170

0

4

0

1170

0

0

0

0

0

115115

0
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03399511 ВАТ «РІВНЕАВТОТРАНСПОРТ 15654»

1610070

547428

0.25
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0,01

0

2

0

855

0

2

0

855

0

0

0

0

0

85500

461928
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03751741 ВАТ НОВГОРОДКIВСЬКА «АГРОПРОМТЕХНІКА»

1148200

310387

0.25

0.25

0,01

0

1

0

10

0

1

0

10

0

0

0

0

0
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04371845 ВАТ «ПРИЛУЦЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ»

3578900 1431560
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0
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0
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0
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0

0
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0

3

2
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3

2
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0

0

0

0
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2357740

4980

04685414 ВАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ»
04762623 ВАТ «ОЛЕКСІЇВСЬКЕ»

1273984

509600

0.25
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0,01

0

2

0
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0

1

0
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0

1

0

0

0
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04872300 ВАТ «ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС»

4960000

3 476
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25,24453

17,55283

111

0

87750

0

111

0

87158,06

0

0

0

591,94

0

3476

0
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793118
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0,01

0

5

0

1560

0

5

0

1560

0

0

0

0

0

156000

110659

1560

05393702 ВАТ «СТАНІСЛАВЧИК»
05409685 ВАТ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД МАСТИЛЬНОГО ТА
ФІЛЬТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ»

0.25

0.25

0,06257

0,05077

5

2

420

364413

5

2

419,99

364413

0

0

0,01

0

5830447

05430461 ВАТ «ХРИСТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД КОМБІКОРМІВ І КРУП»

3724100

628400

0.25

0.25

0,02443

0,0152

22

1

15340

10

22

1

15339,96

10

0

0

0,04

0

628400

0

05491161 ВАТ «АГРОБІЗНЕСНВ»

5258951

676800

0.25

0.25

0,01

0

11

1

7268

10

3

1
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10

8

0

0

0
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624800
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113875,65

1517

1.05

3.3

1,05

0

4

0

185

0

4

0

183,75

0

0

0

1,25

0

175

1342

183,75

1376745,5

0

209,44

05496224 ВАТ «ОТИНІЙСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»
05750289 ВАТ«ЛОЗІВСЬКИЙКОВАЛЬСЬКОМЕХАНІЧНИЙЗАВОД»*

14576117 5830447

0 364832,99
15349,96

277

0.05

1.27

0,75812

0,61372

6

0

210

0

6

0

209,44

0

0

0

0,56

0

277

13737989 ВАТ «ШАМРАЇВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

10972306,75 2741416

0.25

0.25

0,25117

0,18653

6

1

688575

10

5

1

688554,82

10

1

0

20,18

0

2741416

14307512 ВАТ «АРКСІ»

9082085,75

724247

0.25

0.25

0,06381

0,04244

2

1

945

45270

2

1

944,99

45270

0

0

0,01

0

724247

0

3520100 4217240

0.25

0.25

0,0625

0

1

0

100

0

1

0

100

0

0

0

0

0

1600

4215640

100

0.25

1.52

0,25

0

2

1

110

1000

2

1

110

1000

0

0

0

0

4440

5012

1110
105

14308291 ВАТ»ПРИДНІПРОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА»
14310951 ВАТ «АГАТ»

236980

14314682 ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»
20900183 ВАТ «РОДНІКИ»
21318812 ВАТ«КАМ’ЯНЕЦЬПОДІЛЬСЬКА ПМК № 245»
21367236 ВАТ «ДРАБІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЛІКУВАЛЬНО
ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «ПРОЛІСОК»
21810683 ВАТ «СВІТЛОФОР»
31638894 ВАТ « РОЗДІЛЬСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД»

9452

66458910 9304172

0 688564,82
46214,99

0.5

0.5

0,125

0

3

0
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0

3

0
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0

0

0

0

0
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0
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0
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2

0
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0
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0

0

0
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0

7

1
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7

1
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0

0

0

0

60400

0
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0.25
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1
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1

4725
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1

0

0

0

343920

0
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4314887 1725955

0.25

0.25

0,0625

0

4

0

80230

0

4

0

80230

0

0

0

0

0

1283680

442275
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25343900 5709676
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0

2

0
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0

2

0

40

0

0

0

0

0
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* Підприємство знято з аукціону згідно з наказом ФДМУ від 27.06.06 № 1006

ÔÄÌÓ ïîâ³äîìëÿº
Оренда
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області
про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди державного майна
Назва та місцезнаходження органу, що проводить кон
курс: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Волинській області, 43027, м. Луцьк, Київський
майдан, 9.
Назва об’єкта та місцезнаходження: гараж залізничної ста
нції «Ковель» з господарськими будівлями, розташований
за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. О. Олеся,19.
Балансоутримувач: Рівненська дирекція залізничних пере
везень Львівської залізниці, 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 17.

5 липня 2006 року

Орган управління: Міністерство транспорту та зв’язку Укра
їни.
Відомості про об’єкт: гараж площею 442,2 м2, прохідна пло
щею 29,25 м2, сарай площею 20 м2, туалет 1,5 м2, автомийка
площею 8 м2, огорожа із залізобетонних плит.
Ринкова вартість майна , що пропонується в оренду,
без ПДВ: 27 465 грн.
Основні умови конкурсу:
найвищий розмір орендної плати порівняно з орендною
платою за базовий місяць оренди — квітень 2006 року, що
становить 2 550,73 грн.; страхування орендованого майна на
користь балансоутримувача та надання орендодавцю та ба
лансоутримувачу копій договору страхування орендного ман
на, страхового полісу та копії платіжних доручень; заборона
суборенди, приватизації та переходу права власності на оре
ндоване майно третім особам;

зобов’язання орендаря погоджувати з орендодавцем і ба
лансоутримувачем внесення змін до складу орендованого
майна; проведення його реконструкції;
вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з
метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта оре
нди; відшкодування витрат балансоутримувача на утриман
ня орендованого майна та надання комунальних послуг орен
дарю (у т. ч. плата за землю); термін дії договору оренди
одинадцять місяців;
проведення ремонту будівель і споруд за власний рахунок.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є ма
ксимальний розмір орендної плати при обов’язковому за
безпеченні виконання умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд
конкурсної комісії такі документи:
заяву про оренду з пропозиціями; відомості про учасника
конкурсу; копії установчих документів (для юридичної особи).
Заяви на участь в конкурсі з пакетами документів до них
приймаються за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9,
кімн. 812.

№ 25 (414)
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Кінцевий термін прийняття документів на конкурс — за 7
календарних днів до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться через 30 календарних днів з даN
ти публікації в газеті «Відомості приватизації» за адреN
сою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 817.
Телефон для довідок 48024.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про проведення
конкурсу на право укладення договору оренди
нерухомого майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс:
Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області за
адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2.
Назва об’єкта і його місцезнаходження: будівлі та спору
ди, що знаходяться на балансі Знам’янського будівельно
монтажного експлуатаційного управління № 3 Одеської залі
зниці за адресою: Кіровоградська обл., ст. Шостаківка.
Основні вимоги щодо умов конкурсу: найбільша запропоно
вана орендна плата порівняно з орендною платою за базовий
місяць — квітень 2006 р., що становить 768,44 грн. без ПДВ;
строк оренди — 11 місяців з можливою подальшою пролонга
цією відповідно до чинного законодавства; заборона суборен
ди та переходу права власності на орендоване майно третім
особам; у разі припинення або розірвання договору оренди
поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за ра

хунок власних коштів, які можна відокремити від орендовано
го майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю оре
ндаря. Поліпшення орендованого майна, які неможливо відо
кремити від орендованого майна без заподіяння йому шкоди
(невід’ємні поліпшення), компенсації не підлягають і є власні
стю держави; вжиття заходів для захисту навколишнього се
редовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації
об’єкта; забезпечення пожежної безпеки та страхування орен
дованого майна; своєчасне і в повному обсязі внесення орен
дної плати з урахуванням індексу інфляції.
Для участі в конкурсі претендент подає: заяву про участь
в конкурсі; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу (відображаються в проекті договору оренди); до
даткові пропозиції до договору оренди (варіанти поліп
шення орендованого майна); пропозиції щодо гарантій
сплати орендної плати; відомості про учасника конкурсу
(юридичним особам: документи, що посвідчують повнова
ження представника юридичної особи, посвідчені нотарі
усом копії установчих документів, відомості про фінансове
становище (платоспроможність) учасника конкурсу з ура
хуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей,
довідку про учасника конкурсу про те, що до нього не пору
шено справу про банкрутство; фізичним особам: копію до
кумента, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належ
ним чином оформлену довіреність, видану представнику
фізичної особи, свідоцтво про реєстрацію фізичної особи
як суб’єкта підприємницької діяльності, декларацію про
доходи).

○

ІНФОРМАЦІЯ
про об’єкт нерухомого військового майна, який
знаходиться на балансі навчальноNспортивної бази
літніх видів спорту МОУ, обліковується в КЕВ
м. Львова та пропонується до передачі в оренду на
конкурсній основі
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс:
навчальноспортивна база літніх видів спорту МОУ, адреса:
79058, м. Львів, вул. Клепарівська, 39а.
Назва об’єкта і його місцезнаходження:
нежитлові приміщення загальною площею 929,39 м2 будівлі
№ 81 ( чотириповерхова будівля, 1977 року побудови), військо
вого містечка № 199, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул.
Клепарівська, 39а. У зазначених приміщеннях зброя та боєпри
паси, а також хімічні та реактивні елементи не зберігались.
Розмір орендної плати: стартовий розмір орендної плати,
визначений відповідно до вимог чинного законодавства Укра
їни — 9 641,7 грн. на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги до використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нежит
лових приміщень під офіс, виробництво, склад; компенсація
орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за
прилеглу територію; компенсація витрат за виконання неза
лежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого май
на, встановлення приладів обліку комунальних послуг за ра
хунок власних коштів орендаря та укладення прямих догово
рів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’я
зання орендаря по сплаті орендної плати внесенням завдат
ку у розмірі це менше, ніж одна місячна орендна плата.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по за

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Назва підприємства

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

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

№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

одна місячна орендна плата. У зазначених складських
приміщеннях зброя та боєприпаси, а також хімічні та ре
активні елементи не зберігались.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по за
вершенню місячного строку з моменту опублікування об’
яви.
Телефони для довідок: (0322) 332546, 337363.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Назва підприємства

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

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
3059531

ВАТ «Донецький завод великопанельного домобудування 2»

7005,77

10,00

16.08.2006

1868,10

10,00

16.08.2006

947,6

10,00

16.08.2006

5852,975

10,00

16.08.2006

3895,97

10,00

16.08.2006

2497

10,00

16.08.2006

781,17

10,00

16.08.2006

2364,10

10,00

16.08.2006

80,484

7,59

16.08.2006

4512,67

3,52

16.08.2006

5039,90

10,00

26.08.2006

7005,77

10,00

13.09.2006

1868,10

10,00

13.09.2006

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

ЛИПЕНЬ
Спеціалізовані аукціони за грошові кошти

12

235795

ВАТ «Олевський завод тракторних нормалей»

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
1

3059531

ВАТ «Донецький завод великопанельного домобудування 2»

7005,77

10,00

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

12.07.2006
13

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

3116855

ВАТ «Автотранспортне підприємство 12364».

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
2

3116855

ВАТ «Автотранспортне підприємство 12364».

947,6

10,00

12.07.2006
14

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
3

153471

ВАТ «Львівський завод газової апаратури»

4

229961

ВАТ «Спеціальне конструкторське бюро мікроелектроніки
в приладобудуванні»

3895,97

10,00

12.07.2006

2497

10,00

12.07.2006

178594

ВАТ «Іллічівський рудоремонтний завод»

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
15

153471

ВАТ «Львівський завод газової апаратури»

16

229961

ВАТ «Спеціальне конструкторське бюро мікроелектроніки
в приладобудуванні»

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
5

704468

ВАТ «Микулинецьке»

781,17

10,00

12.07.2006
17

704468

ВАТ «Микулинецьке»

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
6

5390559

ВАТ «Санаторій «Радон»

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
2364,10

10,00

12.07.2006

18

5390559

19
7

957135

ВАТ «Колос» смт Глибока Чернівецька обл.

ВАТ «Санаторій «Радон»

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
80,484

10,00

957135

ВАТ «Колос» смт Глибока Чернівецька обл.

12.07.2006

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
8

372598

ВАТ «Носівський цукровий завод»

20
4512,87

10,00

372598

21

ЦА ФДМУ

ВАТ «Носівський цукровий завод»

ЦА ФДМУ

12.07.2006
1130609

ВАТ «Авіакомпанія «Кіровоградські авіалінії»

ВЕРЕСЕНЬ
9

14313518 ВАТ «Родон»

528,41

10,00

12.07.2006

Спеціалізовані аукціони за грошові кошти

СЕРПЕНЬ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Фондова біржа та ПФТС

22

3059531

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
10

3583982

ВАТ «Чуднівбудсервіс»

№ 25 (414)

ВАТ «Донецький завод великопанельного домобудування 2»

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
1476,941

1,20

16.08.2006

23

235795

○

5Nй департамент військової частини А0515
Міністерства оборони України проводить конкурс
на право укладення договору оренди нерухомого
військового майна
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс:
5й департамент військової частини А0515 Міністерства
оборони України, адреса: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 33.
Назва, характеристика об’єкта і його місцезнаходження:
частина приміщення будівлі № 5 військового містечка №
274 площею 112,0 м2, яка знаходиться у м. Києві, на вул. Еле
ктриків, 19. У приміщенні зброя та боєприпаси, а також хімі
чні та реактивні елементи не зберігаються.
Розмір орендної плати, визначений згідно з чинним зако
нодавством: 4 209,00 грн. за місяць (без ПДВ).
Основні вимоги до умов використання об’єкта:
використання експертної оцінки майна за рахунок коштів оре
ндаря; найбільший розмір орендної плати; використання час
тини приміщення, що здається в оренду під авторемонтну май
стерню; компенсація орендодавцю коштів у розмірі частини
податку за землю та орендоване майно; виконання ремонту оре
ндованого майна за рахунок власних коштів орендаря.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по за
кінченню місячного терміну з дня публікації об’яви. Теле
фони для довідок: 4256095, 4178265.

Спеціалізовані аукціони за грошові кошти
11

○

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ
по ІваноNФранківській області про підсумки провеN
дення конкурсу на право укладення договору оренди
державного нерухомого майна загальною площею
18,63 м2, яке перебуває на балансі Управління
будівельноNмонтажних робіт і цивільних споруд № 4
державного територіальноNгалузевого об’єднання
«Львівська залізниця»
Переможцем конкурсу, який відбувся 19 червня 2006 р.,
на право укладення договору оренди державного нерухомо
го майна — нежитлових приміщень загальною площею 18,63
м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, яка пе
ребуває на балансі Управління будівельномонтажних робіт
і цивільних споруд № 4 державного територіально
галузевого об’єднання «Львівська залізниця» (м. Івано
Франківськ, вул. Залізнична, 14), визнано фізичну особу —
підприємця Олійник Ніку Миколаївну.

ІНФОРМАЦІЯ
про об’єкт нерухомого військового майна, який
знаходиться на балансі навчальноNспортивної бази
літніх видів спорту МОУ, обліковується в КЕВ м.
Львова та пропонується до передачі в оренду на
конкурсній основі
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс:
навчальноспортивна база літніх видів спорту МОУ, адреса :
79058, м. Львів, вул. Клепарівська, 39а.
Назва об’єкта і його місцезнаходження:
нежитлові підтрибунні приміщення загальною площею
109,5 м2 будівлі № 55 (одноповерхова будівля підтрибунних
приміщень стадіону, 1967 року побудови), військового місте
чка № 199, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Клепа
рівська, 39а.
Розмір орендної плати: стартовий розмір орендної плати,
визначений відповідно до чинного законодавства України —
856,44 грн. на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги до використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання не
житлових приміщень під офіс, виробництво, склад; ком
пенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оре
нди та за прилеглу територію; компенсація витрат за ви
конання незалежної оцінки майна; виконання ремонту оре
ндованого майна, встановлення приладів обліку комуна
льних послуг за рахунок власних коштів орендаря та
укладення прямих договорів з постачальними організа
ціями; забезпечення зобов’язань орендаря по сплаті оре
ндної плати внесенням завдатку у розмірі не менше, ніж

Зміни до помісячного пооб’єктного плануNграфіка виставлення
на продаж у ІІ—ІV кварталах 2006 року пакетів акцій господарських
товариств і холдингових компаній та об’єктів групи Е
(затвердженого наказом ФДМУ від 29.06.2006 № 1010)
Код за
ЄДРПОУ

○

вершенню місячного строку з моменту опублікування об’яви.
Телефони для довідок: (0322) 332546, 337363.

Оренда військового майна

№
пор.

Кінцевий термін прийняття заяв учасників конкурсу — 30 днів
з моменту опублікування інформації про оголошення конкурсу.
Конкурс буде проведено через 3 календарні дні пісN
ля закінчення приймання заяв за адресою: 25006, м.
Кіровоград, вул. Глинки, 2, к. 802, Регіональне віддіN
лення ФДМУ по Кіровоградській області.
Додаткові дані потенційним орендарям можна отримати у
секторі орендних відносин регіонального відділення за тел.
(0522) 234598.

ВАТ «Олевський завод тракторних нормалей»

5 липня 2006 року

12
№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

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

Назва підприємства

Продовження
№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

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

Назва підприємства

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
24

3116855

ВАТ «Автотранспортне підприємство 12364»

947,6

4,81

36

25

178594

ВАТ «Іллічівський рудоремонтний завод»

26

153471

ВАТ «Львівський завод газової апаратури»

27

229961

ВАТ «Спеціальне конструкторське бюро мікроелектроніки
в приладобудуванні»

5852,975

10,00

13.09.2006

3895,97

10,00

13.09.2006

2497

10,00

13.09.2006

ВАТ «Микулинецьке»

29

5390559

ВАТ «Санаторій «Радон»

30

14313518 ВАТ «Родон»

781,17

10,00

13.09.2006

2364,10

3,44

13.09.2006

1130609

528,41

10,00

13.09.2006

7005,77

ВАТ «Олевський завод тракторних нормалей»

33

178594

ВАТ «Іллічівський рудоремонтний завод»

7005,77

10,00

15.11.2006

5852,975

10,00

15.11.2006

3895,97

9,95

15.11.2006

528,41

11,84

15.11.2006

ВАТ «Донецький завод великопанельного домобудування 2»

178594

ВАТ «Іллічівський рудоремонтний завод»

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
153471

ВАТ «Львівський завод газової апаратури»

ЦА ФДМУ
14313518 ВАТ «Родон»

ГРУДЕНЬ
10,00

11.10.2006

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
235795

11.10.2006

Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону

ВАТ «Донецький завод великопанельного домобудування 2»

32

6,39

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
3059531

5039,90

ВАТ «Авіакомпанія «Кіровоградські авіалінії»

Спеціалізовані аукціони за грошові кошти
31

11.10.2006

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
3059531

41

ЖОВТЕНЬ

13,90

Спеціалізовані аукціони за грошові кошти

40

ЦА ФДМУ

781,17

ЛИСТОПАД

39

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ВАТ «Микулинецьке»

ЦА ФДМУ

38

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
704468

704468

37

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

28

ТЕРНОПІЛЬСКА ОБЛАСТЬ

13.09.2006

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
42

1868,10

6,00

11.10.2006

5852,975

10,00

11.10.2006

180373

Державна холдингова компанія «Укрвуглепромтранс»

3324,75

100,00

20.12.2006

7005,77

10,00

20.12.2006

5852,975

8,96

20.12.2006

Спеціалізовані аукціони за грошові кошти

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
43

3059531

ВАТ «Донецький завод великопанельного домобудування 2»

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
34

153471

ВАТ «Львівський завод газової апаратури»

35

229961

ВАТ «Спеціальне конструкторське бюро мікроелектроніки
в приладобудуванні»

3895,97

10,00

11.10.2006

2497

9,37

11.10.2006

44

178594

ВАТ «Іллічівський рудоремонтний завод»

В.о. Директора Департаменту оперативного планування

І. ЛЕПЯВКО

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

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

Код за
ЄДРПОУ

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

Юридична
адреса

Державне підприємство 34036129 Тернопільська обл., Буча Міністерство аграрної політики
«Сільськогосподарське під
цький рн, с. Трибухівці, України
приємство «Перспектива»
вул. Горішня, 69, 48431

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

Не належить

Не займає

Перелік юридичних осіб, що уклали Угоду про виконання послуг під час приватизації
об’єктів приватизації у першому півріччі 2006 року
№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

Номер угоди та
дата укладення
(переукладен
ня) угоди

Повна назва юридичної особи

Керівник

Юридична адреса

1

22475407

№ 25
ТОВ «Регіональне агентство з розвитку
20.01.2006 економіки»

65058, м. Одеса,
Французький бульвар, 46

1

23702516

№ 46
02.02.2006

02068, м. Київ,
Ситих Тетяна Михайлівна,
вул. Срібнокільська, 8, оф. 45 тел. 5736147, 5736147 (факс)

2

22955142

№ 79
ТОВ «Інтерколір»
17.02.2006

ТОВ «ІРБІС»

02090, м. Київ,
вул. Сосюри, 5, оф. 403

Вид продукції,
послуг

Слюсаренко Олексій Миколайович,
тел. 680879, 634241 (факс)

Пилипенко Валентин Володимирович,
тел/факс 5547536

—

за останній звітний період
01.04.06, тис. грн.
Первісна

Залишкова

9 981,3

4 100,3

На розгляді в Господарському суді міста Ки
єва знаходиться справа № 4/298А за позовом
Приватного підприємства фірми «Локон» до
Фонду державного майна України та Регіона
льного відділення Фонду державного майна
України по Одеській області, про визнання не
дійсним наказу Фонду державного майна
України від 25.01.2006 № 109, у частині вклю
чення приміщення розташованого за адре
сою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 25 до пе
реліку об’єктів державної власності групи А, що
підлягають приватизації шляхом продажу на
аукціоні.
Судове засідання по справі № 4/298NА
призначено на 12 липня 2006 року о
11.00.

Основні види діяльності об’єкта
приватизації (за даними
Держкомстату України)
Вирощування зернових культур

Регіональне відділення Фонду
державного майна України
по м. Києву оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади
головного спеціаліста відділу з пи
тань організації та контролю викорис
тання технічноматеріальних ціннос
тей відділення.
Вимоги до конкурсантів: вища осві
та, досконале володіння комп’юте
ром, вік до 40 років, досвід з обліку ма
теріальнотехнічних цінностей.
Адреса: 01032, м. Київ, бульв. Т. Ше
вченка, 50г. Довідки за телефоном
2352037.

До уваги оцінювачів
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКАЇНИ
НАКАЗ
21.06.2006

м. Київ

№
пор.

№ 972

Щодо поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
Відповідно до частини шостої ст. 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні» у зв’язку з підвищенням кваліфікації оцінювачами, що зареєстровані у
Державному реєстрі оцінювачів, та згідно з п. 8 наказу ФДМУ від 06.04.2004 № 692 (зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за № 529/9128),
НАКАЗУЮ:
1. Поновити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених у додатку до цього наказу, відпові
дно до поданої інформації про підвищення кваліфікації за відповідними напрямами оцінки майна.
2. Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності (В. Гайдук) забезпечити інформування гро
мадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бю
летені про приватизацію», додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» —
газеті «Відомості приватизації» та на webсторінці Фонду в Internet.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду

В. СЕМЕНЮК

Додаток до наказу від 21.06.2006 № 972

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено

№
пор.

1

Прізвище, ім’я, по батькові

Агеєнко Геннадій Євгенович

Свідоцтво про
реєстрацію у Державному
реєстрі оцінювачів
Дата
Номер
видачі
1861

Кваліфікаційний документ оцінювача

Номер

12082002

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

4614

Дата
видачі
06122000

Регіон
Навчальний заклад
МВС

м. Донецьк

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

Прізвище, ім’я, по батькові

Свідоцтво про
реєстрацію у Державному
реєстрі оцінювачів
Дата
Номер
видачі

2

Бродяний Віктор Миколайович

1354

21062004

3
4
5
6
7
8
9

Гончарук Ольга Валеріївна
Дзекунов Олександр Петрович
Кипра Сергій Євгенович
Кузьменко Лариса Іванівна
Пилько Олександр Миколайович
Полянський Олександр Леонідович
Пірогов Анатолій Михайлоич

4056
1986
4284
3408
1858
3400
1339

28102005
19082002
30122005
21102002
12082002
30062005
15062004

10

Шилов Євген Анатолійович

1002

29012004

Кваліфікаційний документ оцінювача

Номер
МФ № 971
МФ № 1058
МФ 620
549
МФ № 1024
1834
4631
ЦМК № 71
МФ № 1095
ЦМК № 93
МФ № 659

Дата
видачі
13032004
15052004
01112003
28092001
24042004
30092000
06122000
13032004
15052004
15052004
01112003

Регіон
Навчальний заклад
МІБ
МІБ
МІБ
Мін’юст
ЕкспертЛ
МЦПІМ
МВС
МІБ
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
МІБ

Херсонська обл.
Херсонська обл.
м. Дніпропетровськ
м. Київ
Волинська обл.
м. Київ
м. Донецьк
м. Київ
м. Донецьк
м. Донецьк
м. Суми

Примітка:
МЦПІМ — Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту;
ЕкспертЛ — ТОВ «Навчальноконсалтинговий центр «ЕкспертЛ»;
ІКЦ УТО — Коллективне підприємство «Інформаційноконсультаційний центр» Українського товариства оцінювачів;
МВС — Міністерство внутрішніх справ України;
МІБ — Міжнародний інститут бізнесу;
Мін’юст — Міністерство юстиції України.
Відповідно до наказу ФДМУ від 21.06.06 № 975 у
зв’язку з отриманням Коноваленко О. Л. трьох сві
доцтв про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва
чів, анульовано свідоцтва про реєстрацію в ДерN
жавному реєстрі оцінювачів від 01.08.2005 №
3765, від 17.10.2005 № 4029 та від 15.11.2005
№ 4150, видані ФДМУ Коноваленко О. Л.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
01133, м. КИЇВN133,
вул. КУТУЗОВА, 18/9

Відповідно до наказу ФДМУ від 21.06.06 № 976 у зв’я
зку з отриманням Казначеєвою С. М. трьох свідоцтв про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, анулюваN
ти свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 01.08.2005 № 3769, від 17.10.2005
№ 4027 та від 15.11.2005 № 4145, видані ФДМУ КаN
значеєвій С. М.

Набір, комп’ютерна верстка та
друкування —
Державне видавництво
«Преса України»
03047, Київ47,
просп. Перемоги, 50.
Загальний тираж 16 680 прим.
Зам. 3085625

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.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тел. редакції: (044) 200N36N58, тел./факс 200N33N77, «ВП» в Internet: http://www.spfu.gov.ua, еNmail:gazeta@spfu.gov.ua
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