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12 липня 2006 р.

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ÔÄÌÓ ÎÃÎËÎØÓª Â²Ñ²ÌÄÅÑßÒ ÄÅÂ’ßÒÈÉ
ÑÏÅÖ²ÀËIÇÎÂÀÍÈÉ ÀÓÊÖ²ÎÍ ÇÀ ÃÐÎØÎÂ² ÊÎØÒÈ

НОВИНИ ФДМУ

F 5 липня 2006 р. відбулося засідання Міжвідомчої ро
бочої групи щодо вирішення проблемних питань стосов
но формування та ведення Єдиного реєстру об’єктів дер
жавної власності з представниками Міністерства палива
та енергетики України, ДАК «Газ України» та НАК «На
фтогаз України» з питання стосовно інвентаризації дер
жавного майна, яке передано в користування НАК «На
фтогаз України».
Згідно з протоколом засідання № 32 від 05.07.06 було
вирішено стан проведення інвентаризації об’єктів держа
вної власності, органом держаного управління яких є Мі
ністерство палива та енергетики України, визнати неза
довільним. У зв’язку з цим було вирішено доручити
ФДМУ направити листи до Президента України та Пре
м’єрміністра України стосовно незадовільного виконан
ня Міністерством палива та енергетики Доручень Прези
дента України та Прем’єрміністра України щодо прове
дення інвентаризації державного майна та забезпечення
за її результатами формування та ведення Єдиного реєст
ру об’єктів державної власності.

Çàÿâè íà â³ñ³ìäåñÿò äåâ’ÿòèé ñïåö³àë³çîâàíèé àóêö³îí çà ãðîøîâ³ êîøòè
áóäóòü ïðèéìàòèñÿ ç 1 äî 10 ñåðïíÿ 2006 ðîêó

Àäðåñè àóêö³îííèõ öåíòð³â
Â³ííèöüêèé àóêö³îííèé öåíòð,
âóë. Ãîãîëÿ, 10, ì. Â³ííèöÿ, 21018
òåë./ôàêñ (0432) 32-16-36

Ê³ðîâîãðàäñüêèé àóêö³îííèé öåíòð,
âóë. Ïðåîáðàæåíñüêà, 2, îô. 303,
ì. Ê³ðîâîãðàä, 25004,
òåë. (0522) 24-43-15, ôàêñ 24-45-70

Òåðíîï³ëüñüêèé àóêö³îííèé öåíòð,
âóë. Ñ. Áàíäåðè, 34,
ì. Òåðíîï³ëü, 46008
òåë. (0352) 25-17-58

Êðèìñüêèé àóêö³îííèé öåíòð,
âóë. Ðóñüêà, 103à, ì. Ñ³ìôåðîïîëü, 95048
òåë. (0652) 44-27-69

Õàðê³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð,
âóë. Øàò³ëîâà Äà÷à, 4, ì. Õàðê³â, 61145
òåë. (057) 714-09-79

Äí³ïðîïåòðîâñüêèé àóêö³îííèé öåíòð,
âóë. Ëåí³íãðàäñüêà, 68, êîðï. 12, ê³ìí. 415,
ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, 49038
òåë. (056) 779-30-74, ôàêñ 779-32-83

Ëóãàíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð,
âóë. Îêòÿáðñüêà, 43, ì. Ëóãàíñüê, 91055
òåë. (0642) 52-72-12

Õåðñîíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð,
âóë. Ñóâîðîâà, 19, ì. Õåðñîí, 73000
òåë. (0552) 26-62-92

Äîíåöüêèé àóêö³îííèé öåíòð,
ïðîñï. ²ëë³÷à, 27, ì. Äîíåöüê, 83003
òåë.: (062) 385-98-04, 385-97-46

Ëüâ³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð,
âóë. Àê. Ñàõàðîâà, 46à, ì. Ëüâ³â, 79012
òåë. (0322) 97-05-41

Õìåëüíèöüêèé àóêö³îííèé öåíòð,
âóë. Òåàòðàëüíà, 4,
ì. Õìåëüíèöüêèé, 28017
òåë. (0382) 71-21-61, ôàêñ 71-21-60

Æèòîìèðñüêèé àóêö³îííèé öåíòð,
âóë. Ðèëüñüêîãî, 9, ê. 220, ì. Æèòîìèð, 10014
òåë. (0412) 41-84-98

Ìèêîëà¿âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð,
âóë. Â. Ìîðñüêà, 45, îô. 33, ì. Ìèêîëà¿â, 54030
òåë. (0512) 35-03-02

Çàêàðïàòñüêèé àóêö³îííèé öåíòð,
âóë. Ñîáðàíåöüêà, 60, ì. Óæãîðîä, 88005
òåë. (0312) 61-67-65

Îäåñüêèé àóêö³îííèé öåíòð,
âóë. Âåëèêà Àðíàóòñüêà, 2á, îô³ñ 218,
ì. Îäåñà, 65012,
òåë.: (048) 728-72-23, 728-71-73, 738-57-45

Âîëèíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð,
âóë. Øîïåíà, 12, ì. Ëóöüê, 43025
òåë. (0322) 4-21-28

Çàïîð³çüêèé àóêö³îííèé öåíòð,
ïðîñï. Ëåí³íà, 105, ì. Çàïîð³ææÿ, 69095
òåë. (0612) 13-50-62
²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð,
âóë. Âàñèë³ÿíîê, 48, ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, 76019
òåë. (03422) 2-31-16
Êè¿âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð,
âóë. Ì. Ðàñêîâî¿, 15, 3-é ïîâåðõ,
ì. Êè¿â, 02002,
òåë. (044) 552-10-26

Ïîëòàâñüêèé àóêö³îííèé öåíòð,
âóë. Æîâòíåâà, 43, ì. Ïîëòàâà, 36003
òåë.: (05322) 2-57-91, 2-56-57
Ð³âíåíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð,
Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3, ì. Ð³âíå, 33000
òåë. (0362) 22-23-62
Ñóìñüêèé àóêö³îííèé öåíòð,
âóë. Äçåðæèíñüêîãî, 17, ì. Cóìè, 40022
òåë. (0542) 25-21-42

F Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» та з метою одержання зауважень і пропози
цій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань ФДМУ
повідомляє про оприлюднення з 05.07.06 на вебсайті
ФДМУ www.spfu.gov.ua (сторінка «Нормативна база»
«Проекти нормативних актів») проекту постанови Кабі
нету Міністрів України «Про затвердження Порядку ви
значення оціночної вартості нерухомого майна» та відпо
відного аналізу регуляторного впливу.
Проект постанови Кабінету Міністрів України розроб
лено з метою практичної реалізації вимог статті 11 Зако
ну України «Про податок з доходів фізичних осіб», яка
має набути чинності з 1 січня 2007 р.
Проект має на меті розробку та затвердження концеп
ції запровадження в Україні системи масової оцінки не
рухомості для цілей оподаткування, зокрема: системи
впровадження оцінки нерухомості та створення моделі ди
ференційованої оцінки; розвиток інформаційної системи
обліку нерухомості; створення бази даних об’єктів опо
даткування; технічне та кадрове забезпечення впрова
дження системи масової оцінки.
Запропонований проект постанови Кабінету Міністрів
України встановлює організаційні та методичні засади
розрахунку оціночної вартості нерухомого майна, що на
лежить фізичним особам (платникам податку з доходів
фізичних осіб), та відчужується ними шляхом продажу.

×åðêàñüêèé àóêö³îííèé öåíòð,
âóë. Áëàãîâ³ñíà, 213/1,
ì. ×åðêàñè, 18300 ÌÑÏ
òåë. (0472) 54-01-02, ôàêñ 37-45-14
×åðí³âåöüêèé àóêö³îííèé öåíòð,
âóë. Ë. Êîáèëèö³, 21à,
ì. ×åðí³âö³, 58001
òåë. (0372) 51-16-91
×åðí³ã³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð,
âóë. Êè¿âñüêà, 14à,
ì. ×åðí³ã³â, 14005
òåë. (0462) 10-15-33
Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â,
âóë. Ìàðèíè Ðàñêîâî¿, 15,
ì. Êè¿â, 02002
òåë. 552-10-26, ôàêñ (044) 516-52-55

До уваги учасників 89 го спеціалізованого аукціону за грошові кошти (САГК),
заяви на який приймаються з 1 до 10 серпня 2006 р.
Відповідно до п. 3.1 Порядку проведення спеціалізо
ваних аукціонів за грошові кошти через Державну акціо
нерну компанію «Національна мережа аукціонних
центрів», затвердженого наказом ФДМУ від 09.08.2000
№ 1660 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.08.2000 за № 551/4772, право на участь в аукціоні ма
ють фізичні особи, а також інвестиційні фонди, інвести
ційні компанії, банки та торговці цінними паперами, які
мають відповідний дозвіл (ліцензію), що видається Дер
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Заяви про придбання акцій підприємств, що пропону
ються до продажу, приймаються в аукціонних центрах
Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» (ДАК «НМАЦ») та пунктах прийман
ня заяв, відкритих аукціонними центрами ДАК «НМАЦ»,
на бланках встановленого зразка.

Перерахування грошових коштів для участі в САГК здій
снюється з поточних рахунків учасників аукціону на пото
чний рахунок ДАК «НМАЦ» № 26046301240442 у Київсь
кому міському відділенні Промінвестбанку, МФО 322250,
код 20064284, у терміни з 1 до 10 серпня 2006 року.
Для забезпечення можливості повернення коштів (у разі не
обхідності) рахунок заявника повинен зберігатися протягом усьо
го терміну проведення та підбиття підсумків аукціону.
У платіжному дорученні у розділі «Призначення пла
тежу» слід зазначати повний 13значний номер заяви на
придбання акцій, поданої в аукціонний центр ДАК «НМАЦ».
Визначення переможців аукціону та повернення кош
тів здійснюється у порядку та в терміни, передбачені чин
ним законодавством.
За підсумками аукціону, у випадках, передбачених за
конодавством, переможець аукціону зобов’язаний звер

нутися до органів Антимонопольного комітету України, про
що його буде поінформовано.
За консультаціями з питань участі в САГК слід звертатися з
9.00 до 18.00 за тел. (044) 4928641.
Для придбання акцій бездокументарної форми випус
ку на САГК фізичні та юридичні особи повинні укласти
договір про відкриття рахунка у цінних паперах з обрани
ми ними зберігачами.
Для участі у САГК заявник, який має намір придбати
акції бездокументарної форми випуску, подає до філії ДАК
«НМАЦ» разом із заявою на придбання пакета акцій ВАТ
документ, що містить інформацію про відкритий рахунок
у цінних паперах (номер та дату відкриття рахунка, на
йменування та місцезнаходження зберігача).
Інформацію щодо зберігачів можна отримати за міс
цем подання заяви у філіях ДАК «НМАЦ».

Повідомляємо, що:
акції ВАТ «ФАВОРИТ», ЄДРПОУ 2042356, не забезпече
ні майном унаслідок рішення Арбітражного суду Донець
кої області від 20.11.2000 № 1/103 щодо стягнення боргів
на майно боржника;
по ВАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»,
ЄДРПОУ 375906, згідно з ухвалою Господарського суду
Донецької області від 09.02.2005 № 15/24Б поновлено
судове провадження у справі про банкрутство, скасовано
зупинення процесу приватизації боржника;
ВАТ «ПІВДЕНЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД», ЄДРПОУ 122358,
згідно з ухвалою Господарського суду Донецької області
від 02.12.2004 № 24/115Б продовжено строк ліквідаційної
процедури;
ВАТ
«ТОРЕЗЬКА
РЕАЛІЗАЦІЙНА
БАЗА
ХЛІБОПРОДУКТІВ», ЄДРПОУ 957672, згідно з ухвалою
Господарського суду Донецької області від 05.04.2006
№ 5/202б зупинено провадження по справі;
ВАТ «МИР», ЄДРПОУ 414463, згідно з ухвалою
Господарського суду Донецької області від 12.09.2005
№ 42/148Б порушено справу про банкрутство;
ВАТ «ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД КРУПНОПАНЕЛЬНОГО
ДОМОБУДУВАННЯ № 2», ЄДРПОУ 3059531, згідно з
ухвалою Господарського суду Донецької області від
05.09.2002 № 35/315Б зупинено провадження у справі
про банкрутство до закінчення дії мораторію;
ВАТ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ», ЄДРПОУ
274312, згідно з постановою Господарського суду Івано
Франківської області від 21.04.2005 № Б7/41 визнано банк
рутом та відкрито ліквідаційну процедуру, а згідно з ухва
лою Господарського суду ІваноФранківської області від
01.11.2005 продовжено термін ліквідаційної процедури;

ВАТ «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ», ЄДРПОУ 5802750, згідно з
ухвалою Господарського суду ІваноФранківської області
від 06.12.2005 № Б7/257 продовжено строк процедури
санації боржника;
ВАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ АПАРАТУРИ»,
ЄДРПОУ 153471, згідно з ухвалою Господарського суду
Львівської області від 09.12.2003 № 7/5139/65 введено
судову процедуру санації боржника;
ВАТ «КІРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
10923», ЄДРПОУ 3113325, згідно з ухвалою Господар
ського суду Луганської області від 20.10.2005 № 11/167б
продовжено строк процедури санації боржника;
ВАТ «ЛУГАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
10964», ЄДРПОУ 5465904, згідно з ухвалою
Господарського суду Луганської області від 18.01.2005
№ 20/90б порушено справу про банкрутство та введено
процедуру розпорядження майном боржника;
ВАТ «СВЕРДЛОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ
СТВО 10913», ЄДРПОУ 3113221, згідно з ухвалою Госпо
дарського суду Луганської області від 31.05.2005 № 10/41б
затверджено план санації боржника, продовжено
процедуру санації боржника;
ВАТ «РОДНІКИ», ЄДРПОУ 20900183, згідно з
постановою Господарського суду Миколаївської області
від 30.05.2006 № 10/67/06 визнано банкрутом та відкрито
ліквідаційну процедуру;
ВАТ «ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», ЄДРПОУ
379459, згідно з ухвалою Господарського суду Рівненської
області від 23.12.2005 № 1б/1Б01 скасовано заходи щодо
зупинення процесу приватизації боржника;
ВАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД»,
ЄДРПОУ 1350156, згідно з ухвалою Господарського суду

Сумської області від 19.05.2005 № 12/13904, відкрито
процедуру санації боржника, а згідно з ухвалою Госпо
дарського суду Сумської області від 06.02.2006, затвер
джено план санації боржника;
ВАТ «СУМСЬКИЙ РАФІНАДНИЙ ЗАВОД», ЄДРПОУ
372925, згідно з ухвалою Господарського суду Сумської
області від 24.01.2006 № 6/12205 розпочато процедуру
розпорядження майном боржника;
ВАТ «КРОЛЕВЕЦЬКА ФАБРИКА «ХУДОЖНЄ ТКАЦТВО»,
ЄДРПОУ 2968487, згідно з ухвалою Господарського суду
Сумської області від 24.02.2006 № 12/2006 порушено
провадження у справі про банкрутство, введено
процедуру розпорядження майном боржника;
ВАТ «ЛЮБОТИНСЬКИЙ САД», ЄДРПОУ 412412, згід
но з ухвалою Господарського суду Харківської області
від 20.12.2004 № Б39/10504 введено процедуру са
нації боржника;
ВАТ «КАМ’ЯНЕЦЬПОДІЛЬСЬКА ПМК № 245», ЄДРПОУ
21318812, згідно з ухвалою Господарського суду
Хмельницької області від 08.12.2004 № 13/79Б за
тверджено мирову угоду, припинено провадження по
справі;
ВАТ «БУЖАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», ЄДРПОУ
373630, згідно з постановою Господарського суду Чер
каської області від 14.07.2005 № 1408/3503 визнано ба
нкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, акції не під
тверджені майном;
ВАТ «ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ», ЄДРПОУ
4371845, згідно з ухвалою Господарського суду
Чернігівської області від 18.04.2006 № 5/99Б про
довжено строк процедури розпорядження майном
боржника.

№ 26 (415)

F Відповідно до помісячного плану податків, зборів та
платежів загального фонду Державного бюджету Украї
ни на 2006 рік, розробленого Міністерством фінансів
України, планове завдання з надходження дивідендів, на
рахованих на акції (частки, паї) господарських товариств,
які є у державній власності, на 6 місяців 2006 р. стано
вить 115,5475 млн грн.
Фактично станом на 03.07.06, до бюджету перерахова
но дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) госпо
дарських товариств, які є у державній власності, на зага
льну суму 212,689 млн грн., у тому числі:
за підсумками фінансовогосподарської діяльності в
2005 р. ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» перераховано ди
відендів на державні корпоративні права в розмірі 80,446
млн грн.
за підсумками фінансовогосподарської діяльності в
2005 р. ВАТ «Укртелеком» перераховано дивідендів на
державні корпоративні права в розмірі 100 млн грн.
ВАТ «Турбоатом» перерахувало борг по дивідендах за
2004 р. в сумі 5,324 млн грн.
Докладніше новини читайте на вебсайті ФДМУ:
www.spfu.gov.ua
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2
ÀÓÊÖ²ÎÍ
Департамент продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів, т. 200 33 28

Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà 89-ìó ñïåö³àë³çîâàíîìó àóêö³îí³
çà ãðîøîâ³ êîøòè (ôîðìà âèïóñêó àêö³é — äîêóìåíòàðíà)
Код за
ЄДРПОУ

Назва ВАТ, створеного в процесі
приватизації (корпоратизації),
юридична адреса та телефон

Розмір
статут
ного
фонду,
тис. грн.

Наяв Номі
ність нальна
індек
ціна
сації
акції,
ОФ на
грн.
01.01.95

Пакет, запропонований
до продажу
Почат
кова Кількість
%
ціна запропо Вартість
статут
акції, нованих за но
ного
міналом,
грн.
акцій,
тис. грн. фонду
шт.

Площа
зе
мель Звітний період
ної
ділян
ки, га

Кіль
кість
пра
ців
ників,
чол.

Баланс.
Баланс.
Знос прибу Забор Забор Обсяг
Знос
вартість
гова
гова
ток
основ основ
продук
основ
ність
ність
за звітн.
них
них
ції,
них
дебітор
креди
фондів, фондів, період,
тис.
фондів,
ська, торська,
тис. грн. тис.
%
грн.
тис. грн.
тис.
грн.
тис.
грн.
грн.

Основні види продукції
(послуг) (натуральні
показники; грошові
показники, тис. грн.)

Група,
до якої
нале
жить
підпри
ємство

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
[03113221] ВАТ «СВЕРДЛОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТ
НЕ ПІДПРИЄМСТВО 10913», 94800, ЛУ
ГАНСЬКА ОБЛ., М.СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЛУТУГІНА,13, тел.22260

544,242

Так

0,25

0,25

105696

26,424

4,855

10,11

За 12 міс. 2005 р.

20

4242,5

66,57

2824,1

56,1

68,1

2221,1

115,2

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕ
ЗЕННЯ (;92)

В

[03113325] ВАТ «КІРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 10923», 93800, ЛУГАН
СЬКА ОБЛ., М. КІРОВСЬК, ВУЛ. СТЕПОВА, 1,
тел. 41480

355,8865

Так

0,25

0,25

58106

14,5265

4,082

0,1273 За 12 міс. 2005 р.

25

2407,3

82,18

1978,4

163,7

168,1

2018

455,9

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕ
ЗЕННЯ (;455,9)

В

[05465904] ВАТ «ЛУГАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 10964», 91000,
М. ЛУГАНСЬК, АРТЕМІВСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛ. ТАЛІНСЬКА, 62, тел. 545228

487,40525

Так

0,25

0,25

159080

39,77

8,160

9,17

За 9 міс. 2005 р.

13

2710,7

84,58

2292,7

104,1

408,2

715,6

176,6

ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ТАЖІВ (;176,6)

ВАН

В

[21810683] ВАТ «СВІТЛОФОР», 91047, М.ЛУГАНСЬК,
ВУЛ.ГАСТЕЛЛО, 40, тел. 540128

4314,887

Так

0,25

0,25

1282103

320,52575

7,428

1,22

За 12 міс. 2005 р.

89

2136,7

59,29

1266,8

96,4

656,9

235,5

2203,7

МОНТАЖНІ
РОБОТИ,
МАРКЕТИНГ (;2203,7)

В

[00122358] ВАТ «ПІВДЕНЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД»,
83058, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРКТИКИ,1,
тел. 932252

208,46

Ні

0,05

0,499

416920

20,846

[00176745] ВАТ «ТОРЕЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОН 2444,14225
НОГО ШАХТНОГО КРІПЛЕННЯ», 86609,
М.ТОРЕЗ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1, тел. 33285

Так

0,25

0,25

[00375906] ВАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОП
РОДУКТІВ», 84617, М. ГОРЛІВКА, ЦЕНТ
РАЛЬНОМІСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ІНТЕР
НАЦІОНАЛЬНА,18, тел. 44428

1997,932

Так

0,25

[00414463] ВАТ «МИР», 85510, ВЕЛИКОНОВОСІЛ
КІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ПІДДУБНЕ, ПР. КИЇВ
СЬКИЙ,31, тел. 97121

6646,4

Так

[00483493] ВАТ «ПЛЕМПТАХОЗАВОД ІМЕНІ ЧКАЛО
ВА», 86052, ЯСИНУВАТСЬКИЙ РАЙОН,
СЩЕ НЕТАЙЛОВЕ, тел. 53335

10366,1

[00957672] ВАТ «ТОРЕЗЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА
ХЛІБОПРОДУКТІВ», 86614, М. ТОРЕЗ,
ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА,2, тел. 34422

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
10,000

6,75

За 12 міс. 2005 р.

32

11396,1

71,68

8168,4

656,5

6015,8

13337,3

0

БУДІВЕЛЬНОМОНТАЖНІ
РОБОТИ ВИСОКОВОЛЬТ
НИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ,
ПІДСТАНЦІЙ, ПОСЛУГИ
НАСЕЛЕННЮ (;0)

В

977657

244,41425 10,000

13,39

За 12 міс. 2005 р.

101

18083,8

71,43

12917,2

29,5

2027,4

1573

4519,4

КОНСТРУКЦІЇ ЗБІРНОГО ЗА
ЛІЗОБЕТОНУ (;3934,3), СТІ
НОВІ МАТЕРІАЛИ (;390,1),
БЕТОН ТОВАРНИЙ (;195)

В

0,25

326589

81,64725

4,087

5,75

За 12 міс. 2005 р.

3

6186,7

60,24

3726,8

100,1

940,8

659,6

725,3

РЕАЛІЗАЦІЯ БОРОШНА,
НАДАННЯ ПОСЛУГ ПО
ОРЕНДІ (;725,3)

В

0,25

0,25

1714560

428,64

6,449

2628

За 12 міс. 2005 р.

23

8097,6

57,86

4685,6

1474

190,9

1381,4

95,9

ІНШЕ (;95,9)

В

Так

0,25

0,25

4146440

1036,61

10,000

1360

За 12 міс. 2005 р.

53

23622,6

63,60

15023,2

2,2

238,5

962,9

1513,5

ПРОДУКЦІЯ ВИРОЩУ
ВАННЯ СВИНОВОДСТВА
(;162,9), ЗЕРНО (;1162,1),
НАДАННЯ ПОСЛУГ В ТВА
РИННИЦТВІ (;188,5)

В

453,23

Так

0,25

0,25

181292

45,323

10,000

5,81

За 12 міс. 2004 р.

1

733,6

86,35

633,5

226,8

2528

1045,5

0

ВИРОБНИЦТВО МУКИ,
КРУПИ ТА КОМБІКОР
МІВ (;0)

В

[01237616] ВАТ «КРАМАТОРСЬКЖИТЛОБУД», 84331,
М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 69,
тел. 34513

23,5

Ні

0,25

4,8025

9040

2,26

9,617

10,432

За 6 міс. 2005 р.

2

1685

38,20

643,6

18,1

397,1

587,8

0

РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНІ
РОБОТИ (;0)

В

[02042356] ВАТ «ФАВОРИТ», 84500, М. АРТЕМІВСЬК,
ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО,62, тел. 62424

199,343

Так

0,25

0,25

79738

19,9345

10,000

1,06

За 12 міс. 2003 р.

1

0

0,00

0

0,9

0

6

0

РЕМОНТ ТА ВИРОБНИЦТ
ВО ТАРИ (;0)

В

[03059531] ВАТ «ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД КРУПНОПА
НЕЛЬНОГО ДОМОБУДУВАННЯ №2», 83009,
М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НОВОРОСІЙСЬКА,9,
тел. 515294

7005,77

Так

0,25

0,25

2802308

700,577

10,000

0

За 12 міс. 2005 р.

1

51,5

11,07

5,7

0

1,5

821,9

0

ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТ
РУКЦІЇ (;0)

В

[04634150] ВАТ «АГРОАЗОВ», 87442, ПЕРШОТРАВНЕ
ВИЙ РАЙОН, СЩЕ ПОРТІВСЬКЕ,
ВУЛ. ЛЕНІНА,1, тел. 31732

6663,2

Так

0,25

0,25

1449376

362,344

5,438

2679

За 12 міс. 2005 р.

3

15644,1

56,30

8807,5

0

1899,4

13275,3

5060

РОСЛИННИЦТВО (;2750,3),
ТВАРИННИЦТВО (;2309,7)

В

[00445535] ВАТ «СЕВЛЮШСИР», 90300, М. ВИНО
ГРАДІВ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНА, 1,
тел. 21401

1542,5

Так

0,25

0,25

493651

123,41275

8,001

За 12 міс. 2005 р.

30

8156,6

66,38

5414,5

66,7

413

515,5

0

СИР ШВЕЙЦАРСЬКИЙ,
МАСЛО СЕЛЯНСЬКЕ, МО
РОЗИВО, СМЕТАНА, СИР,
МОЛОКО, СИРОВАТКА
СУХА, КЕФІР ТА ІНША
ПРОДУКЦІЯ

В

[00490719] ВАТ «СОРТНАСІННЯОВОЧ», 88000, ЗАКАР
ПАТСЬКА ОБЛ.,М.УЖГОРОД, ВУЛ.МО
ЖАЙСЬКОГО, 22А, тел. 27704

711,3

Так

0,25

0,25

145010

36,2525

5,097

0,5618 За 12 міс. 2005 р.

15

881,7

50,01

440,9

13,1

49,4

142,5

799,3

ТОРГІВЛЯ ТА ЗАГОТІВЛЯ
НАСІННЯ (;799,3)

В

[03116855] ВАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ
СТВО 12364», 71630, ВАСИЛІВСЬКИЙ РН,
М.ДНІПРОРУДНЕ, ВУЛ.СТЕПОВА, 3,
тел. 62754

947,6

Так

0,25

0,25

379040

94,76

36

3979,4

51,87

2064

624,1

201,4

69,8

1070,9

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИ
РІВ, ВАНТАЖІВ (;1070,9)

В

[00274312] ВАТ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ
КОМБІНАТ», 76027, М.ІВАНОФРАНКІВСЬК,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 29, тел.25212

100,40625

Ні

5,25

39,59

1555

8,16375

8,131

5,1

За 12 міс. 2005 р.

8

612,7

82,03

502,6

269,8

117,3

1008,9

45,2

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ
(РОБІТ І ПОСЛУГ) (;45,2)

В

[05802750] ВАТ «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ»1, 76023,
М. ІВАНОФРАНКІВСЬК, ВУЛ. АВТОЛИВ
МАШІВСЬКА,5, тел. 30010

2526,1

Так

0,25

0,25

1010440

252,61

10,000

4,8

За 12 міс. 2005 р.

10

4695,5

54,91

2578,1

74,6

54,8

773,6

0

[00153471] ВАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ АПА
РАТУРИ», 79058, М. ЛЬВІВ,
ВУЛ. ГАЗОВА, 28, тел. 721701

3895,97

Так

0,25

0,25

1558388

389,597

10,000

9,15

За 12 міс. 2005 р.

13

2301,7

84,78

1951,4

79,5

14

693,4

0

ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВОМ
НЕ
ПРОВОДИТЬСЯ (;0)

[00229961] ВАТ «СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ
БЮРО МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ
В ПРИЛАДОБУДУВАННІ»2, 79035,
М. ЛЬВІВ, ВУЛ. НІЩИНСЬКОГО, 35,
тел. 970426

2497

Так

0,25

0,25

998800

249,7

10,000

0,46

За 12 міс. 2005 р.

35

1718,4

33,69

578,9

3,6

417,5

739,1

441,9

ПРИЛАДИ ВИМІРЮВАЛЬ
НОЇ ТЕХНІКИ (;441,9)

6780,4

Так

0,25

0,25

678039

169,50975

12

6062,4

58,71

3559,4

4168,8

349,2

692,6

17,5

ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНО
ВИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА
РЕШТИ КУЛЬТУР (;17,5)

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
6,95

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
10,000

16,98

За 12 міс. 2005 р.

ІВАНОФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

В

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
[20900183] ВАТ «РОДНІКИ», 57134,
МИКОЛАЇВСЬКИЙ РН,
СЩЕ ВЕСНЯНЕ, тел. 333262
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2,500

0,24

За 12 міс. 2005 р.

№ 26 (415)

В
В

В

В
В

3
Продовження таблиці
Розмір
статут
ного
фонду,
тис. грн.

Назва ВАТ, створеного в процесі
приватизації (корпоратизації),
юридична адреса та телефон

Код за
ЄДРПОУ

Наяв Номі
ність нальна
індек ціна
сації
акції,
ОФ на грн.
01.01.95

Пакет, запропонований
Почат
до продажу
кова
Кількість
Вартість
%
ціна
запропо
за но
статут
акції,
нованих
міналом,
ного
грн.
акцій,
тис. грн. фонду
шт.

Площа
зе
мель
ної
ділян
ки, га

Кіль
кість
Звітний період пра
ців
ників,
чол.

Баланс. Забор
Баланс.
Знос
Знос
при
вартість
гова
основ основ
буток за ність
основ
них
них
звітн. дебітор
них
фондів, фондів,
період,
фондів,
ська,
тис. грн.
%
тис. грн. тис. грн.
тис. грн.

Забор
гова
Обсяг
ність продук
креди
ції,
торська, тис. грн.
тис. грн.

Основні види продукції
(послуг) (натуральні
показники; грошові
показники, тис. грн.)

Група,
до
якої
нале
жить
підпри
ємство

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
0

0

0,00

0

0

0

262,8

0

ХЛІБОБУЛОЧНІ ВИРОБИ
(;0)

В

2

486,8

51,58

251,1

34

0

2267,7

23,7

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕН
НЯ (;23,7)

В

7616

84,90

6466

1041

381

2390

2241

ТЕПЛОЕНЕРГІЯ (;106),
ВИРОБНИЦТВО ІНШОЇ
ПРОДУКЦІЇ (;247), ВИ
РОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗА
ЦІЯ ЦУКРУ (;1888)

В

2

20500,8

96,76

19837,5

2313

163,1

1064

22,3

СТОЛЯРНІ ВИРОБИ ТА
ПОСЛУГИ (;22,3)

В

91

7105

63,67

4523,9

249

19,1

562,9

1177,3

ВИГОТОВЛЕННЯ МАХРО
ВИХ ВИРОБІВ (;1177,3)

В

3

3081,4

74,95

2309,6

0

68,6

454,5

0

ВИРОЩУВАННЯ І РЕАЛІ
ЗАЦІЯ МОЛОДНЯКА ПЛЕ
МІННИХ СВИНЕЙ,ВИРО
ЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ
КУЛЬТУР ТА КОРМОВИХ
КУЛЬТУР (;0)

В

За 12 міс. 2005 р. 245

11820,4

60,07

7100,6

337,7

426,8

818,7

4373,1

ВИРОБНИЦТВО
ПРИ
ЛАДІВ КОНТРОЛЮ І РЕГУ
ЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧ
НИХ ПРОЦЕСІВ (;4373,1)

В

990

За 12 міс. 2005 р.

22

7710,1

52,04

4012,7

160,7

86,1

709,6

181,6

СІЛЬГОСПВИРОБИ
(;181,6)

В

9,944

3660

За 12 міс. 2005 р. 101

10434,6

62,22

6491,9

11,7

408,4

583,1

1744,2

ВИРОБНИЦТВО С/Г ПРО
ДУКЦІЇ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ
(;1744,2)

В

9,734

16,3

За 12 міс. 2005 р.

19

5809,8

58,24

3383,9

701,2

705,2

387,3

496,8

ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНО
ВИХ КУЛЬТУР, ОПТОВА
ТОРГІВЛЯ (;496,8)

В

2

2518,5

50,22

1264,7

32,7

160,6

323,8

0

БУДІВЕЛЬНОМОНТАЖНІ
РОБОТИ (;0)

В

0

0,00

0

0

0

0

0

РЕАЛІЗАЦІЯ ВЛАСНОЇ
ПРОДУКЦІЇ (;0)

В

12

56278,5

96,27

54182

194,2

39,7

29,2

5,3

ПОСЛУГИ (;5,3)

В

За 12 міс. 2005 р. 326

31545,5

53,30

16818

180,5

2058,2

16151,2

16

За 12 міс. 2005 р.

14

21755,8

69,59

15140,9

512,1

179,6

1660,1

0

11

За 12 міс. 2005 р.

19

18340,6

60,55

11104,7

493,8

199,4

319,2

[00379459] ВАТ «ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»,
35700, М. ЗДОЛБУНІВ, ВУЛ. ЩЕПКІНА, 13,
тел. 22088

199,373

Так

0,25

0,25

66458

16,6145

8,333

1,6004 За 12 міс. 2005 р.

[03399511] ВАТ «РІВНЕАВТОТРАНСПОРТ 15654»,
33022, М.РІВНЕ, ВУЛ. КОСТРОМСЬКА, 25,
тел. 246282

1610,07

Так

0,25

0,25

208928

52,232

3,244

[00372925] ВАТ «СУМСЬКИЙ РАФІНАДНИЙ ЗАВОД»,
40005, М. СУМИ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 4,
тел. 220137

14388,336

Так

0,25

0,25

5801287 1450,32175 10,080

32,62

За 12 міс. 2005 р. 102

[01350156] ВАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ
ЗАВОД», 41600, М. КОНОТОП,
ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКОГО, 1, тел. 42232

2394,302

Так

0,25

0,25

953452

238,363

9,955

6,51

За 12 міс. 2005 р.

[02968487] ВАТ «КРОЛЕВЕЦЬКА ФАБРИКА «ХУ
ДОЖНЄ ТКАЦТВО», 41300, М. КРОЛЕВЕЦЬ,
ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 38, тел. 51175

2964,864

Так

0,25

0,25

1183993

295,99825

9,984

6,36

За 12 міс. 2005 р.

[00704468] СВАТ «МИКУЛИНЕЦЬКЕ», 48120, ТЕРЕ
БОВЛЯНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ МИКУ
ЛИНЦІ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 79,
тел. 51492

781,165

Так

0,25

0,25

312466

78,1165

[00225667] ВАТ НВТ «ТЕПЛОАВТОМАТ», 61001,
М.ХАРКІВ, ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РН,
ВУЛ. КІРОВА, 38, тел. 7326630, 7326661

7215

Так

1,5

1,5

481010

721,515

10,000

3,0882

[00412412] ВАТ «ЛЮБОТИНСЬКИЙ САД», 62433,
ХАРКІВСЬКИЙ РН, М. ЛЮБОТИН,
ВУЛ. КУРОРТНА, 1, тел. 493615, 411860

4460,84

Так

0,25

0,25

1779312

444,828

9,972

[00488912] ВАТ «ЖОВТНЕВЕ», 62251, ЗОЛОЧІВ
СЬКИЙ РАЙОН, С. ЖОВТНЕВЕ,
тел. 97310, 97331

2024,56

Так

0,25

0,25

805264

201,316

[05491161] ВАТ «АГРОБІЗНЕСНВ», 63200, НОВОВОДО
ЛАЗЬКИЙ РН, СМТ НОВА ВОДОЛАГА,
ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 1, тел. 42284, 43361

5258,951

Так

0,25

0,25

2047600

511,9

151

Так

0,25

0,25

30852

7,713

[00373630] ВАТ «БУЖАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»,
19300, ЛИСЯНСЬКИЙ РАЙОН,
С. БУЖАНКА, тел. 64561

1380,23

Так

0,25

0,25

341116

85,279

6,179

22

За 12 міс. 2005 р. 129

[05390559] ВАТ «САНАТОРІЙ «РАДОН», 20200,
М. ЗВЕНИГОРОДКА, ВУЛ. ЧЕРВОНА, 76,
тел. 54000

2364,1

Так

0,25

0,25

945640

236,41

10,000

6,4

За 12 міс. 2005 р.

[00372598] ВАТ «НОСІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»,
17100, СМТ НОСІВКА, ВУЛ. ЗАВОД
СЬКА, 2, тел. 31175, 31279

4512,87

Так

0,25

0,25

1805148

451,287

10,000

169,9

[04371845] ВАТ «ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»,
17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НА
РОДІВ, тел. 50403, 50061

3578,9

Так

0,25

0,25

1431560

357,89

10,000

[14310951] ВАТ «АГАТ», 15100, М.ГОРОДНЯ,
ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 46, тел. 21714

236,98

Ні

0,25

1,52

5012

1,253

0,529

9,72

За 12 міс. 2005 р.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
10,000

448,5

За 12 міс. 2005 р.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
[21318812] ВАТ «КАМ’ЯНЕЦЬПОДІЛЬСЬКА ПМК
№ 245», 32300, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.,
М. КАМ’ЯНЕЦЬПОДІЛЬСЬКИЙ,
ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 2, тел. 91416

5,108

4,5

За 12 міс. 2005 р.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
44261,4 ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ
ТА ІНШЕ (;44261,4)

В

ПРО

В

249,1

ОБСЯГ ВИРОБЛЕНОЇ ПРО
ДУКЦІЇ (;249,1)

В

ВИРОБНИЦТВО
ДУКЦІЇ (;0)

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
80,484

Так

0,25

0,25

32193

8,04825

10,000

2,6

За 12 міс. 2003 р.

5

770,3

76,49

589,2

52,8

1035,3

324,9

67,4

ЗАГОТІВЛЯ, ПЕРЕРОБ
ЛЕННЯ І СУШІННЯ ЗЕР
НА (;67,4)

В

66458,91

Так

0,5

0,5

9425130

4712,565

7,091

32,5

За 12 міс. 2005 р.

47

71052,4

36,87

26196,1

527,4

41,3

2886,2

547,1

ВИРОБНИЦТВО РАДІО
ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
(;547,1)

В

[00957135] ВАТ «КОЛОС», 60400, СМТ ГЛИБОКА,
ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 43, тел. 21857

[14314682] ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ
ЗАВОД», 58020, М.ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ.ХО
ТИНСЬКА, 41, тел. 29744

Усього по Україні: 40

№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

Відомості про зберігачів акцій ВАТ *
Назва

Дозвіл на здійснення професійної
депозитарної діяльності

Адреса

01023, м.Київ, вул. Госпітальна, 12, тел. 2478569,
факс: 2478568, 4517638

АБ 218398

Дата видачі
дозволу
20.06.05

03150, м.Київ, вул. Горького, 127, тел. 2478079

АБ 113348

20.10.04

Номер дозволу
1

00032129

ВАТ «Державний ощадний банк України»

2

00032112

ВАТ «Укрексімбанк»

Рахунок у цінних паперах
органу приватизації

050096

Дата видачі
рахунка
21.09.2005

003010

02.11.1999

Номер рахунка

*Форма випуску акцій — бездокументарна.

ÏÐÎÄÀÆ ÏÀÊÅÒ²Â ÀÊÖ²É
Департамент підготовки та проведення конкурсів, т. 200 36 16
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про проведення
конкурсу з використанням відкритості пропонування
ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій ВАТ
«Рівненський радіотехнічний завод»
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 14314989.
Повна назва акціонерного товариства (АТ): відкрите акціо
нерне товариство «Рівненський радіотехнічний завод».
Місцезнаходження АТ: 33027, м. Рівне, вул. Д. Галицького, 25.

№ 26 (415)

Телефон (0362) 235301.
Факс (0362) 637785.
2. Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Рівненській області пропонує до продажу пакет акцій у кіль
кості 22 423 190 штук, що становить 50 відсотків плюс 1 акція
статутного фонду АТ.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій — 16 541 395 грн.
Крок збільшення ціни при проведенні торгів «з голосу»
ліцитатором — 200 тис. грн.

3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика АТ.
Статутний фонд — 11 211 594,25 грн.
Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт,
послуг) за останній звітний період (за І квартал 2006 ро
ку) — випуск продукції промислового призначення —
2 100,9 тис. грн.
Кількість робочих місць станом на 01.06.2006 — 410.
Кількість працюючих станом на 01.06.2006 — 250 чол.
Відомості про будівлі, споруди та земельну ділянку, де розта
шоване АТ, умови їх використання станом на 01.06.2006; пло
ща земельної ділянки – 15,4259 га. Земельна ділянка знахо
диться у м. Рівне і передана АТ у встановленому порядку на
підставі державного акта на право постійного користування
землею. Кількість будівель і споруд — 8 штук. Загальна пло
ща будівель і споруд — 73 086 м2, з них промислового при
значення — 61 955 м2.
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Основні показники господарської діяльностi АТ
за останнi три роки та останнiй звітний перiод
Показник
2003 р. 2004 р. 2005 р. І кв. 2006 р.
Обсяг реалізації продукції,
тис. грн.
1 447,0 2 804,9 3 320,8
2 100,9
Балансовий прибуток,
тис. грн.
5,9
71,2
4,7
9,2
Дебіторська заборгованість,
тис. грн.
818,6
405,8
345,6
1 725,2
Кредиторська заборгованість,
тис. грн.
2 342,3 1 410,6 3 583,8 5 427,0
Рентабельність, %
—
—
—
—
Вартість активів, тис. грн.
62 289,8 57 892,7 57 003,8 58 313,2
5. Фіксовані умови конкурсу.
Покупець зобов’язаний забезпечити.
В економічній діяльності АТ:
збереження такого виду економічної діяльності, як виробни
цтво радіоелектронної апаратури, дотримання інших видів еко
номічної діяльності та номенклатури, які є на дату переходу пра
ва власності на пакет акцій до покупця;
збереження та ефективне використання виробничого поте
нціалу, сучасного унікального виробничотехнологічного обла
днання, яке наявне на дату переходу права власності на пакет
акцій до покупця;
досягнення обсягів виробництва товариства протягом 3 ро
ків від дати переходу права власності на пакет акцій до покуп
ця щорічно в таких обсягах: 1й рік — 3,5 млн грн., 2й рік —
4,5 млн грн., 3й рік — 5,5 млн грн.;
своєчасне погашення заборгованості за кредитами, якщо їх
товариство отримає під гарантії Кабінету Міністрів України;
недопущення виникнення простроченої кредиторської забо
ргованості з виплати заробітної плати працівникам підприєм
ства, перед бюджетом, з позабюджетних платежів, із страху
вання;
своєчасне погашення заборгованості за кредитами в разі на
дання їх комерційними банками;
зменшення простроченої дебіторської заборгованості у су
мі, що склалася на дату переходу права власності на пакет ак
цій до покупця;
отримання чистого прибутку протягом 3 років від дати пере
ходу права власності на пакет акцій до покупця, крім першого
року, в таких обсягах: 1й рік — 0, 2й рік — 10 тис. грн.,
3й рік — 20 тис. грн.;
виконання мобілізаційних завдань, в разі визначення їх дер
жавою для підприємства;
виконання покупцем та ВАТ вимог Закону України «Про за
хист економічної конкуренції».
В інноваційно!інвестиційній діяльності АТ:
освоєння нових та підвищення якості наявних видів продук
ції (товарів, робіт, послуг);
впровадження прогресивних технологій, механізації та авто
матизації виробництва;
вдосконалення виробництва, умов праці, системи управ
ління;
економію матеріалів, палива та енергії;
проведення науководослідних та конструкторських робіт пі
сля переходу права власності на пакет акцій до покупця;
унесення інвестицій в розмірах та строки, передбачені Кон
цепцією розвитку товариства, для забезпечення приросту
виробничих потужностей за рахунок заходів щодо технічно
го переозброєння, реконструкції виробництва, розширення
діючих і побудови нових об’єктів та на поповнення обігових
коштів.
В соціальній діяльності підприємства:
недопущення виникнення заборгованості із виплати заробі
тної плати та соціальних виплат працівникам, недопущення на
копичення заборгованості підприємства перед працівниками
із заробітної плати;
щорічне підвищення рівня заробітної плати з урахуванням ін
фляційних процесів відповідно до законодавства України та
умов Галузевої тарифної угоди;
матеріальне стимулювання працівників залежно від резуль
татів господарської діяльності підприємства та у порядку, ви
значеному колективним договором;
недопущення протягом 3 років від дня переходу до покуп
ця права власності на пакет акцій звільнення працівників під
приємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним ор
гану (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40
Кодексу законів про працю України або вчинення працівни
ком дій, за які законодавством передбачене звільнення на
підставі пунктів 3,4,7,8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів
про працю України):
укладення колективного договору у терміни, передбачені
чинним законодавством України;
утримання об’єктів соціальнопобутового призначення;
витрати підприємства на поліпшення соціальнопобутових
умов працюючих на рівні не менше 0,5 відсотка від реалізації
продукції підприємства на рік;
зниження частки виробництва з небезпечними та шкідливи
ми умовами праці і зменшення їх впливу на працюючих;
безпечні умови праці, що мінімізують випадки виробничого
травматизму;
витрати підприємства на охорону праці не менше 0,5 відсо
тка від суми реалізованої продукції на рік;
працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливо
стями, створення умов праці для таких осіб з урахуванням їх

особливих потреб, відповідного облаштування виробництва та
забезпечення доступу до них зазначених осіб;
недопущення зменшення кількості робочих місць, наявних на
дату переходу права власності на пакет акцій до покупця.
У природоохоронній діяльності:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохорон
ного законодавства з метою забезпечення екологічної безпе
ки виробництва в частині охорони повітряного басейну, охо
рони і раціонального використання земель, водного фонду, мі
неральних ресурсів;
досягнення найкращих екологічних наслідків експлуатації
майна підприємства;
виконання заходів щодо охорони навколишнього середо
вища.
У сфері корпоративних відносин та розпорядження май!
ном АТ:
до повного виконання зобов’язань за договором купівлі
продажу покупець зобов’язаний не брати участі в голосуванні
на загальних зборах акціонерів з вирішення питань збільшен
ня (зменшення) розміру статутного капіталу товариства, зміни
номінальної вартості акцій, зміни організаційногосподарської
форми підприємства у визначенні Цивільного кодексу України
(в разі включення таких пропозицій до порядку денного зага
льних зборів акціонерів).
З дати переходу права власності на пакет акцій та упродовж
3 років покупець зобов’язаний не допустити продаж (відчужен
ня) необоротних активів товариства, які забезпечують основ
ну виробничу діяльність підприємства.
Продаж (відчуження) інших необоротних активів проводити
за попередньою згодою регіонального відділення, якщо їх ба
лансова (залишкова) вартість перевищує 10 відсотків статут
ного фонду товариства сумарно за період дії договору купівлі
продажу.
Продаж інших необоротних активів меншої вартості не ви
магає погодження регіонального відділення.
Покупець зобов’язаний викупити у держави нематеріальні ак
тиви (права інтелектуальної власності), які належать державі і
(або) які були створені за державні кошти до прийняття рішен
ня про приватизацію підприємства і які підприємство має на
мір, технічну можливість та ресурси їх використання на підпри
ємстві або для отримання в майбутньому економічних вигод
від їх реалізації.
Виконання фіксованих умов конкурсу, які не мають ви
значеного строку їх реалізації, здійснюється протягом 3
років з дати переходу права власності на пакет акцій до
покупця.
Вимоги до концепції розвитку товариства має містити:
зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов кон
курсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку
підприємства щодо підвищення економічних, соціальних,
фінансових, технологічних та екологічних показників його діяль
ності;
бізнесплан або технікоекономічне обґрунтування післяпри
ватизаційного розвитку об’єкта, що включає план зайнятості
працівників підприємства, пропозицію інвестора із зазначен
ням максимального розміру інвестицій, термінів та порядку їх
внесення.
6. Іншi умови проведення конкурсу:
Конкурс проводиться без залучення радника відповідно
до Положення про порядок проведення конкурсів з прода
жу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого на
казом ФДМУ від 31.08.2004 № 1800, розпорядженням Ан
тимонопольного комітету України від 31.08.2004 № 330р,
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 17.11.2004 № 489 та зареєстрованого в Міністер
стві юстиції України 23.12.2004 за № 1634/10223, зі зміна
ми і доповненнями до нього, на підставі розпорядження Ка
бінету Міністрів України від 26.12.2005 № 570р «Про за
твердження переліків господарських товариств і
холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких
підлягають продажу, державних підприємств і відкритих ак
ціонерних товариств, які підлягають підготовці до продажу
в 2006 році», наказу Фонду державного майна України від
26.05.2006 № 832 «Про затвердження помісячного пооб’
єктного плануграфіка виставлення на продаж у квітні
грудні 2006 року пакетів акцій господарських товариств і
холдингових компаній та об’єктів групи Е», наказу Фонду
державного майна України від 28.04.2006 № 713 «Про за
твердження уточненого плану розміщення акцій ВАТ «Рів
ненський радіотехнічний завод», наказу Регіонального від
ділення ФДМУ по Рівненській області від 05.05.2006 № 139
«Про продаж пакета акцій відкритого акціонерного товари
ства «Рівненський радіотехнічний завод».
Критерієм відбору переможця конкурсу є найвища запропо
нована ціна за пакет акцій, що виставляється на конкурс, та зго
да на підписання узгодженого з Регіональним відділенням
ФДМУ по Рівненській області остаточного проекту договору ку
півліпродажу пакета акцій товариства.
Покупець пакета акцій не має права відчужувати окремі час
тини пакета акцій до повного виконання покупцем умов дого
вору купівліпродажу пакета акцій, а також відчужувати придба
ний пакет акцій без збереження для нового власника зобов’я
зань, визначених умовами конкурсу.
7. Для участi в конкурсi потенційний покупець:
сплачує 1 654 139,50 грн. (10%) як конкурсну гарантію на роз
рахунковий рахунок Регіонального вiдділення ФДМУ по Рівнен
ській області (код за ЄДРПОУ 13989432) № 37313004000095
в УДК у Рівненській області, МФО 833017. Призначення плате

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ À
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 280 42 34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення 5го поверху № 3 площею 85,6 м2 та № 17 зага
льною площею 29,0 м2 у будинку по вул. 50річчя Перемоги у
м. Вінниця, що знаходиться на балансі Управління спільної ко
мунальної власності територіальних громад Вінницької облас
ті. Приватизовано юридичною особою за 254 440,60 грн.,
у т. ч. ПДВ — 42 406,77 грн.
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будівлі та споруди за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 1а.
Приватизовано фізичною особою за 155 136,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 25 856,00 грн.
Будівля учбового корпусу, літ. А, загальною площею
1 495,6 м2, що знаходиться на балансі Донецького навчаль
нокурсового комбінату Головного управління сільського
господарства і продовольства Донецької облдержадмініс
трації по вул. Тімірязєва, 35, м. Авдіївка. Приватизовано

жу: конкурсна гарантія для участі в конкурсі з продажу пакета
акцій ВАТ «Рівненський радіотехнічний завод»;
сплачує 17 грн. реєстраційного збору на розрахунковий
рахунок Регіонального вiдділення ФДМУ по Рівненській облас
ті (код за ЄДРПОУ 13989432) № 37184006000095 в УДК у
Рівненській області, МФО 833017. Призначення платежу: ре
єстраційний збір для участі в конкурсі з продажу пакета акцій
ВАТ «Рівненський радіотехнічний завод»;
подає 2 примірники підтвердних документів та заяви про
участь в конкурсі, проект остаточного договору купівліпродажу
пакета акцій, конкурсну пропозицію ціни, концепцію розвитку
товариства.
Підтверднi документи складаються державною мовою Укра
їни та подаються в регіональне відділення особисто потенцій
ним покупцем або уповноваженою особою.
Кожен примiрник підтвердних документів запечатується в
окремий конверт. Усі конверти з підтвердними документами
об’єднуються та запечатуються в окремий непрозорий конверт
із надписом «Підтвердні документи» із зазначенням на ньому
тiльки адреси регіонального відділення і назви конкурсу. На
пакетах «Підтвердні документи» не повинно мiститися ніякої ін
формації, за допомогою якої можна було б ідентифiкувати по
тенційного покупця.
Конкурсна пропозицiя ціни учасників конкурсу запечатуєть
ся в окремий непрозорий пакет з надписом «Конкурсна про
позиція ціни» із зазначенням на ньому тiльки адреси регіона
льного відділення і назви конкурсу.
Концепція розвитку товариства запечатується в окремий не
прозорий конверт з надписом «Концепція розвитку» із зазна
ченням на ньому тiльки адреси регіонального відділення і на
зви конкурсу.
8. Останній день строку прийняття заяв про участь у конкур
сі і пiдтвердних документiв — за 7 календарних днiв до дати
проведення конкурсу.
Останній день строку подання проекту остаточного догово
ру купівліпродажу — не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати про
ведення конкурсу.
Конкурсна пропозиція ціни та концепція розвитку підприєм
ства подається на дату проведення конкурсу. Реєстрація кон
курсних пропозицій завершується за 10 хвилин до початку про
ведення конкурсу.
9. Адреса прийняття заяв про участь у конкурсі та підтверд
них документiв: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, Регіональне
відділення ФДМУ по Рівненській області, кожного робочого
дня з 8.00 до 17.15, по п’ятницях та передсвяткових днях
з 8.00 до 16.00.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання АТ мо
жна отримати з 8.00 до 17.15 щодня, крім вихідних та святко
вих днів за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, Регіо
нальне відділення ФДМУ по Рівненській області, відділ управ
ління державними корпоративними правами та продажу акцій.
Телефони для довідок: (0362) 268823, 262556.
Факс (0362) 268680.
10. Час та мiсце ознайомлення з ВАТ.
Ознайомитися з АТ та отримати докладну інформацію про
нього можна за адресою: 33027, м. Рівне, вул. Д. Галицького,
25, щоденно з 9.00 до 16.00, крім вихідних та святкових днів.
Телефон (0362) 235301, факс (0362) 637785.
11. Дата початку та мiсце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Рівненський
радіотехнічний завод» буде проведено через 75 каленF
дарних днiв пiсля опублiкування інформаційного поF
відомлення про проведення конкурсу в газетi «Вiдомостi
приватизації» об 11.00 за адресою: 33028, м. Рівне,
вул.16 Липня, 77, Регіональне відділення Фонду державF
ного майна України по Рівненськiй області.
Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з
організації конкурсу: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Рів
ненськiй області, відділ управління державними корпоратив
ними правами та продажу акцій, щодня з 8.00 до 17.15, по п’ят
ницях та передсвяткових днях з 8.00 до 16.00.
Телефони для довідок: (0362) 268823, 262556. Електрон
на адреса: pochta_56@spfu.gov.ua.
12. Додаткові умови участі в конкурсі.
Учасник конкурсу повинен не менше трьох років виробляти
продукцію, аналогічну основній продукції АТ, або споживати в
основному виробництві продукцію АТ чи виробляти продукцію,
яка використовується в основному виробництві АТ як основна
сировина, чи здійснює безпосередній контроль на АТ не мен
ше одного року.
Учасник конкурсу зобов’язаний у термін та в порядку, які
встановлені Положенням про проведення конкурсів з продажу
пакетів акцій акціонерних товариств та інформаційним по
відомленням Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській
області про проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета ак
цій ВАТ «Рівненський радіотехнічний завод» надати інформа
цію про осіб, пов’язаних з ними відносинами контролю за гос
подарською діяльністю відповідно до статті 1 Закону України
«Про захист економічної конкуренції».
До участі в конкурсі не допускаються потенційні покупці, що
подали інформацію про осіб, пов’язаних з ними відносинами
контролю, з якої неможливо встановити суб’єктів господарю
вання, що будуть контролювати подальшу діяльність ВАТ «Рів
ненський радіотехнічний завод».
Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі у конкур
сі не допускаються.

юридичною особою за 468 106,00 грн., у т. ч. ПДВ —
78 017,76 грн.
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівлі культурноспортивного комплексу «Олімп»: каси (літ. В),
гараж (літ. Б), побутове приміщення (літ. Д), господарська будів
ля (літ. Г), що знаходяться на балансі ВАТ «Олександрівський за
вод поліграфічної техніки», за адресою: 28000, Кіровоградська
обл., м. Олександрія, пр. Будівельників, 30. Приватизовано юри
дичною особою за 74 092,80 грн., у т. ч. ПДВ — 12 348,80 грн.
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване приміщення першого поверху гурто
житку площею 44,6 м2 за адресою: м. Львів, вул. Хімічна, 50.
Приватизовано юридичною особою за 57 942,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 9 657,00 грн.
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Автомобіль МТОАТМ1 ЗИЛ13171, держ. № 4521 НИН,
що знаходиться на балансі ВАТ «АТП13854», за адресою:
м. Миколаїв, вул. Енгельса, 47. Приватизовано юридичною осо
бою за 7 188 грн., у т. ч. ПДВ — 1 198 грн.
Автомобіль МТОАТМ1 ЗИЛ131, держ. № 3728 НИН, що
знаходиться на балансі ВАТ «ОріонАвто», за адресою: м. Ми
колаїв, вул. Казарського, 4. Приватизовано юридичною осо
бою за 10 872 грн., у т. ч. ПДВ — 1 812 грн.
Автомобіль МТОАТМ1 ЗИЛ131, держ. № 3506 НИМ, що
знаходиться на балансі ВАТ «Первомайськавтотранс», за ад
ресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Загородна, 48,
47. Приватизовано юридичною особою за 8 947,2 грн., у т. ч.
ПДВ — 1 491,2 грн.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля, літ. А1, загальною площею 88,0 м2, що
знаходиться на балансі ВАТ «Турбоатом» і орендується приват
ним підприємцем Подус О. А., за адресою: м. Харків, пров. Оси
пенка, 13. Приватизовано фізичною особою за 71 040,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 11 840,00 грн.
м. КИЇВ
Нежитлові приміщення площею 85,0 м2 (за адресою: м. Київ,
вул. Раїси Окіпної, 3, літ. А). Приватизовано юридичною осо
бою за 241 482,00 грн., у т. ч. ПДВ — 40 247,00 грн.
Нежитлові приміщення площею 162,1 м 2 (за адресою:
м. Київ, вул. Сагайдачного/Ігорівська, 23/8, літ. А). При
ватизовано юридичною особою за 545 266,80 грн., у т. ч.
ПДВ — 90 877,80 грн.
Нежитлове приміщення площею 497,6 м2 (за адресою: м. Ки
їв, вул. Луначарського, 22б, літ. А). Приватизовано юридичною
особою за 1 857 600,00 грн., у т. ч. ПДВ — 309 600,0 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, бульв. Дружби
Народів/вул. Професора Підвисоцького, 26/1, літ. А. Привати
зовано юридичною особою за 256 320,00 грн., у т. ч. ПДВ —
42 720,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Академіка
Богомольця, 7/14 літ. А. Приватизовано юридичною особою за
399 588,00 грн., у т. ч. ПДВ — 66 598,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, Бессараб
ська площа, 7, літ. Б. Приватизовано юридичною особою за
235 560,00 грн., у т. ч. ПДВ — 39 260,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Червоно
армійська, 17, літ. А. Приватизовано юридичною особою за
60 864,00 грн., у т. ч. ПДВ — 10 144,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, бульв. Дружби На
родів / вул. Професора Підвисоцького, 26/1, літ. А. Приватизовано
фізичною особою за 74 610,00 грн., у т. ч. ПДВ — 12 435,00 грн.
Частка комунального майна у складі статутного фонду до
шкільного виховання закладу ТОВ «Малятко» за адресою:
бульвар Дружби Народів, 13. Приватизовано юридичною осо
бою за 24 654,00 грн., у т. ч. ПДВ — 4 109,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, пров. Кера
мічний, 9/5 (літ. Б). Приватизовано юридичною особою за
35 724,00 грн., у т. ч. ПДВ — 5 954,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Андрія Буб
нова, 6/6 (літ. А). Приватизовано юридичною особою за
103 262,40 грн., у т. ч. ПДВ — 17 210,40 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Демі
ївська, 55 (літ. Б). Приватизовано фізичною особою за
58 428,00 грн., у т. ч. ПДВ — 9 738,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Набереж
ноКорчуватська, 86 (літ. А). Приватизовано юридичною осо
бою за 255 600,00 грн., у т. ч. ПДВ — 42 600,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Горького,
164 (літ. А). Приватизовано юридичною особою за 496 671,60
грн., у т. ч. ПДВ — 82 778,60 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Горького,
162 (літ. А). Приватизовано юридичною особою за 499 858,80
грн., у т. ч. ПДВ — 83 309,8 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Новопи
рогівська, 25/2 (літ. А). Приватизовано фізичною особою за
207 420,00 грн., у т. ч. ПДВ — 34 570,00 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля торгового центру загальною площею 2 469,3 м2, що
знаходиться на позабалансовому рахунку ЗАТ АПБ «Погреби
щерайагробуд» і не увійшла до статутного фонду ВАТ «Погре
бищенський цукровий завод», за адресою: 22200, Вінницька
обл., м. Погребище, вул. Київська, 44. Приватизовано фізич
ною особою за 92 317,30 грн., у т. ч. ПДВ — 15 386,22 грн.
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля їдальні з льохом, що знаходиться на балансі ВАТ «Сіль
госптехніка», за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Гусєва,
27. Приватизовано юридичною особою за 108 623,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 18 103,83 грн.
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 51,2 м2 за адресою Сокаль
ський рн, м. Соснівка, вул. Галицька, 5. Приватизовано фізич
ною особою за 21 448,80 грн., у т. ч. ПДВ — 3 574,80 грн.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Майно дитячого садка, яке не увійшло до статутного фонду
ВАТ «Кременчуцький цукровий завод» у процесі приватизації,
але перебувало на його балансі, за адресою: Тернопільська обл.,
м. Кременець, вул. Кременецької дивізії, 12. Приватизовано фі
зичною особою за 2 000,00 грн., у т. ч. ПДВ — 333,33 грн.
Цілісний майновий комплекс — Тернопільське обласне
комунальне підприємство «Фірма «Тернопільавіаавто
транс», який знаходиться за адресою: м. Тернопіль, Підво
лочиське шосе, аеропорт. Приватизовано юридичною осо
бою за 32 000 000,00 грн., в т. ч. ПДВ — 5 333 333,33 грн.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Автотранспорт, що знаходиться на балансі ВАТ «Харківське
автотранспортне підприємство № 16363», а саме: автомобіль
ЗІЛ431610 ШЧВЦП3,6, деж. № 21567 ХА; автомобіль ГАЗ
3307 ШЧВЦП3,6, держ. № 2973 ХАЦ; причеп ГКБ8328, держ.
№ 9197 ХА; причеп ГКБ8328, держ. № 9198 ХА, за адресою:
61172, м. Харків, вул. Роганська, 160. Приватизовано юридич
ною особою за 17 644,00 грн., у т. ч. ПДВ — 2 940,67 грн.
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Автотранспорт, що знаходиться на балансі ВАТ «Харківське
автотранспортне підприємство № 16363», а саме: автомобіль
ЗІЛ4331 АЦПТ 5,0, держ. № 3421 ХАЧ; автомобіль ЗІЛ431410,
держ. № 32977 ХА; напівпричіп ОДАЗ9357, держ. № 0474 ХГ;
напівпричіп ОДАЗ9357, держ. № 11166 ХА, за адресою:
61172, м. Харків, вул. Роганська, 160. Приватизовано юридич
ною особою за 19 193,00 грн., у т. ч. ПДВ — 3 198,83 грн.

м. КИЇВ
Нежитлові приміщення загальною площею 236,3 м2, що зна
ходяться на балансі державного підприємства «Укржитлосер
віс» та орендуються приватним підприємством Клініка біо
логічної медицини «Мітера», за адресою: м. Київ, вул. Січнево
го повстання, 12а, літ. А.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване в житловий будинок приміщення (ма
газин) загальною площею 158,3 м2, що знаходилось на балан
сі ВАТ «Старосинявський цукровий завод» та розташоване за
адресою: Хмельницька обл., смт Стара Синява, вул. Завод
ська, 109. Приватизовано фізичною особою за 46 067 грн.,
у т. ч. ПДВ — 7 677,83 грн.
Спеціалізований автомобіль ЗІЛ157 № 3428 ХМЖ (ПАРМ),
що знаходиться на балансі ВАТ «ПоділляПлюс», за адресою:
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13. Приватизовано юри
дичною особою за 16 437,80 грн., у т. ч. ПДВ — 27 399,63 грн.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля диспетчерської бази загальною площею 138,7 м2, що
знаходиться на балансі ВАТ «Завод «Строммашина», за адре
сою: Хмельницька обл., м. Хмельницький, проспект Миру, 42.
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затвердженого наказом ФДМУ від 30.06.06 № 1026)

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом викупу
(затвердженого наказом ФДМУ від 30.06.06 № 1026)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Частина будівлі торговельного комплексу загальною площею
2
589,8 м (нежитлові приміщення їдальні загальною площею
371,2 м2, приміщення побуткомбінату та готелю загальною пло
щею 218,6 м2), що знаходяться на балансі ТОВ «Агрофірма
«Ободівський цукор», за адресою: Тростянецький рн, с. Нова
Ободівка, вул. Призаводська, 1.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Гараж № 2, літ. А, загальною площею 16,5 м2, що знаходить
ся на балансі ВАТ «Запорізький сталепрокатний завод» та
орендується приватним підприємцем Ковальчук Н. М., за ад
ресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 55 (у дворі будинку).

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Окреме індивідуально визначене майно — резервуар закри
того типу для води колишньої шахти № 4 «НВ», що знаходиться
на балансі ДП «Волиньвугілля», за адресою: м. Нововолинськ,
вул. Луцька, 1.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова прибудова до будівлі гуртожитку загальною пло
щею 453,8 м2 (нежитлові приміщення підвалу І—XIV площею
225,6 м2 та нежитлові приміщення 1го поверху № 2539 пло
щею 228,2 м2), що знаходиться на балансі Об’єднання співвлас
ників багатоквартирного будинку «Титан» та орендується ПП
«Мозаїка», за адресою: м. Львів, вул. Ряшківська, 27.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване приміщення цокольного поверху жит
лового будинку загальною площею 280,4 м2, що знаходиться
на балансі ВАТ «Кіндратівський вогнетривкий завод», за адре
сою: м. Дружківка, с. ОлексієвоДружківка, вул. Бабушкіна, 17.
Нежитлове вбудоване приміщення першого поверху житло
вого будинку загальною площею 94,1 м2, що знаходиться на
балансі СТОВ «Дружківський», за адресою: м. Дружківка, вул.
Кошелева, 19.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизаії шляхом викупу
(затвердженого наказом ФДМУ від 30.06.06 № 1027)
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Частина адміністративної будівлі контори загальною площею
301,6 м2, що знаходиться на балансі Побузької геолого
розідувальної експедиції Північного державного регіонального гео
логічного підприємства (Північгеологія) і орендується суб’єктом
підприємницької діяльності — фізичною особою Кирпань Т. А.,
за адресою: Тиврівський рн, м. Гнівань, вул. Побузька, 70в.
Частина адміністративної будівлі контори загальною площею
83,0 м2, що знаходиться на балансі Побузької геологорозвіду
вальної експедиції Північного державного регіонального геологіч
ного підприємства (Північгеологія) і орендується суб’єктом під
приємницької діяльності — фізичною особою Юрчишиною І. А.,
за адресою Тиврівський рн, м. Гнівань, вул. Побузька, 70в.
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів: будівля їдальні площею 288,2 м2
та будівля складу площею 66,3 м2, що знаходиться на балансі
та орендується приватним підприємцем Ващенко О. М., за ад
ресою: м. НовоградВолинський, вул. Вокзальна, 13.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення першого поверху гуртожитку зага
льною площею 56,4 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Рів
ненський завод високовольтної апаратури» і орендуються
суб’єктом підприємницької діяльності — фізичною особою
Степаненко І. Л., за адресою: м. Рівне, вул. Коцюбинського, 6.
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудовані нежитлові приміщення першого поверху житло
вого будинку загальною площею 131,0 м2, що знаходяться
на балансі ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» і орен
дуються ПП «Основа», за адресою: м. Херсон, проспект Тек
стильників, 2.
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом викупу
(затвердженого наказом ФДМУ від 04.07.2006 № 1035)
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
2
71,6 м на першому поверсі адміністративної будівлі, що
знаходяться на балансі Головного управління статистики
у Вінницькій області та орендуються науковомедичним
центром «Колфі» у формі товариства з обмеженою відпо
відальністю, за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шо
се, 15.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване нежитлове приміщення магазину загальною пло
щею 84,7 м2, що знаходиться на балансі ДКВП «Залізничник»
та орендується суб’єктом підприємницької діяльності —
фізичною особою Михалішиною Т. О., за адресою: м. Сарни,
вул. 17 Вересня, 16.
Нежитлове цокольне приміщення гуртожитку загальною пло
щею 27,8 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Острозький цу
кровий завод» та орендується суб’єктом підприємницької ді
яльності — фізичною особою Прядько Н. В., за адресою:
Острозький рн, с. Оженин, вул. Заводська, 5а.
Нежитлове приміщення першого поверху гуртожитку (перу
карня) загальною площею 16,0 м2, що знаходиться на балансі
ВАТ «Рівненський комбінат будівельних матеріалів» та оренду
ється суб’єктом підприємницької діяльності — фізичною осо
бою Колютою Г. А., за адресою: м. Рівне, вул. П. Могили, 25.
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення гуртожитку загальною площею 36,5 м2,
що знаходиться на балансі ВАТ «Центролит» та орендується
суб’єктом підприємницької діяльності — фізичною особою Те
ліженко С. Ф., за адресою: м. Суми, вул. Курська, 133.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Комплекс будівель та споруд з обладнанням: свинарник (літ.
А1) загальною площею 2 014,0 м2, свинарник (літ. Б1) зага
льною площею 1 994,2 м2, склад (літ. Г1) загальною площею
671,3 м2, зливна яма (літ. Ж), електронасос типа ЦМТ, що зна
ходяться на балансі ВАТ «Алчевський металургійний комбінат»,
за адресою: Перевальський рн, Михайлівська селищна рада,
вул. Орлова балка, 1б.
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Майстерня технічного обслуговування автомобілів МТОАТ,
що знаходиться на балансі ВАТ «Роменське АТП 15948», за ад
ресою: м. Ромни, вул. Сумська, 97.
Майстерня технічного обслуговування автомобілів МТОАТ,
що знаходиться на балансі ВАТ «Лебединський автотранс АТП
15942», за адресою: м. Лебедин, вул. Леніна, 78.
Група інвентарних об’єктів — інвентар для заправки та шан
цевий інструмент на колону (1 кт), що знаходиться на балансі
ВАТ «Лебединський автотранс АТП 15942», за адресою м. Ле
бедин, вул. Леніна, 78.
Авторемонтна майстерня ПАРМ1М, держ. номер: 3941 СУВ —
1 од., 3942 СУВ — 1 од., 3943 СУВ — 1 од., що знаходиться на
балансі ВАТ «Сумське АТП 15927», за адресою: м. Суми,
вул. Білопільський шлях, 16.
Автогараж № 308, інв. № 10310001, загальною площею 19,77 м2,
що знаходиться на балансі Глухівської міжрайонної державної
податкової інспекції, за адресою: м. Глухів, вул. 40років Пере
моги, 42, автогаражний кооператив «Мотор».
Автогараж № 309 з оглядовою ямою, інв. № 10310002, загаль
ною площею 22,04 м2, що знаходиться на балансі Глухівської між
районної державної податкової інспекції, за адресою: м. Глухів,
вул. 40 років Перемоги, 42, автогаражний кооператив «Мотор».
Автогараж № 310, інв. № 10310003, загальною площею 22,04 м2,
що знаходиться на балансі Глухівської міжрайонної державної
податкової інспекції, за адресою: м. Глухів, вул. 40років Пере
моги, 42, автогаражний кооператив «Мотор».
Автогараж № 311 з оглядовою ямою, льохом, інв. №
10310004, загальною площею 22,04 м2, що знаходиться на ба
лансі Глухівської міжрайонної державної податкової інспекції,
за адресою: м. Глухів, вул. 40років Перемоги, 42, автогараж
ний кооператив «Мотор».
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Автомобіль ЗІЛ157 КЕ, спеціальний, держ. № 8013 ТЕЕ, рік
випуску 1970, двигун № 809471, шасі № 329923, що знаходить
ся на балансі ВАТ «Микулинецьке АТП 16144», за адресою: Те
ребовлянський рн, смт Микулинці, вул. Сенчихіна, 17.
Автомобіль МТОАТ1Н (ш. ЗІЛ131), спеціальний, держ. №
0244 ТЕР, рік випуску 1991, двигун № 717784, шасі № 918326,
що знаходиться на балансі ВАТ «Тернопільське АТП16154», за
адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 8.
Автомобіль МРС ЗІЛ131, спеціальний, держ. № 4344 ТЕП,
рік випуску 1990, двигун № 599811, шасі № 893808, що знахо
диться на балансі ВАТ «Тернопільське АТП16154», за адресою:
м. Тернопіль, вул. Гайова, 8.
Автомобіль МРС ЗІЛ131, спеціальний, держ. № 4343 ТЕП,
рік випуску 1990, двигун № 631864, шасі № 900519, що знахо
диться на балансі ВАТ «Тернопільське АТП16154», за адресою:
м. Тернопіль, вул. Гайова, 8.
Автомобіль МРММ1 ЗІЛ131, спецальний, держ. № 4342
ТЕП, рік випуску 1990, двигун № 903251, шасі № 646268, що
знаходиться на балансі ВАТ «Тернопільське АТП16154», за ад
ресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 8.
Автомобіль ЗІЛ157 К, спеціальний, держ. № 1037 ТЕЕ, рік
випуску 1970, двигун № 813475, шасі № 331733, із комплек
сом майна, що знаходиться на балансі ВАТ «Чортківське АТП
16142», за адресою: м. Чортків, вул. Степана Бандери, 60.
Автомобіль ЗІЛ157, спеціальний ПАРМ1, держ. № 3595
ТЕВ, рік випуску 1968, двигун № 672374, шасі № 258614, що
знаходиться на балансі ВАТ «Тернопільське АТП16127», за ад
ресою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 38.
Автомобіль ЗІЛ157, спеціальний ПАРМ1, держ. № 3596 ТЕВ,
рік випуску 1968, двигун № 172900, шасі № 258797, що знахо
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диться на балансі ВАТ «Тернопільське АТП16127», за адресою:
м. Тернопіль, вул. Галицька, 38.
Автомобіль ЗІЛ157, спеціальний ПАРМ1, держ. № 3597
ТЕВ, рік випуску 1968, двигун № 672699, шасі № 260580, із ком
плектом майна, що знаходиться на балансі ВАТ «Тернопільсь
ке АТП16127», за адресою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 38.
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Державне підприємство зовнішньоторговельна фірма «Херсон
судноімпекс» за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1.
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля колишньої котельні загальною площею 846,0 м2, що
знаходиться на балансі ВАТ «Медведівська ПМК203», за ад
ресою: Чигиринський рн, с. Медведівка.
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затвердженого наказом ФДМУ від 30.06.06 № 1027)
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Адміністративний будинок загальною площею 461,5 м2, що
знаходиться на балансі Липовецької міжрайонної державної по
даткової інспекції Вінницької області, за адресою: Липовець
кий рн, смт Турбів, вул. Миру, 147.
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване приміщення кулінарії площею 330,5 м2
та обладнання кулінарії у кількості 16 од., що знаходяться на
балансі Дебальцівського управління по газопостачанню та га
зифікації — філії відкритого акціонерного товариства по газо
постачанню та газифікації «Донецькоблгаз», за адресою: м. Де
бальцеве, смт Миронівський, вул. Леніна, 20.
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Вагонибудиночки (2 од.), що знаходяться на балансі ВАТ
«Куйбишевське РП МТЗ», за адресою: Бердянський рн, с. Дми
трівка.
Пересувний вагончик (бджільництво), що знаходиться на ба
лансі ЗАТ «Мінерал», за адресою: м. Пологи, вул. Кар’єрна, 28.
Склад, інв. № 927, літ. Е1, загальною площею 726,2 м2, що
знаходиться на балансі ЗАТ «Запоріжкран», за адресою: м. За
поріжжя, вул. Кияшка, 16а.
Маслобойка із прибудованим приміщення кіоску, інв. №
1073, літ. Е4, загальною площею 230,0 м2, що знаходиться на
балансі ЗАТ «Запоріжкран», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ки
яшка, 16а.
Будівля складу магазину, інв. № 1075, літ. Е5, загальною пло
щею 68,9 м2, що знаходиться на балансі ЗАТ «Запоріжкран»,
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16а.
Майстерня технічного обслуговування автомобілів МТОАТ
ЗИЛ131, держ. № 1939 ЗПР, що знаходиться на балансі ВАТ
«Автотранспортне підприємство № 12354»», за адресою: м. За
поріжжя, вул. Космічна, 121.
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля гаража, літ. Г, загальною площею 21,8 м2, що знахо
диться на балансі Олександрійської об’єднаної державної по
даткової інспекції, за адресою: м. Олександрія, вул. Діброви, 38.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Автомобіль ЗІЛ131Н ПАРМ1М1, держ. № 2927 ХАЧ, що
знаходиться на балансі ВАТ «Автотранспортне підприємство
16354», за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 18.
Автомобіль ЗІЛ131Н ПАРМ1М1, бортовий, держ. № 2926
ХАЧ, що знаходиться на балансі ВАТ «Автотранспортне підпри
ємство 16354», за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 18.
Автомобіль ЗІЛ131Н ПАРМ1М1, держ. № 2925 ХАЧ, що
знаходиться на балансі ВАТ «Автотранспортне підприємство
16354», за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 18.
Автомобіль ЗІЛ131 МТОАТ, держ. № 9283 ХАФ, що знахо
диться на балансі ВАТ «Автотранспортне підприємство 16354»,
за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 18.
Причеп 1АП1,5 г електрозварювальний агрегат, держ. №
2552 ХА, що знаходиться на балансі ВАТ «Автотранспортне під
приємство 16354», за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 18.
Причеп 1АП1,5г електростанція, держ. № 2551 ХА, що зна
ходиться на балансі ВАТ «Автотранспортне підприємство
16354», за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 18.
Спеціальна майстерня ПАРМ1М на базі автомобіля ЗІЛ131,
держ. № 2011 ХАП, що знаходиться на балансі ВАТ «Ав
тотранспортне підприємство АТП № 16329», за адресою: м. Хар
ків, пр. Фрунзе, 10.
Спеціальна майстерня ПАРМ1М на базі автомобіля
ЗІЛ157К, держ. № 2012 ХАП, що знаходиться на балансі ВАТ
«Автотранспортне підприємство АТП № 16329», за адресою:
м. Харків, пр. Фрунзе, 10.
Спеціальна майстерня ПАРМ1М на базі автомобіля ЗІЛ157 К,
держ. № 2013 ХАП, що знаходиться на балансі ВАТ «Автотранс
порте підприємство АТП № 16329», за адресою: м. Харків, пр.
Фрунзе, 10.
Майно колишнього незнижуваного запасу, що знаходиться
на балансі ВАТ «Автотранспортне підприємство АТП № 16329»,
а саме: акумулятори 6Т 90 (3 од.); вогнегасники порошкові
(16 од.); вогнегасники вуглекислотні (5 од.); каністри
(32 од.); шафа металева (2 од.), за адресою: м. Харків,
пр. Фрунзе, 10.
м. КИЇВ
Автотранспорт, що знаходиться на балансі ВАТ «КАТП
13054», а саме: автомобіль ЗІЛ157 Е ПАРМ № 0633 КІВ; ав
томобіль ЗІЛ157 Е ПАРМ № 0634 КІВ; автомобіль ЗІЛ131
ПАРМ № 0635 КІВ; автомобіль ЗІЛ131 МТОАТ № 0631 КІВ;
автомобіль ЗІЛ157 КБМТО № 0632 КІВ; автомобіль ЗІЛ131
МТОАТ № 5345 КИЛ; причіп автомобільний ТАП 3755
№ 5228 КИ; причіп автомобільний ТАП 3755 № 05253 КА;
матеріали, запасні частини та МШП, за адресою: м. Київ,
вул. Малинська, 20.
Автомобіль ЗІЛ131 МТОАТ № 2517 КИН, що знаходиться
на балансі ВАТ «ТрансОболонь», за адресою: м. Київ, вул. Бо
гатирська, 11.
Пересувна ремонтна майстерня МТОАТ ЗІЛ131 № 7069
КИУ, що знаходиться на балансі ВАТ «АКТранс», за адресою:
м. Київ, вул. Оранжерейна, 1.
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ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затвердженого наказом ФДМУ від 04.07.2006 № 1035)
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Окреме індивідуально визначене майноавтомобіль ЗІЛ157
(вантажний фургон), 1968 р. в., номерний знак № 1498 ВИТ та
матеріали, що знаходяться на балансі ВАТ «Бершадське АТП
0567», за адресою: м. Бершадь, вул. Будкевича, 62.
Окреме індивідуально визначене майно — автомобіль ЗІЛ
157 (вантажний фургонС), 1968 р. в., номерний знак № 2456
ВІА, військовий комплект (матеріали, запчастини), військовий
комплект малоцінних швидкозношуваних предметів, що зна
ходяться на балансі ВАТ «Ямпільське АТП10551», за адресою:
м. Ямпіль, вул. Автотранспортна, 11.
Окреме індивідуально визначене майноавтомобіль ЗІЛ131
МТОАТ (вантажний фургон, спеціальний), 1977 р. в., номерний
знак № 3436 ВИТ, що знаходиться на балансі ВАТ «Липовецьке
АТП10544», за адресою: смт Липовець, вул. Чкалова, 29.
Окреме індивідуально визначене майно — автомобіль
ЗІЛ131 (вантажний, ремонтна майстерня), 1989 р. в., номер
ний знак № 2200 ВІА, запасні частини до автомобілів — 51 комп
лект, три комплекти автомобільного майна, що знаходиться на
балансі ВАТ «Хмільницького АТП10573», за адресою:
м. Хмільник, вул. Леніна, 110.
Окреме індивідуально визначене майно — автомобіль
ЗІЛ131 майстерня МТО АТМ1 (спеціальний), 1988 р. в., но
мерний знак № 9190 ВИО, матеріали, що знаходиться на ба
лансі ВАТ «Вінницьке АТП10556», за адресою: м. Вінниця,
вул. С. Ценського, 14.
Окреме індивідуально визначене майно — автомобіль ЗІЛ
131 МТО АТ (вантажний, ремонтна майстерня зі спецоблад
нанням), 1976 р. в., номерний знак № 3938 ВИО, що знаходить
ся на балансі ВАТ «Вінницьке АТП19554», за адресою: м. Він
ниця, вул. Максимовича, 6.
Окреме індивідуально визначене майно — автомобільні
майстерні ПАРМ1м, у т. ч. автомобіль ЗІЛ131 (фургонС,
спеціальна автомайстерня МРМ), 1977 р. в., номерний знак №
08788 ВІ з причепом ТАПЗ755 (бортовийЕ, зварювальний
агрегат), 1976 р. в., номерний знак № 10650 ВІ; автомобіль ЗІЛ
131, фургон — С (спеціальна ремонтнослюсарна майстерня
МРСАТ), 1977 р. в., номерний знак № 08786 ВІ з причепом
ЧАПЗ738 (бортовий — Е, зарядна установка), 1977 р. в., номе
рний знак № 10801 ВІ; автомобіль ЗІЛ131 (бортовий — С), 1977
р. в., номерний знак № 08787 ВІ, що знаходиться на балансі ВАТ
«Автобусний парк», за адресою: м. Вінниця, вул. Стеценка, 75а.
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Окреме індивідуальне визначене майно — спеціалізований
автомобіль ЗІЛ157 К, держ. № 0702 ЛВМ (ПАРМ), що знахо
диться на балансі ВАТ «Львівське автотранспортне підприєм
ство 14630», за адресою: м. Львів, вул. Городницька, 47.
Окреме індивідуально визначене майно — транспортний авто
мобіль ЗІЛ157К, держ. № 0701 ЛВМ (ПАРМ) та комплект запас
них частин (ЗІП) на кожен автомобіль формування в кількості 83
од., що знаходиться на балансі ВАТ «Львівське автотранспортне
підприємство 14630», за адресою: м. Львів, вул. Городницька, 47.
Окреме індивідуально визначене майно — спеціалізований
автомобіль ЗІЛ131, держ. № 1641 ЛВС з обладнанням
загального призначення, допоміжним обладнанням (майсте
рня ремонтномеханічна МРММ2), що знаходиться на балан
сі ВАТ «Львівське автотранспортне підприємство 14630», за ад
ресою: м. Львів, вул. Городницька, 47.
Окреме індивідуально визначене майно — автомобільний
причіп (електростанція типу ЭСД10 В/С230), що знаходиться
на балансі ВАТ «Львівське автотранспортне підприємство
14630», за адресою: м. Львів, вул. Городницька, 47.
Окреме індивідуально визначене майно — автомобільний
причіп (зварювальний агрегат типу 1АП1,5), що знаходиться
на балансі ВАТ «Львівське автотранспортне підприємство
14630», за адресою: м. Львів, вул. Городницька, 47.
Окреме індивідуально визначене майно — ремонтний ком
плект № 2 для технічного обслуговування і ремонту автомобілів,
що знаходиться на балансі ВАТ «Львівське автотранспортне під
приємство 14630», за адресою: м. Львів, вул. Городницька, 47.
Окреме індивідуально визначене майно — спеціалізований
автомобіль ЗІЛ131, держ. № 2189 ЛВЭ (ПАРМІМ), що зна
ходиться на балансі ВАТ «Львівське автотранспортне підпри
ємство 24657», за адресою: м. Львів, вул. Рудненська, 14а.
Окреме індивідуально визначене майно — спеціалізований
автомобіль ЗІЛ131, держ. № 2190 ЛВЭ (ПАРМІМ), що зна
ходиться на балансі ВАТ «Львівське автотранспортне підпри
ємство 24657», за адресою: м. Львів, вул. Рудненська, 14а.
Окреме індивідуально визначене майно — транспортний ав
томобіль ЗІЛ131, держ. № 2191 ЛВЭ (ПАРМІМ), що знахо
диться на балансі ВАТ «Львівське автотранспортне підприєм
ство 24657», за адресою: м. Львів, вул. Рудненська, 14а.
Окреме індивідуально визначене майно — електрозварю
вальний агрегат типу АБД3120 У1 (ПАРМІМ), що знаходить
ся на балансі ВАТ «Львівське автотранспортне підприємство
24657», за адресою: м. Львів, вул. Рудненська, 14а.
Окреме індивідуально визначене майно — електрозарядна
станція (ПАРМІМ), що знаходиться на балансі ВАТ «Львівське
автотранспортне підприємство 24657», за адресою: м. Львів,
вул. Рудненська, 14а.
Окреме індивідуально визначене майно — спеціалізований
автомобіль ЗІЛ131, держ. № 4108 ЛВХ (МТОАТ), що знахо
диться на балансі ВАТ «Львівське автотранспортне підприєм
ство 24657», за адресою: м. Львів, вул. Рудненська, 14а.
Окреме індивідуально визначене майно — спеціалізований
автомобіль ЗІЛ157КЕ, держ. № 6364 ЛВН (МТОАТ), що зна
ходиться на балансі ВАТ «Львівське автотранспортне підпри
ємство 24657», за адресою: м. Львів, вул. Рудненська, 14а.
Окреме індивідуально визначене майно — спеціалізований
автомобіль ЗІЛ131, Держ. № 3188 ЛВХ (МТОАТ), що знахо
диться на балансі ВАТ «Львівське автотранспортне підприєм
ство 24657», за адресою: м. Львів, вул. Рудненська, 14а.
Окреме індивідуально визначене майно — груповий ком
плект ЗІП, що знаходиться на балансі ВАТ «Львівське авто
транспортне підприємство 24657», за адресою: м. Львів,
вул. Рудненська, 14а.
Окреме індивідуально визначене майно — причіп ППС з тен
том (маслозаправний агрегат), що знаходиться на балансі ВАТ
«Львівське автотранспортне підприємство 24657», за адресою:
м. Львів, вул. Рудненська, 14а.

Окреме індивідуально визначене майно — причіпфургон,
держ. № 0981 ЛВ, що знаходиться на балансі ВАТ «Львівське
автотранспортне підприємство 24657», за адресою: м. Львів,
вул. Рудненська, 14а.
Окреме індивідуально визначене майно — причіпфургон,
держ. № 3650 ЛВ, що знаходиться на балансі ВАТ «Львівське
автотранспортне підприємство 24657», за адресою: м. Львів,
вул. Рудненська, 14а.
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля недіючої їдальні загальною площею 419,6 м2, що зна
ходиться на балансі ВАТ «АТП15107», за адресою: м. Білго
родДністровський, вул. К. Маркса, 46.
Будівля недіючої їдальні загальною площею 203,3 м2, що зна
ходиться на балансі ВАТ «АТП15107», за адресою: м. Білго
родДністровський, вул. Шабська, 67а.
Будівля недіючого магазину загальною площею 42,1 м2, що
знаходиться на балансі ВАТ «АТП15107», за адресою: м. Біл
городДністровський, вул. Шабська, 67а.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Авторемонтна майстерня, що знаходиться на балансі
ВАТ «Дубенське АТП15606», у складі: автомобіль ЗІЛ131
ПАРМ1м, номерний знак РВМ 4899; автомобіль ЗІЛ157
ПАРМ1м, номерний знак РВМ 4898; автомобіль ЗІЛ157
ПАРМ1м, номерний знак РВМ 4897; причіп, тип кузова —
акумуляторна батарея, без номерного знака; причіп, тип кузо
ва — зварювальний апарат, без номерного знака; причіп, тип
кузова — електростанція, без номерного знака, за адресою:
м. Дубно, вул. Мирогощанська, 62.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля павільйону «Світанок», літ. М, загальною
площею 125,5 м2, що знаходиться на балансі ЗАТ «Новоселів
ка Агро» (правонаступник — АТЗТ «Новроселівський гірничо
збагачувальний комбінат», за адресою: Нововодолазький рн,
с. Новоселівка, вул. Піщана, 2.
Окреме індивідуально визначене майно — спеціальна ремон
тномеханічна майстерня ЗІЛ157 ПАРМ, держ. № 9485 ХАХ,
що знаходиться на балансі ВАТ «Харківське автотранспортне під
приємство 16330», за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 21.
Окреме індивідуально визначене майно — спеціальна ремонт
нослюсарна майстерня ЗІЛ157 ПАРМ, держ. № 9486 ХАХ, що
знаходиться на балансі ВАТ «Харківське автотранспортне під
приємство 16330», за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 21.
Окреме індивідуально визначене майно — вантажний бор
товий автомобіль ЗІЛ157 ПАРМ, держ. № 9487 ХАХ, що зна
ходиться на балансі ВАТ «Харківське автотранспортне підпри
ємство 16330», за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 21.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ ЗА КОНКУРСОМ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу за конкурсом
(з елементами аукціону)
(затвердженого наказом ФДМУ від 30.06.06 № 1026)
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля (двоповерхова) загальною площею
951,6 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Укрцинк», за адре
сою: м. Костянтинівка, вул. Калініна, 13.
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу за конкурсом
(з елементами аукціону)
(затвердженого наказом ФДМУ від 30.06.06 № 1027)
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля готелю, літ. А2, загальною площею 365,0 м2, що зна
ходиться на балансі ВАТ «Савинський цукровий завод», за ад
ресою: Балаклійський рн, смт Савинці, вул. Кооперативна, 2.
У газеті «Відомості приватизації» від 05.07.06 № 25 (414)
в інформаційному повідомленні РВ ФДМУ по Луганській
області про продаж на аукціоні цілісного майнового комF
плексу — державного окремого конструкторського бюF
ро по залізничним транспортерам ОКБ «Транспортер»
умови продажу об’єкта доповнити пунктами:
«створення нових робочих місць;
працевлаштування осіб з обмеженими можливостями,
створення належних умов праці для таких осіб з урахуван
ням їх особливих потреб, відповідного облаштування виро
бництв та забезпечення доступу до них зазначених осіб».

У газеті «Відомості приватизації» від 21.06.06 № 23 (412)
на стор. 4, в інформаційному повідомленні РВ ФДМУ по Ха
рківський області про продаж на аукціоні цілісного майноF
вого комплексу державного підприємства «Харківське
управління виробничої комплектації» за адресою:
м. Харків, вул. Смольна, 32, відомості про об’єкт викласти в
такій редакції:
«Об’єкт діючий. До складу об’єкта входять нежитлові бу
дівлі: літ. Т1, площею 165,8 м2, 1950 рік побудови, цегляна;
літ. Ф1, площею 162,4 м2, 1980 рік побудови, металева
(збірнорозбірне приміщення каркасного типу з профільно
го металу); споруда туалетної на одне очко площею 1,5 м2
(стіни металеві, внутрішнє оздоблення — листи ДВП), а та
кож товарноматеріальні цінності. Передано в оренду юри
дичній особі: в будівлі, літ. Т1 — 92,4 м2, в будівлі, літ. Ф1 —
30,0 м2. Термін дії договору оренди — до 31.10.08».

У газеті «Відомості приватизації» від 28.06.06 № 24 (413)
на стор. 3, в інформації РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки
продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу
в колонці 1 абзаци 13 і 15 слід читати відповідно:
«Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: м. Київ,
вул. Кіквідзе, 1а. Приватизовано юридичною особою за
305 232,0 грн., у т. ч. ПДВ — 50 872,0 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: м. Київ,
вул. Івана Кудрі, 35а. Приватизовано фізичною особою
за 156 600,0 грн., у т. ч. ПДВ — 26 100,0 грн.

№ 26 (415)
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ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
нежитлових приміщень 4Fго поверху адмінбудівлі
(№ 26, частини коридору та сантехнічних приміщень
загального користування, літ. А)
загальною площею 22,9 м2
Назва об’єкта: нежитлові приміщення 4го поверху адмінбу
дівлі (№ 26, частини коридору та сантехнічних приміщень за
гального користування, літ. А) загальною площею 22,9 м2.
Адреса об’єкта: 21016, м. Вінниця, вул.40річчя Перемоги, 27.
Балансоутримувач: Асоціація «Подільськпроммонтаж», м. Він
ниця, вул. 40річчя Перемоги, 27, код за ЄДРПОУ 01415950.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення 4го поверху
п’ятиповерхової адмінбудівлі (№ 26 загальною площею 16,1 м2,
частина коридору та сантехнічних приміщень загального кори
стування загальною площею 6,8 м2 літ. А) загальною площею
22,9 м 2 , 1975 р. побудови. Земельна ділянка окремо не
виділена.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 27 640,00 грн.
ПДВ: 5 528,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
33 168,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотри
мання санітарних норм і правил пожежної безпеки згідно з чин
ним законодавством України; об’єкт не підлягає відчуженню та
передачі в оренду іншим юридичним та фізичним особам без
збереження умов, на яких він був придбаний.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області №37187006000498 в
банку УДК у Вінницькій обл., код за ЄДРПОУ 13327990, МФО
802015.
Грошові кошти в розмірі 3 316,80 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху
нок РВ ФДМУ по Вінницькій обл. № 37315005000498 в УДК у
Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 13327990, МФО 802015.
Заяви на участь в аукціоні приймаються до 07.08.2006 включно.
Аукціон відбудеться 11.08.2006 о 10.00 за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, вінницька філія ДАК «НаціоF
нальна мережа аукціонних центрів».
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою йо
го розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, тел. 322534, час роботи з 8.00 до 17.00, крім
вихідних.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлової будівлі, літ. КF1,
загальною площею 755,1м2
Назва об’єкта: нежитлова будівля, літ. К1, загальною пло
щею 755,1 м2.
Адреса: 49034, м. Кривий Ріг, пл. Домнобудівників,10к.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Міттал
Стіл Кривий Ріг», адреса: 50095, м. Кривий Ріг, вул. Орджоні
кідзе, 1, код за ЄДРПОУ 24432974.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля, літ.
К1, загальною площею 755,1 м2, Рік будівництва — 1978. Зе
мельна ділянка під об’єкт окремо не виділялась.
Вартість продажу без ПДВ: 427 195,00 грн., ПДВ: 85 439,00 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 512 634,00 грн.
Умови продажу об’єкта: виконувати всі технічні, санітарні та
інші правила з утримання об’єкта та забезпечити дотримання
санітарноекологічних норм, передбачених законодавством
України, розрахунок за об’єкт приватизації здійснюється гро
шовими коштами; право користування, купівлі, оренди земе
льної ділянки та її розмір під об’єктом приватизації покупцем
вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним за
конодавством України; забезпечення вимог екологічної безпе
ки, охорони навколишнього природного середовища під час
експлуатації об’єкта.
Грошові кошти на участь в аукціоні — 51 264,00 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.
Плату 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 області, МФО
805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіональному відділенню Фон
ду державного майна України по Дніпропетровській області.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання
протоколу аукціону або укладення договору купівліпродажу
об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вар
тості продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні,
не повертаються.
Аукціон відбудеться 14 серпня 2006 року о 10.00 в філії
«Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «НаціональF
на мережа аукціонних центрів» за адресою: 49061, м. ДніF
пропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп. 12, 4Fй поF
верх (тел. 779F30F74).
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 — 10 серпня 2006 ро
ку до 17.00. Додаткова інформація про продаж об’єкта за
тел.: (056) 7428965, 7428519. Ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів державної власності
Назва об’єкта: теплохід «ПоліссяF9».
Порт приписки: м. Запоріжжя.
Балансоутримувач: дочірнє підприємство «Запорізький річ
ковий порт» акціонерної судноплавної компанії «Укррічфлот»,
код за ЄДРПОУ 31044582, адреса: 69006, м. Запоріжжя, вул.
Леонова, 1а.
Відомість про об’єкт: тип судна — пасажирський теплохід на
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підводних крилах, габаритні розміри: довжина — 21,32 м, ши
рина — 5,0 м, висота — 4,8 м; швидкість — 65,1 км/ч., пасажи
ромісткість — 53 чол., валова місткість — 144 м3. Рік будівниц
тва — 1989. На даний час не експлуатується і знаходиться у
відстої.
Початкова вартість об’єкта без урахування ПДВ —
148 050,00 грн.
ПДВ — 29 610,00 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
177 660,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
відшкодувати витрати органу приватизації на підготовку
об’єкта до приватизації; у разі відмови від підписання про
токолу аукціону або договору купівліпродажу покупець сла
чує штраф у розмірі 20% від ціни продажу об’єкта, що скла
лася в ході торгів.
Грошові кошти в розмірі 17 766,00 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р №
37338661100021 в Управління Державного казначейства у За
порізькій області, МФО 813015, одержувач – РВ ФДМУ по За
порізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Назва об’єкта: теплохід «ПоліссяF10».
Порт приписки: м. Запоріжжя.
Балансоутримувач: дочірнє підприємство «Запорізький річ
ковий порт» акціонерної судноплавної компанії «Укррічфлот»,
код за ЄДРПОУ 31044582, адреса: 69006, м. Запоріжжя, вул.
Леонова, 1а.
Відомість про об’єкт: тип судна — пасажирський теплохід на
підводних крилах, габаритні розміри: довжина — 21,32 м, ши
рина — 5,0 м, висота — 4,8 м; швидкість — 65,1 км/ч., пасажи
ромісткість — 53 чол., валова місткість — 144 м3. Рік будівниц
тва — 1989. На даний час не експлуатується і знаходиться у
відстої.
Початкова вартість об’єкта без урахування ПДВ — 145 664,00
грн.
ПДВ — 29 132,80 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
174 796,80 грн.
Умови продажу об’єкта:
відшкодувати витрати органу приватизації на підготовку
об’єкта до приватизації; у разі відмови від підписання прото
колу аукціону або договору купівліпродажу покупець слачує
штраф у розмірі 20% від ціни продажу об’єкта, що склалася в
ході торгів.
Грошові кошти в розмірі 17 479,68 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р №
37338661100021 в Управління Державного казначейства у За
порізькій області, МФО 813015, одержувач – РВ ФДМУ по За
порізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 гривень та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносять
ся на р/р № 37183501900008 в Управління Державного казна
чейства у Запорізькій області, МФО 813015, код за ЄДРПОУ
20495280, одержувач — РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Аукціон буде проведено 14 серпня 2006 року за адF
ресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 52а (приміщенF
ня кафе «ШайбаFСлавутич») приватним підприємством
«Діапазон».
Реєстрація заявників здійснюється в день проведення аук
ціону з 9.00 до 10.45.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні —
10 серпня 2006 року. Заяви приймаються за адресою: м. За
поріжжя, пр. Леніна, 164, кімн. 776 (в робочі дні з 9.00 до 17.00).
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за тел.
(0612) 390124.
На публічних торгах можуть бути присутні інші особи, якщо
вони внесуть вхідну плату в розмірі 17 гривень на р/р №
37183501900008 в Управління Державного казначейства у За
порізькій області, МФО 813015, код за ЄДРПОУ 20495280, оде
ржувач — РВ ФДМУ по Запорізькій області.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні крану баштового
КБF1003А1, що знаходиться на балансі ВАТ «НВО «Етал»
(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: кран баштовий КБ1003А1, що знаходиться
на балансі ВАТ «НВО «Етал».
Адреса об’єкта: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександ
рія, вул. Заводська,1.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача та його адреса:
05814256, 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. За
водська, 1.
Характеристика крана баштового:
марка КБ 1003А1; рік випуску — 1989; максимальна ванта
жопідйомність — 8 тонн; висота підйому: на максимальному
вильоті — 48 м; на мінімальному вильоті — 33 м; максимальна
глибина опускання — 5 м; виліт стріли: максимальний — 25 м;
мінімальний — 12,5 м; довжина крана — 4,5 м; маса крана:
конструктивна — 34 тонни; загальна в робочому стані — 95
тонн; канати сталеві.
Відсутні два електродвигуни приводу пересування крану
МТКF 2115 потужністю 75 кВт при обертах 895 об/хв. Елект
рична частина системи керування відсутня, щитова управлін
ня розукомплектована.
Вартість об’єкта без ПДВ — 43 689,80 грн.
ПДВ — 8 737,96 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
52 427,76 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних осіб.
Умови продажу: після укладення договору купівліпродажу,
подальше використання об’єкта визначає покупець; переофо
рмлення в територіальному Управлінні Держнаглядохоронпраці
по Кіровоградській області за рахунок коштів покупця.
Учасники аукціону вносять грошові кошти в розмірі 5 242,78
грн., що становить 10% від початкової вартості об’єкта прива
тизації, на р/р № 37312002000547 в УДК у Кiровоградськiй об
ластi, МФО 823016, код 13747462, отримувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,0 грн. та розрахунки за
об’єкт приватизації вносяться р/р № 37182500900001, банк —
УДК у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, код 13747462,
отримувач — Регіональне відділення ФДМУ по Кіровограській
області.

Кінцевий термін прийняття заяв — 7 серпня 2006 року.
Аукціон буде проведено 11 серпня 2006 року об 11.00
за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РегіоF
нальне відділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем зна
ходження об’єкта та отримати додаткову інформацію у Регіо
нальному відділенні по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 720, тел. 235332
(можлива зміна телефону на 335332).
Адреса служби з організації та проведення аукціону: 25009,
м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 809, тел. 234540 (можли
ва зміна телефону на 334540), Регіональне відділення ФДМУ
по Кіровоградській області.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
початкової ціни продажу на 30% — мотопомпи
(інв. № 164), що знаходиться на балансі
ВАТ «АТПF16362»
Назва об’єкта: мотопомпа (інв. № 164), що знаходиться на
балансі ВАТ «АТП16362».
Адреса об’єкта: 61099, м. Харків, вул. Лодзинська, 7а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05441051, ВАТ «АТП
16362», м. Харків, вул. Лодзинська, 7а.
Відомості про об’єкт: мотопомпа (інв. № 164), марка МП
1600, рік випуску 1990. Мобільний автономний агрегат, являє
собою металеву раму, на якій змонтований двигун та відцент
ровий насос. Рама установлена на одновісному шасі. Технічна
характеристика: подача — 27 л/с., напір — 100 м.
Вартість продажу без ПДВ — 1 330 грн., ПДВ — 266 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (зни
жено на 30%) — 1 596 грн.
Умови продажу об’єкта.
не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної вар
тості; сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться 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 159,60 грн., що становить 10 відсо
тків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахову
ються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області
на р/р №37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона
льне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Харків,
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. Хар
ків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для до
відок 7051848.
Аукціон буде проведено 11 серпня 2006 року об 11.00 в
приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою:
м. Харків, Палац Праці, 7Fй під’їзд, 5Fй поверх.
Останній день приймання заяв — 7 серпня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
початкової ціни продажу на 30% — мотопомпи
(інв. № 165), що знаходиться на балансі ВАТ «АТПF16362»
Назва об’єкта: мотопомпа (інв. № 165), що знаходиться на
балансі ВАТ «АТП16362».
Адреса об’єкта: 61099, м. Харків, вул. Лодзинська, 7а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05441051, ВАТ «АТП
16362», м. Харків, вул. Лодзинська, 7а.
Відомості про об’єкт: мотопомпа (інв. № 165), марка МП
1600, рік випуску 1990. Мобільний автономний агрегат, являє
собою металеву раму, на якій змонтований двигун та відцент
ровий насос. Рама установлена на одновісному шасі. Технічна
характеристика: подача — 27 л/с., напір — 100 м.
Вартість продажу без ПДВ — 700 грн., ПДВ — 140 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (зни
жено на 30%) — 840 грн.
Умови продажу об’єкта:
не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної
вартості; сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться 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 від
ділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 84 грн., що становить 10 відсотків
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховують
ся Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на
р/р №37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона
льне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Харків,
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. Хар
ків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для до
відок 7051848.
Аукціон буде проведено 11 серпня 2006 року об 11.00
в приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою:
м. Харків, Палац Праці, 7Fй під’їзд, 5Fй поверх.
Останній день приймання заяв — 7 серпня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розта
шування.

12 липня 2006 року
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
початкової ціни продажу на 10% — автотранспорту,
що знаходиться на балансі ВАТ «Харківське
автотранспортне підприємство № 16363»
Назва об’єкта: автотранспорт, що знаходиться на балансі
ВАТ «Харківське автотранспортне підприємство № 16363».
Адреса об’єкта: 61172, м. Харків, вул. Роганська, 160.
Балансоутримувач: 01332106, ВАТ «Харківське автотранс
портне підприємство № 16363», 61172, м. Харків, вул. Ро
ганська, 160.
Відомості про об’єкт: напівпричіп Н13Х, держ. № 5100 ХЕ,
рефрижератор, рік випуску 1988; напівпричіп Н13Х, держ.
№ 06489 ХА, рефрижератор, рік випуску 1989; напівпричіп
Н13Х, держ. № 3802 ХЕ, рефрижератор, рік випуску 1990.
Вартість продажу без ПДВ — 25 627,50 грн., ПДВ — 5 125,50
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (зни
жено на 10%) — 30 753,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної
вартості; сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
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 3 075,30 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, телефон 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 11 серпня 2006 року об 11.00
в приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою:
м. Харків, Палац Праці, 7Fй під’їзд, 5Fй поверх.
Останній день приймання заяв — 7 серпня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
початкової ціни продажу на 10% — автотранспорту,
що знаходиться на балансі ВАТ «Харківське
автотранспортне підприємство № 16363»
Назва об’єкта: автотранспорт, що знаходиться на балансі
ВАТ «Харківське автотранспортне підприємство № 16363».
Адреса об’єкта: 61172, м. Харків, вул. Роганська, 160.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 01332106, ВАТ «Харків
ське автотранспортне підприємство № 16363», 61172, м. Хар
ків, вул. Роганська, 160.
Відомості про об’єкт: напівпричіп ОДАЗ9370, держ. №
5556 ХГ, бортовий з тентом, рік випуску 1990; напівпричіп
ОДАЗ9370, держ. № 7652 ХГ, бортовий з тентом, рік випуску
1990; напівпричіп ОДАЗ9370, держ. № 0996 ХГ, бортовий з
тентом, рік випуску 1988; напівпричіп ОДАЗ9370, держ. № 7654 ХГ,
бортовий з тентом, рік випуску 1990; напівпричіп ОДАЗ9370,
держ. № 3801 ХЕ, бортовий з тентом, рік випуску 1990.
Вартість продажу без ПДВ — 27 022,50 грн., ПДВ — 5 404,50
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (зни
жено на 10%) — 32 427 грн.
Умови продажу об’єкта:
не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ва
ртості; сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
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 від
ділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 3 242,70 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, телефон 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 11 серпня 2006 року об 11.00
в приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою:
м. Харків, Палац Праці, 7Fй під’їзд, 5Fй поверх.
Останній день приймання заяв — 7 серпня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні спеціального
автомобіля ЗІЛF157FК ПАРМ № 74F38 ХАД, що
знаходиться на балансі ВАТ «Харківське АТП №16327»
(початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: спеціальний автомобіль ЗІЛ157К ПАРМ
№ 7438 ХАД.

12 липня 2006 року

Адреса об’єкта: 61038, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 88.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 03115347, ВАТ «Харківсь
ке АТП №16327», 61038, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 88.
Відомості про об’єкт: спеціальний автомобіль ЗІЛ157К
ПАРМ № 7438 ХАД є пересувною автомобільною ремонтною
майстернею, призначеною для ремонту та технічного обслу
говування армійських автомобілів та автомобілів народно го
сподарського призначення, обладнаний будкою типу КУНГ;
двигун ЗІЛ 157К, карбюраторний; рік випуску — 1965 р.;
шасі № 147421, двигун № 481357; устаткування в кількості
68 одиниць.
Вартість продажу: 11 620 грн., ПДВ — 2 324 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
13 944 грн. (знижена на 30%)
Умови продажу об’єкта:
не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної
вартості; сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться 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 від
ділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 1 394,40 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, телефон 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 11 серпня 2006 року об 11.00
в приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою:
м. Харків, пл. Конституції, 1, Палац Праці, 7Fй під’їзд,
5Fй поверх.
Останній день приймання заяв — 7 серпня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні спеціального
автомобіля ЗІЛF157FК ПАРМ № 74F39 ХАД,
що знаходиться на балансі ВАТ «Харківське АТП
№16327» (початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: спеціальний автомобіль ЗІЛ157К ПАРМ
№ 7439 ХАД.
Адреса об’єкта: 61038, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 88.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 03115347, ВАТ «Хар
ківське АТП № 16327», 61038, м. Харків, вул. Академіка Пав
лова, 88.
Відомості про об’єкт: спеціальний автомобіль ЗІЛ157К ПАРМ
№ 7439 ХАД є пересувною автомобільною ремонтною майсте
рнею, призначеною для ремонту та технічного обслуговування
армійських автомобілів та автомобілів народно господарсько
го призначення, укомплектований причіпним зварювальним аг
регатом, змонтованим на одновісному автопричепі 1АП1,5;
двигун ЗІЛ 157К, карбюраторний;
рік випуску — 1965 р.;
шасі № 147635;
двигун № 481772;
устаткування в кількості 115 одиниць.
Вартість продажу без ПДВ — 15 960 грн., ПДВ — 3 192 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
19 152 грн. (знижена на 30%).
Умови продажу об’єкта:
не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної
вартості; сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
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 від
ділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 1 915,20 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: Регіо
нальне 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, телефон 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 11 серпня 2006 року об 11.00 в
приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою:
м. Харків, пл. Конституції,1, Палац Праці, 7Fй під’їзд, 5Fй
поверх.
Останній день приймання заяв — 7 серпня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні спеціального
автомобіля ЗІЛF157FК ПАРМ № 74F40 ХАД,
що знаходиться на балансі ВАТ «Харківське АТП
№16327» (початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: спеціальний автомобіль ЗІЛ157К ПАРМ
№ 7440 ХАД.

Адреса об’єкта: 61038, м. Харків, вул. Академіка Павло
ва, 88.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 03115347, ВАТ «Хар
ківське АТП №16327», 61038, м. Харків, вул. Академіка Пав
лова, 88.
Відомості про об’єкт: спеціальний автомобіль ЗІЛ157К
ПАРМ № 7440 ХАД є пересувною автомобільною ремонтною
майстернею, призначеною для ремонту та технічного обслу
говування армійських автомобілів та автомобілів народно гос
подарського призначення, укомплектований причіпною
електростанцією ЕСД, змонтованою на одновісному причепі
1АП1,5Г;
двигун ЗІЛ 157К, карбюраторний;
рік випуску — 1965 р.;
тип кузова – КУНГ;
шасі № 166661,
двигун № 514624;
устаткування в кількості 188 одиниць.
Вартість продажу без ПДВ — 19 810 грн., ПДВ — 3 962 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
23 772 грн. (знижена 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.
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 від
ділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 2 377,20 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,
отримувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Хар
ківській 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, телефон 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 11 серпня 2006 року об 11.00
в приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою:
м. Харків, пл. Конституції,1, Палац Праці, 7Fй під’їзд, 5Fй
поверх.
Останній день приймання заяв —7 серпня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні екскаватора
ЕОF2621В на базі трактора «Беларусь»
Назва об’єкта: екскаватор ЕО2621В на базі трактора «Бе
ларусь» р/н 3634 ХП.
Адреса: 73027, м. Херсон, вул. Робоча, 66.
Об’єкт знаходиться на балансі ВАТ «Компанія «Дніпро» (код
за ЄДРПОУ 21295778, адреса: 73027, м. Херсон, вул. Робоча,
66), але не увійшов до його статутного фонду.
Характеристика об’єкта: рік випуску — 1986, модель — ЕО
2621В, тип — екскаватор одноківшовий з ковшем ємністю 0,25
3
м на базі трактора «Беларусь» ЮМЗ — 6А, колір — зелений,
двигун — Д65 дизельний.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
17 322,00 грн.
ПДВ: 3 464,40 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 20 786,40 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу) для
участі в аукціоні: 2 078,64 грн.
Умови продажу: умови подальшого використання майна ви
значає покупець; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати
його повної вартості; зняття екскаватора з обліку в органах ДАІ
проводиться покупцем за рахунок власних коштів; покупець зо
бов’язаний відшкодувати витрати пов’язані з підготовчою ро
ботою до приватизації об’єкта.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові
кошти.
Аукціон відбудеться через 30 днів з дня опублікування
інформації у газеті «Відомості приватизації», за адресою:
м. Херсон, бульвар Мирний, 3, о 10.00.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні
за місцем його розташування.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатко
вуваного мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації, вносяться на рахунок одер
жувача — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській об
ласті, р/р № 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778,
банк одержувача — УДК у Херсонській області, код банку —
852010.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості про
дажу для участі в аукціоні: одержувач — Регіональне відділен
ня ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37315008000014, код
за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК у Херсонській
області, код банку — 852010.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь в
аукціоні можна в Регіональному відділенні ФДМУ по Херсонсь
кій області за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, 6й по
верх, кімната 613, тел. 490373 з 8.00 до 17.00, в п’ятницю з
8.00 до 15.00, вихідні — субота, неділя.
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ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: 49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінцевий
термін прийняття заяв: 10 серпня 2006 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію про продаж об’єкта можна отримати
за тел.: 7428948, 7428519.

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Ä
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т.280 42 49
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Магазин, що знаходиться на балансі СТОВ «Мир», за адре
сою: Донецька обл., м. Харцизьк, с. Зуївка. Приватизовано фі
зичною особою за 5 259,60 грн., у т. ч. ПДВ — 876,60 грн. (під
розбирання).
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Тваринницька ферма, що знаходиться на балансі ВПУ75, за
адресою: Львівська обл., Золочівський рн, с. Червоне. При
ватизовано юридичною особою за 11 667,6 грн., у т. ч. ПДВ —
1 944,6 грн.
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Готель, що знаходиться на балансі ТОВ «ЗоряАгро», за ад
ресою: Доманівський рн, с. Ізбашівка, вул. Молодіжна. При
ватизовано фізичною особою за 29 400 грн., у т. ч. ПДВ —
4 900 грн. (під розбирання).

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Адміністративнопобутовий корпус Вінницького заводу
ім. 60річчя Жовтня за адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 18,
що знаходиться на балансі Управління спільної комунальної
власності територіальних громад Вінницької області. Привати
зовано юридичною особою за 1 052 918,40 грн., у т. ч. ПДВ —
175 486,40 грн. (комунальна власність).
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Житловий будинок, що не увійшов до статутного фонду ЗАТ
«Корнинський кар’єр «Леонард», за адресою: Житомирська
обл., смт Корнин, вул. Лисівська. Приватизовано юридичною
особою за 26 521,32 грн., у т. ч. ПДВ — 4 420,22 грн.
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Житловий будинок № 1, що знаходиться на балансі ТОВ «Зо
ряАгро», за адресою: Доманівський рн, с. Ізбашівка, вул.
Молодіжна. Приватизовано юридичною особою за 3 000 грн.,
у т. ч. ПДВ — 500 грн. (під розбирання).
Житловий будинок № 2, що знаходиться на балансі ТОВ «Зо
ряАгро», за адресою: Доманівський рн, с. Ізбашівка, вул.
Молодіжна. Приватизовано юридичною особою за 3 000 грн.,
у т. ч. ПДВ — 500 грн. (під розбирання).
Житловий будинок № 3, що знаходиться на балансі ТОВ «Зо
ряАгро», за адресою: Доманівський рн, с. Ізбашівка, вул.
Молодіжна. Приватизовано юридичною особою за 3 000 грн.,
у т. ч. ПДВ — 500 грн. (під розбирання).
Житловий будинок № 4, що знаходиться на балансі ТОВ «Зо
ряАгро», за адресою: Доманівський рн, с. Ізбашівка, вул.
Молодіжна. Приватизовано юридичною особою за 3 000 грн.,
у т. ч. ПДВ — 500 грн. (під розбирання).
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
4квартирний житловий будинок, що знаходиться на балан
сі КСП «Шосткинське», за адресою: Сумська обл., Шосткинсь
кий рн, смт Вороніж, вул. О. Кошового, 28. Приватизовано
юридичною особою за 2 250 грн., у т. ч. ПДВ — 375 грн. (під
розбирання).
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Адміністративне приміщення районної податкової інспекції
за адресою: Черкаська обл., смт Лисянка, вул. Кірова, 23.
Приватизовано фізичною особою за 56 900 грн., у т. ч. ПДВ —
9 483,33 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Котельня, що знаходиться на балансі ТОВ «Агрофірма «Скви
ра», за адресою: Київська обл., м. Сквира.
45квартирний житловий будинок, що знаходиться на ба
лансі ВАТ «ПМК4», за адресою: Київська обл., Кагарлицький
рн, м. Ржищів, вул. Франка.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні житлового будинку № 1
Назва об’єкта: житловий будинок № 1.
Балансоутримувач: ВАТ «Дніпровський металургійний ком
бінат ім. Дзержинського».
Адреса: м. Дніпродзержинськ, пр. Металургів.
Відомості про об’єкт: проектом передбачалося будівництво
двох 15поверхових житлових будинків. Розпочато будівництвом
один 15поверховий житловий будинок. Змонтовано 14 поверхів
житлового будинку, фундаменти стрічкові із збірного залізобето
ну, стіни підвалу із збірних залізобетонних блоків, зовнішні та вну
трішні стіни житлового будинку із силікатної цегли, перекриття із
збірних залізобетонних багатопустотних панелей, сходи та пло
щадки із збірного залізобетону, ліфтові шахти змонтовані до
15го поверху. Слабкострумові мережі виконані на 14 поверхах,
електрична проводка на 6 поверхах. З 1го до 6го поверху вико
нані штукатурні роботи. Змонтовані мережі зовнішнього водопро
воду та теплотраси, розпочаті роботи з монтажу побутової та зли
вної каналізації. По тепловому пункту змонтовано фундаменти
стрічкові із монолітного залізобетону, стіни із силікатної цегли,
плити покриття із збірних залізобетонних пустотних панелей, по
крівля із руберойду. Будівництво об’єкта розпочато в 1996 р. і при
зупинено в 2003 р. Консервація об’єкта не виконувалась.
Земельна ділянка виділена під забудову — 0,9988 га.
Будівельна готовність: 55%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 535 700,00 грн., ПДВ —
307 140,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 842 840,00 грн.
Умови продажу об’єкта: обов’язкове завершення будівництва
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та введення об’єкта в експлуатацію за початковим призначен
ням протягом п’яти років від дня підписання акта приймання
передачі об’єкта; заборона продажу об’єкта незавершеного
будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей
об’єкт, до моменту завершення будівництва і введення об’єк
та в експлуатацію та до моменту здійснення покупцем повних
розрахунків за придбаний об’єкт; забезпечення вимог еколо
гічної безпеки, охорони навколишнього природного середови
ща під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації; право користування, купівлі, оренди зе
мельної ділянки та її розмір під об’єктом приватизації покуп
цем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством України.
Засоби платежу — грошові кошти.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про
токолу аукціону або укладення договору купівліпродажу об’
єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової ціни про
дажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не пове
ртаються.
Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 184 284,00 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації,
вносять на рахунок № 37311009001104 Управління Державного
казначейства України по Дніпропетровській області, МФО
805012, код за ЗКПО 13467337 Регіональному відділенню Фон
ду державного майна України по Дніпропетровській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37188500900001 Управління Державного казначейства
України по Дніпропетровській області, МФО 805012, код за
ЗКПО 13467337 Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Дніпропетровській області.
Аукціон відбудеться 14 серпня 2006 року о 10.00 на
товарній біржі «Катеринославська» за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 32, тел. 770F02F12.
Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення
ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінце
вий термін прийняття заяв: 10 серпня 2006 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію про продаж об’єкта можна отримати
за тел.: 7428948, 7428519.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні 9Fповерхового
житлового будинку
Назва об’єкта: 9поверховий житловий будинок.
Балансоутримувач: ВАТ «Енергопостачальна компанія «Дніп
рообленерго».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Тельмана, К. Лібкнехта.
Відомості про об’єкт: житловий будинок являє собою 9по
верхову будівлю з одним під’їздом розміром 28,52х22,25 м. До
будівлі житлового будинку примикає будівля магазину. По бу
дівлі житлового будинку змонтовано: фундаменти із монолітних
залізобетонних плит, підвал із фундаментних блоків, по стінах
підвалу та стінах з першого до третього поверху виконана моно
литна обійма, шість поверхів будівлі із силікатної цегли, пере
криття із залізобетонних плит, шахта із цегли для монтажу па
сажирського ліфта. По будівлі магазину змонтовано: стрічкові
фундаменти із збірних залізобетонних фундаментних блоків,
зовнішні стіни із силікатної цегли з двома монолітними поясами.
Будівництво об’єкта розпочато в 1991 р. і призупинено в
1999 р. Консервація об’єкта не виконувалась.
Земельна ділянка під забудову — 0,24 га.
Будівельна готовність: 33%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 080 293,00 грн., ПДВ —
416 058,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
2 496 351,60 грн.
Умови продажу об’єкта: обов’язкове завершення будівниц
тва та введення об’єкта в експлуатацію за початковим призна
ченням протягом п’яти років від дня підписання акта прийман
няпередачі об’єкта; заборона продажу об’єкта незавершено
го будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей
об’єкт, до моменту завершення будівництва і введення об’єк
та в експлуатацію та до моменту здійснення покупцем повних
розрахунків за придбаний об’єкт; забезпечення вимог еколо
гічної безпеки, охорони навколишнього природного середови
ща під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації; право користування, купівлі, оренди зе
мельної ділянки та її розмір під об’єктом приватизації покуп
цем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством України.
Засоби платежу — грошові кошти.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання
протоколу аукціону або укладення договору купівліпродажу
об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової ці
ни продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціо
ні, не повертаються.
Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 249 635,16 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта приватиза
ції, вносять на рахунок № 37311009001104 Управління Держа
вного казначейства України по Дніпропетровській області,
МФО 805012, код за ЗКПО 13467337 Регіональному відділен
ню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37188500900001 Управління Державного казначейства
України по Дніпропетровській області, МФО 805012, код за
ЗКПО 13467337 Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Дніпропетровській області.
Аукціон відбудеться 14 серпня 2006 року о 10.00 в філії
«Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «НаціональF
на мережа аукціонних центрів» за адресою: 49094,
м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп.12,
4Fй поверх, тел. 779F30F74.
Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні житлового масиву
Назва об’єкта: житловий масив.
Балансоутримувач: ВАТ «Дніпровський металургійний ком
бінат ім. Дзержинського».
Адреса: Дніпропетровська обл., Петриківський район,
с. Єлізаветівка.
Відомості про об’єкт: розпочато будівництвом 16 блоків на
321 будинок. По 232 будинках виконані тільки фундаменти із
монолітного залізобетону; по 23 будинках виконані стіни пер
шого поверху із збірних елементів системи «Пластбау»; по 66
будинках виконані стіни двох поверхів із збірних елементів си
стеми «Пластбау» перекриття — монолітне залізобетонне. Змо
нтовані інженерні мережі: водопровід — 10 523,73 пог. м; гос
подарськопобутова каналізація — 14 985,32 пог. м, лотки те
плотраси — 345 пог. м, газопровід — 650 пог. м; виконані ро
боти по магістральному господарськопитному водопроводу
до житлового селища, на комунікаціях водопроводу та каналі
зації змонтовані колодязі із збірних кілець різного діаметру. Для
водовідводу атмосферних опадів змонтовані колодязі. На бу
дівельному майданчику знаходяться будівельні матеріали: ко
лодязь зв’язку (половина) ККС310 — 38 шт.; колодязь зв’яз
ку (половина) ККС410 — 4 шт.; колодязь зв’язку подвійний
нестандартний — 210 шт.; плита перекриття з прорізом без лю
ка діаметром 2 000 мм — 45 шт.; плита перекриття з прорізом
без люку діаметром 1 150 мм — 70 шт.; плита перекриття з пря
мокутним прорізом без люка діаметром 1 150 мм — 40 шт. На
будівельному майданчику знаходяться тимчасові споруди: ан
гар з металевим каркасом розміром 51х18 м, висотою 9 м; ан
гар з металевим каркасом розміром 48х18 м висотою 9 м; па
вільйон металевий розміром 10х15 м, висотою 3,85 м; павіль
йон металевий розміром 4х6 м висотою 2,5 м. Будівництво
об’єкта розпочато в 1992 році і призупинено в 1995 році. Кон
сервація об’єкта не виконувалась. Об’єкт розташований непо
далік від м. Дніпропетровська та м. Дніпродзержинська, біля
соснового лісу та пісчаного озера.
Земельна ділянка виділена під забудову — 68,8 га.
Будівельна готовність: 43%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 8 535 333,33 грн.,
ПДВ — 1 707 066,67 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
10 242 400,00 грн.
Умови продажу об’єкта: обов’язкове завершення будівниц
тва та введення об’єкта в експлуатацію за початковим призна
ченням протягом п’яти років від дня підписання акта прийман
няпередачі об’єкта; заборона продажу об’єкта незавершено
го будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей
об’єкт, до моменту завершення будівництва і введення об’єк
та в експлуатацію та до моменту здійснення покупцем повних
розрахунків за придбаний об’єкт; забезпечення вимог еколо
гічної безпеки, охорони навколишнього природного середови
ща під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації; право користування, купівлі, оренди зе
мельної ділянки та її розмір під об’єктом приватизації покуп
цем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством України.
Засоби платежу — грошові кошти.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання
протоколу аукціону або укладення договору купівліпродажу
об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової ціни
продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не
повертаються.
Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 1 024 240,00 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта приватиза
ції, вносять на рахунок № 37311009001104 Управління Дер
жавного казначейства України по Дніпропетровській області,
МФО 805012, код за ЗКПО 13467337 Регіональному відділен
ню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37188500900001 Управління Державного казначейства
України по Дніпропетровській області, МФО 805012, код за
ЗКПО 13467337 Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Дніпропетровській області.
Аукціон відбудеться 14 серпня 2006 року о 10.00 на
товарній біржі «Катеринославська» за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 32, тел. 770F02F12.
Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення
ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: 49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінцевий
термін прийняття заяв: 10 серпня 2006 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію про продаж об’єкта можна отримати
за тел.: 7428948, 7428519.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів незавершеного
будівництва
Назва об’єкта: незавершене будівництво заводу стіноF
вих та цегельних матеріалів.
Адреса: 12741, Житомирська обл., Баранівський рн, с. Гри
ньки, вул. Пушкіна, 2а.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 01052938.
Балансоутримувач: приватне сільськогосподарське підпри
ємство «Маяк».
Адреса балансоутримувача: 12741, Житомирська обл.,
Баранівський рн, с. Гриньки.
Характеристика об’єкта. До складу об’єкта входять: головний
виробничий корпус, прохідна, автовагова, водонапірні башти
технічної та питної води, пожежні резервуари, водопровідна на
сосна станція, водозабірні споруди, очисні споруди замазуче
них дощових стоків, вигріб. По головному корпусу виконані та
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кі конструктивні елементи: фундамент, зовнішні та внутрішні сті
ни, покриття та перекриття із залізобетонних панелей, покрів
ля. У сушильному відділенні виконана будівельна частина ту
нельної печі та укладені рейки для вагонеток. Частково вико
нана рампа для відвантаження готової продукції. Пожежні ре
зервуари: ємністю по 50 м3 кожний із збірних залізобетонних
стінових панелей. Очисні споруди замазучених дощових сто
ків — прямокутний заглиблений закритий резервуар, стіни —
збірні, залізобетонні з монолітними ділянками, частково вико
нане перекриття та покриття. Автоваги — виконано фундамент,
стіни, яма під монтаж автомобільних вагів, покрівля. Дві водо
напірні башти технічної та питної води по 25 м3 кожна являють
собою сталеві зварені баки ціліндричної форми на залізобе
тонних опорах. За межами будівельного майданчика виконані
дві артсвердловини та насосна станція (прямокутна будівля з
керамічної цегли, перекрита, без підлоги). Територія заводу
огороджена залізобетонними плитами. До майданчика підве
дено повітряну лінію електропередач. Обладнання для функці
онування заводу відсутнє. Поруч з заводом знаходиться кар’єр
для видобування глини для виробництва цегли. До с. Гриньки
від заводу прокладено ґрунтову дорогу.
Будівництво здійснювалось протягом 1994—1997 рр.
Ступінь будівельної готовності — 47%.
Відомості про земельну ділянку — 2,2 га.
Вартість продажу без ПДВ: 401 232,00 грн.
ПДВ: 80 246,40 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 481 478,40 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода
жу об’єкта: 48 148 грн.
Умови продажу:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва
та ввести його в експлуатацію протягом 3 років з моменту під
писання акта прийманняпередачі;
можлива зміна первісного призначення;
протягом одного року з моменту підписання акта прийман
няпередачі підготувати документи та здійснити відповідні дії
щодо переоформлення права забудовника на об’єкт незавер
шеного будівництва;
не здійснювати відчуження об’єкта незавершеного будівни
цтва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт,
до моменту завершення будівництва та введення його в екс
плуатацію;
забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколи
шнього природного середовища під час добудови та подаль
шого введення в експлуатацію об’єкта приватизації.
Назва об’єкта: незавершене будівництво молочноF
товарної ферми на 400 голів.
Адреса: 13360, Житомирська обл., Бердичівський рн, с.
Озадівка, вул. Кірова.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 33732519.
Балансоутримувач: Головне управління будівництва та архі
тектури облдержадміністрації.
Адреса балансоутримувача: 10014, м. Житомир, Майдан
Рад, 12.
Характеристика об’єкта — санітарний пропускний пункт: фун
дамент — бетонні фундаментні блоки, виконана бетонна під
готовка під підлогу, стіни з силікатної цегли майже розібрані.
Приміщення на 180 телиць та приміщення на 50 корів з телят
ником на 230 голів: каркас — залізобетонні шарнірні рами, фу
ндамент — залізобетонний стовпчастий, стіни — стінові залі
зобетонні плити на фундаментних балках, перекриття із залі
зобетонних плит. Корівник на 200 голів прив’язного утриман
ня: виконаний залізобетонний стовпчастий фундамент з двох
боків, монтаж шести шарнірних рам та 14 плит перекриття. Гно
єсховище: складається з трьох частин з двома перегородка
ми, днище з монолітного бетону, стіни і перегородки з фунда
ментних блоків. До гноєсховища примикає забетонований май
данчик для під’їзду та розвантаження транспорту. Насосна ста
нція: фундамент із залізобетонних блоків, дно — монолітний
залізобетон. Два фільтри для резервуарів чистої води: по кож
ному викладені по чотири ряди фундаментних блоків на залі
зобетонних фундаментах.
Будівництво здійснювалось протягом 1992—1995 рр.
Ступінь будівельної готовності — 16%.
Відомості про земельну ділянку — 14,40 га.
Вартість продажу без ПДВ: 6 906,40 грн.
ПДВ: 1 381,28 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 8 287,68 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода
жу об’єкта: 829 грн.
Умови продажу: завершити будівництво об’єкта незаверше
ного будівництва та ввести його в експлуатацію протягом 3 ро
ків з моменту підписання акта прийманняпередачі; можлива
зміна первісного призначення; протягом одного року з моме
нту підписання акта прийманняпередачі підготувати докуме
нти та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права за
будовника на об’єкт незавершеного будівництва; не здійсню
вати відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земе
льної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту за
вершення будівництва та введення його в експлуатацію; забез
печення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого вве
дення в експлуатацію об’єкта приватизації.
Назва об’єкта: незавершене будівництво житлового буF
динку (позиція за генпланом 340).
Адреса: 12630, Житомирська обл., Брусилівський рн, с. Хо
мутець.
Характеристика об’єкта. По будинку виконані монолітні сті
ни, монолітні перегородки, без перекриття. Господарський
блок на 2 відділення: стіни — збірні керамзитобетонні панелі,
одне відділення перекрите.
Ступінь будівельної готовності — 55%.
Вартість продажу без ПДВ: 26,61 грн.
ПДВ: 5,32 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 31,93 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода
жу об’єкта: 4 грн.
Назва об’єкта: незавершене будівництво житлового буF
динку (позиція за генпланом 458).
Адреса: 12630, Житомирська обл., Брусилівський рн, с. Хо
мутець.
Характеристика об’єкта. По будинку виконані монолітні сті
ни та частково монолітні перегородки, без перекриття. Госпо
дарський блок на 2 відділення: стіни — збірні керамзитобетон
ні панелі, одне відділення перекрите.
Ступінь будівельної готовності — 50%.
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Вартість продажу без ПДВ: 113,86 грн.
ПДВ: 22,77 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 136,63 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода
жу об’єкта: 14 грн.
Умови продажу для житлових будинків (позиції за генпла!
ном 340, 458): завершити будівництво об’єкта незавершеного
будівництва та ввести його в експлуатацію протягом 5 років з
моменту підписання акта прийманняпередачі; збереження пе
рвісного призначення; протягом одного року з моменту підпи
сання акта прийманняпередачі підготувати документи та здій
снити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника
на об’єкт незавершеного будівництва; не здійснювати відчу
ження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділян
ки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту завершення
будівництва та введення його в експлуатацію; забезпечення ви
мог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в екс
плуатацію об’єкта приватизації.
До житлових будинків інженерні комунікації не підведені.
Будівництво житлових будинків здійснювалось протягом
1992—1993 рр.
Відомості про земельну ділянку — 0,262 га.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 33732519; балансоут
римувач: Головне управління будівництва та архітектури обл
держадміністрації; адреса балансоутримувача: 10014, м. Жи
томир, Майдан Рад, 12.
Назва об’єкта: незавершене будівництво житлового буF
динку (позиція за генпланом 149) (повторний продаж, ва
ртість знижена на 30%).
Адреса: 13514, Житомирська обл., Попільнянський рн, смт
Корнин.
Характеристика об’єкта. Цоколь перекритий залізобетон
ними плитами; стіни — збірні керамзитобетонні панелі, об
кладені силікатною цеглою. Перекриття і перегородки із залі
зобетонних плит. Дах і покрівля з азбестоцементних листів.
Господарський блок на два відділення; стіни із силікатної це
гли, дах — дерев’яні крокви без покрівлі. До госпблоку при
будований погріб, обвалований, перекритий, вхід — без пе
рекриття і дверей.
Ступінь будівельної готовності — 58%.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 26 884,70 грн.
ПДВ: 5 376,94 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 32 261,64 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода
жу об’єкта: 3 227 грн.
Назва об’єкта: незавершене будівництво житлового
будинку (позиція за генпланом 164) (повторний продаж,
вартість знижена на 30%).
Адреса: 13514, Житомирська обл., Попільнянський рн, смт
Корнин.
Характеристика об’єкта. Цоколь перекритий залізобетонни
ми плитами; стіни — збірні керамзитобетонні панелі, обкладе
ні силікатною цеглою. Перекриття і перегородки із залізобе
тонних плит. Дах і покрівля з азбестоцементних листів. Госпо
дарський блок розібраний, погріб — півтора ряди фундамент
них блоків та 1 сога.
Ступінь будівельної готовності — 45%.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 23 150,83 грн.
ПДВ: 4 630,17 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 27 781,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода
жу об’єкта: 2 779 грн.
Умови продажу для житлових будинків (позиції за генпла!
ном 149, 164): завершити будівництво об’єкта незавершеного
будівництва та ввести його в експлуатацію протягом 3 років з
моменту підписання акта прийманняпередачі; збереження пе
рвісного призначення; протягом одного року з моменту підпи
сання акта прийманняпередачі підготувати документи та здій
снити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника
на об’єкт незавершеного будівництва; не здійснювати відчу
ження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділян
ки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту завершення
будівництва та введення його в експлуатацію; забезпечення ви
мог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в екс
плуатацію об’єкта приватизації.
До житлових будинків інженерні комунікації не підведені.
Будівництво житлових будинків здійснювалось протягом
1991—1999 рр.
Відомості про земельну ділянку під забудову для житлових
будинків — 0,182 га.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 33732519; балансоут
римувач: Головне управління будівництва та архітектури обл
держадміністрації; адреса балансоутримувача: 10014, м. Жи
томир, Майдан Рад, 12.
Назва об’єкта: незавершене будівництво житлового буF
динку (позиція за генпланом 273) повторний продаж.
Адреса: 12630, Житомирська обл., Брусилівський рн, с. Хо
мутець.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 33732519.
Балансоутримувач: Головне управління будівництва та архі
тектури ОДА.
Адреса балансоутримувача: 10014, м. Житомир, Майдан
Рад, 12.
Характеристика об’єкта. Стіни та внутрішні перегородки з
монолітного керамзитобетону; перекриття повністю; фронто
ни — з одного боку впали, з другого — є в наявності. Госпо
дарський блок на два відділення, стіни — збірні з/б панелі, од
не відділення перекрите з/б плитами перекриття. До житлово
го будинку інженерні комунікації не підведені.
Будівництво здійснювалось протягом 1992—1993 рр.
Ступінь будівельної готовності — 65%.
Відомості про земельну ділянку — 0,262 га.
Вартість продажу без ПДВ: 792,50 грн.
ПДВ: 158,50 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 951,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода
жу об’єкта: 96 грн.
Умови продажу: завершити будівництво об’єкта незаверше
ного будівництва та ввести його в експлуатацію протягом 2 ро
ків; збереження первісного призначення; протягом одного ро
ку з моменту підписання акта прийманняпередачі підготувати
документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення
права забудовника на об’єкт незавершеного будівництва; не
здійснювати відчуження об’єкта незавершеного будівництва та

земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до моме
нту завершення будівництва та введення його в експлуатацію;
забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколиш
нього природного середовища під час добудови та подальшо
го введення в експлуатацію об’єкта приватизації.
Питання придбання чи оренди земельної ділянки, відведе
ної під забудову об’єкта незавершеного будівництва, покупець
вирішує з органами місцевого самоврядування після набуття
ним права власності на об’єкт приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн.
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне
відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомир
ській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.
Грошові кошти, що становить 10% від початкової вартості об’єк
та, перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональ
не відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Жито
мирській області, рах. № 37314013000010, МФО 811039.
Аукціон буде проведено 18 серпня 2006 року об 11.00
за адресою: м. Житомир, вул.1 Травня, 20, актовий зал.
Кінцевий термін прийняття заяв 14 серпня 2006 року до
18.00.
Додаткову інформацію про об’єкти можна отримати за ад
ресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, т. 227668.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді
лення ФДМУ по Житомирській області, м. Житомир, вул. 1 Трав
ня, 20, кімн. 411, тел. 227668, в робочі дні з 9.00 до 18.00.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єктів
незавершеного будівництва державної власності
Назва об’єкта: їдальня на 150 місць.
Місцезнаходження об’єкта: 07400, Київська обл., м. Брова
ри, вул. Кутузова, 61.
Балансоутримувач: ЗАТ «Броварський деревообробний ком
бінат» (код за ЄДРПОУ — 00274772).
Адреса балансоутримувача: 07400, Київська обл., м. Брова
ри, вул. Кутузова, 61.
Відомості про об’єкт.
На об’єкті незавершеного будівництва виконано: котлован
під фундамент, споруджено частково фундамент.
На будівельному майданчику є в наявності блоки фундамен
тні залізобетонні в кількості 21 шт.
Зовнішні інженерні мережі не виконувались.
Площа земельної ділянки, на якій знаходиться об’єкт неза
вершеного будівництва, становить 0,08 га.
Початок будівництва ОНБ: 1989 р.
Ступінь будівельної готовності ОНБ: 5%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 144 896,00 грн. (сто со
рок чотири тисячі вісімсот дев’яносто шість гривень 00 коп.).
ПДВ: 28 979,20 грн. (двадцять вісім тисяч дев’ятсот сімде
сят дев’ять гривень 20 копійок).
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
173 875,20 грн. (сто сімдесят три тисячі вісімсот сімдеF
сят п’ять гривень 20 копійок).
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода
жу: 17 387,52 грн. (сімнадцять тисяч триста вісімдесят сім гри
вень 52 копійки).
Назва об’єкта: будівництво експлуатаційної бази.
Місцезнаходження ОНБ: 08600, Київська обл., м. Васильків,
у районі вулиць Володимирської та Кармелюка.
Балансоутримувач: Обухівське міжрайонне управління вод
ного господарства (м. Обухів, вул. Каштанова, 68).
Відомості про ОНБ: земельна ділянка, на якій знаходиться
об’єкт незавершеного будівництва, має рівнинний характер і
розташована в межах м. Василькова (в районі автостанції) на
відстані 1,5 км від центру міста. До земельної ділянки, на якій
розташований ОНБ, примикають дві вулиці: Володимирська,
яка належить до містоутворюючих, та Кармелюка. Обидві ву
лиці з твердим покриттям, є централізоване водопостачання
та водовідведення, навколо ділянки розташована приватна за
будова. Електроосвітлення немає, поруч міська електролінія та
міський водопровід.
На земельній ділянці виконані роботи з розчищення ділянки
від деревини та проведено відведення поверхневих вод з діля
нки закритим колектором. Ділянка вільна від забудови.
Розпочато будівництво ОНБ: 1994 р.
Ступінь будівельної готовності ОНБ: 5%.
Площа земельної ділянки: 3 га виділена згідно з рішенням
Васильківської міської ради від 29.01.1979 № 32.
Вартість продажу без урахування ПДВ: 137 500,00 грн.
(сто тридцять сім тисяч п’ятсот гривень 00 копійок).
ПДВ: 27 500,00 грн. (двадцять сім тисяч п’ятсот гривень 00 ко
пійок).
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 165 000,00 грн. (сто шістдесят п’ять тисяч гривень
00 копійок).
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості про
дажу: 16 500,00 грн. (шістнадцять тисяч п’ятсот гривень 00
копійок).
Умови продажу для всіх об’єктів: добудувати ОНБ протягом
5 років (можлива зміна первісного призначення); заборона від
чуження ОНБ та земельної ділянки, на якій він розташований,
до завершення будівництва та введення ОНБ в експлуатацію;
забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколиш
нього природного середовища під час будівництва та подаль
шого введення в експлуатацію об’єкта приватизації. У разі не
можливості завершення будівництва в установлені строки за
наявності відповідних обґрунтувань, строки завершення буді
вництва можуть бути змінені за рішенням органу приватизації
та органу місцевого самоврядування, про що укладається до
датковий договір; питання відведення, купівлі або довгостро
кової оренди земельної ділянки під ОНБ вирішується новим вла
сником самостійно в порядку, встановленому чинним законо
давством з місцевими органами влади; можливу зміну первіс
ного призначення ОНБ, зміни в проектнотехнічній документа
ції погодити в порядку, встановленому чинним законодавст
вом з місцевими органами влади; укласти договір купівлі
продажу не пізніше як у п’ятиденний термін з дня затверджен
ня органом приватизації результатів аукціону та своєчасно ви
конати умови, зазначені в ньому; в 6місячний термін з дня но
таріального посвідчення договору купівліпродажу підготува
ти документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлен
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ня права забудовника на об’єкт приватизації; переможцю аук
ціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, або
укладення договору купівліпродажу об’єкта в п’ятиденний
термін з дня затвердження протоколу аукціону, внесені грошові
кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу
об’єкта не повертаються; покупець зобов’язаний своєчасно
сплатити вартість продажу ОНБ.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікуF
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 57
(5Fй поверх), ВАТ «Київська універсальна біржа».
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — за три
дні до дня проведення аукціону.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. без ПДВ вно
ситься на р/р № 37184500900001 Регіонального відділення
ФДМУ по Київській області, код за ЄДРПОУ 19028107 в УДК у
Київській області, МФО 821018.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода
жу об’єкта без ПДВ вносяться на р/р № 37317100066101
Регіонального відділення ФДМУ по Київській області, код за
ЄДРПОУ 19028107 в УДК у Київській області, МФО 821018.
Отримати більш докладну інформацію, подати заяву та пакет від
повідних документів на участь в аукціоні можна в Регіональному від
діленні ФДМУ по Київській області, що знаходиться за адресою:
01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кімн. 832, тел. 2868730.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єктів
державної власності
(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: районна котельня.
Місцезнаходження об’єкта: 09300, Київська обл., смт Воло
дарка, вул. Лесі Українки.
Балансоутримувач: комунальне підприємство Київської об
ласної ради «Володаркатепловодопостачання» (код за ЄДРПОУ
33124690).
Відомості про об’єкт.
На об’єкті незавершеного будівництва виконано такі робо
ти: фундаменти (збірні, залізобетонні), стіни (стінові панелі та
цегла), перекриття (збірні залізобетонні плити), частково ви
конані фундаменти під обладнання.
До об’єкта незавершеного будівництва підведені такі ін
женерні комунікації: електро, водопостачання, каналізація,
газопровід.
На території будівельного майданчика відсутні матеріали, ви
роби та конструкції, що завезені на майданчик, але не викори
стані в будівництві, а також устаткування, що не змонтовано
або потребує монтажу.
Територія будівельного майданчика не огороджена, не охо
роняється.
Ступінь будівельної готовності ОНБ: 30%.
Площа земельної ділянки — 0,5 га.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 199 766,71
грн. (сто дев’яносто дев’ять тисяч сімсот шістдесят шість гри
вень 71 копійка).
Сума ПДВ: 39 953,34 грн. (тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот
п’ятдесят три гривні 34 копійки).
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 239 720,05 грн. (двісті тридцять дев’ять тисяч сімF
сот двадцять гривень 05 копійок).
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості прода
жу: 23 972,00 грн. (двадцять три тисячі дев’ятсот сімдесят дві
гривні 00 копійок).
Назва об’єкта: дитячий садок.
Місцезнаходження об’єкта: Київська обл., Переяслав
Хмельницький рн, с. Вовчків.
Балансоутримувач: Управління капітального будівництва Ки
ївської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ
21467647).
Відомості про об’єкт.
Проектом передбачено спорудження дитячого садка на 50
місць.
Будівельний майданчик розташований в районі одноповер
хової забудови с. Вовчків ПереяславХмельницького району.
На майданчику дитячого садка крім основної будівлі за
проектовано будівництво господарського приміщення, дитя
чих майданчиків та тіньових навісів.
Інженерне забезпечення здійснюється від запроектованих
мереж села.
На об’єкті незавершеного будівництва виконані такі роботи:
збудовано фундаменти, цоколь, розпочато кладку стін.
Ступінь будівельної готовності ОНБ: 20%.
Земельна ділянка (згідно з генеральним планом будівницт
ва) — 0,47 га.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 47 608,93 грн.
(сорок сім тисяч шістсот вісім гривень 93 копійки).
ПДВ: 9 521,79 грн. (дев’ять тисяч п’ятсот двадцять одна гри
вня 79 копійок).
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 57 130,72 грн. (п’ятдесят сім тисяч сто тридцять гриF
вень 72 копійки).
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості прода
жу: 5 713,07 (п’ять тисяч сімсот тринадцять гривень 07 копі
йок).
Назва об’єкта: санепідемстанція.
Місцезнаходження об’єкта: 07600, Київська обл., смт Згурі
вка, вул. Кошового.
Балансоутримувач: Управління капітального будівництва Ки
ївської облдержадміністрації (код за ЄДРПОУ 21467647).
Відомості про об’єкт.
Будівельний майданчик розташований в центральній части
ні смт Згурівка.
До комплексу об’єкта входять: головний корпус, господарсь
кий корпус, зблоковані корпуси гаража на 5 автомашин, станція
тепловодозабезпечення та трансформаторна підстанція.
У головному корпусі виконано: фундаменти — 100%; стіни —
40%; перегородки — 2%. Об’єкт не законсервований.
Площа земельної ділянки — 0,7 га.
Територія будівельного майданчика не огороджена, не охо
роняється.
Ступінь будівельної готовності — 24%.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 21 136,87 грн.
(двадцять одна тисяча сто тридцять шість гривень 87 копійок).
ПДВ: 4 227,37 грн. (чотири тисячі двісті двадцять сім гривень
37 копійок).
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Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 25 364,24 грн. (двадцять п’ять тисяч триста шістдеF
сят чотири гривні 24 копійки).
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості прода
жу: 2 536,42 грн. (дві тисячі п’ятсот тридцять шість гривень 42
копійки).
Назва об’єкта: 63Fквартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: 09800, Київська обл., смт Ста
вище, вул. Радянська.
Балансоутримувач: Управління капітального будівництва Ки
ївської облдержадміністрації (код за ЄДРПОУ 21467647).
Відомості про об’єкт.
Проектом передбачена 5поверхова будівля з прибудованим
2поверховим приміщенням магазину.
Будівельний майданчик розташований в смт Ставище на вул.
Радянській, від центра селища — 3 км, від автодороги Стави
ще—Тараща — 0,1 км.
Під’їзд до майданчиків та вулиці мікрорайону мають тверде
покриття.
На об’єкті незавершеного будівництва виконані такі роботи:
встановлені фундаментні палі на 100%.
Територія будівельного майданчика не огороджена, не охо
роняється.
Ступінь будівельної готовності ОНБ: 10%.
Площа земельної ділянки (згідно з інформацією балансоут
римувача) — 0,25 га, відведена згідно з генеральним планом
забудови селища.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 71 279,14 грн.
(сімдесят одна тисяча двісті сімдесят дев’ять гривень 14 копі
йок).
ПДВ: 14 255,83 грн. (чотирнадцять тисяч двісті п’ятдесят
п’ять гривень 83 копійки).
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 85 534,97 грн. (вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот триF
дцять чотири гривні 97 копійок).
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості прода
жу: 8 553,50 грн. (вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят три гривні 50
копійок).
Умови продажу для всіх об’єктів: добудувати об’єкт протя
гом 5 років (можлива зміна первісного призначення); виконан
ня вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього приро
дного середовища під час будівництва та подальшого введен
ня в експлуатацію об’єкта приватизації. У разі неможливості за
вершення будівництва в установлені строки за наявності від
повідних обґрунтувань строки завершення будівництва можуть
бути змінені за рішенням органу приватизації та органу місце
вого самоврядування, про що укладається додатковий дого
вір; питання відведення, купівлі або довгострокової оренди зе
мельної ділянки під об’єктом вирішується власником самостій
но з органами місцевого самоврядування в порядку, встанов
леному чинним законодавством; заборона відчуження об’єкта
та земельної ділянки, на якій він розташований, до завершен
ня будівництва та введення його в експлуатацію; можливу змі
ну первісного призначення об’єкта, зміни в проектно
кошторисній документації погодити з органами місцевого са
моврядування в порядку, встановленому чинним законодавст
вом; укласти договір купівліпродажу не пізніш як у п’ятиден
ний термін з дня затвердження органом приватизації резуль
татів аукціону та своєчасно виконати умови, зазначені в ньому;
в 6місячний термін з дня нотаріального посвідчення договору
купівліпродажу підготувати документи та здійснити відповідні
дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт при
ватизації; переможцю аукціону, який відмовився від підписан
ня протоколу аукціону, або укладення договору купівліпродажу
об’єкта, в п’ятиденний термін з дня затвердження протоколу
аукціону, внесені грошові кошти в розмірі 10 відсотків початко
вої вартості продажу об’єкта, не повертаються.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікуF
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 57
(5Fй поверх), ВАТ «Київська універсальна біржа».
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — за три
дні до дня проведення аукціону.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. без ПДВ вно
ситься на р/р № 37184500900001 Регіонального відділення
ФДМУ по Київській області, код за ЄДРПОУ 19028107 в УДК у
Київській області, МФО 821018.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода
жу об’єкта без ПДВ вносяться на р/р № 37317100066101
Регіонального відділення ФДМУ по Київській області, код за
ЄДРПОУ 19028107 в УДК у Київській області, МФО 821018.
Отримати більш докладну інформацію, подати заяву та па
кет відповідних документів на участь в аукціоні можна в Регіо
нальному відділенні ФДМУ по Київській області, що знаходиться
за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кімн. 832, тел.
2868730.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні під розбирання
дитячого садка, що знаходиться на балансі
ВАТ «Лисівське»
Назва об’єкта: дитячий садок.
Місцерозташування: Полтавська обл., Гадяцький район, с.
Лисівка, вул. Жовтнева, 2.
Балансоутримувач: ВАТ «Лисівське», код за ЄДРПОУ
05384896.
Відомості про будівлю та земельну ділянку: об’єкт являє со
бою не завершену будівництвом будівлю дитячого cадка на 90
місць за типовим проектом № 2141280.4. Виконана коробка
і дах будівлі дитячого садка та окремо розташованої будівлі під
собного призначення. Ступінь будівельної готовності — 40%.
Будівництво велось в період 1990—2000 рр. Заходи щодо кон
сервації не здійснювались. Земельна ділянка під будівництво
відведена рішенням Лисівської сільської ради площею 0,44 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 11 030,00 грн.
ПДВ: 2 206,00 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ:
13 236,00 грн.
Умови продажу: розібрати об’єкт та привести будівель
ний майданчик в належний стан протягом 3 (трьох) місяців
після укладення договору купівліпродажу, з додержанням
правил техніки безпеки та санітарноекологічних норм, пе
редбачених чинним законодавством України; здати земе
льну ділянку після завершення розбирання об’єкта місце

вим органам самоврядування з додержанням умов здачі,
якщо покупець відмовляється від права придбання земе
льної ділянки, у термін до 3 (трьох) місяців; покупець, за ба
жанням, може придбати земельну ділянку, на якій розташо
ваний об’єкт, тільки під забудову; заборонити продаж об’
єкта та земельної ділянки, на якій він розташований, на те
рмін розбирання об’єкта та до здійснення повних розраху
нків за придбаний об’єкт; надавати продавцю матеріали, ві
домості, документи щодо виконання умов цього договору,
не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за ви
конанням умов договору.
Грошові кошти у розмірі 1 323,60 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху
нок 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 7 серпня 2006 р.
включно за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн.
409, тел. (0532) 563555.
Аукціон буде проведено 11 серпня 2006 р. об 11.00 за
адресою: 36000, м. Полтава, вул. Червоноармійська, 3,
3Fй поверх.
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.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні школи
Назва об’єкта: школа.
Місцезнаходження об’єкта: 62251, Харківська область, Зо
лочівський район, с. Жовтневе.
Балансоутримувач: ВАТ «Жовтневе».
Склад основних об’єктів: одноповерхова будівля, по якій
фактично виконано влаштування фундаментів з бетонних бло
ків, стіни із силікатної цегли, частково монтаж перекриття із за
лізобетонних плит.
Наявність комунікацій — відсутні.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 29 900,00 грн.
ПДВ: 5 980,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
35 880,00 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 та передати її від
повідному органу місцевого самоврядування протягом двох ро
ків з дати нотаріального посвідчення договору купівліпродажу
об’єкта. Покупець за бажанням має право придбати земельну
ділянку, на якій розташований об’єкт, тільки під забудову, при
цьому оформлення права землекористування здійснюється по
купцем 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 3 588,00 грн. (три тисячі п’ятсот
вісімдесят вісім 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, 7Fй під’їзд, 5Fй поверх.
Кінцевій термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 7 сер
пня 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 розташу
вання.

ПРОДАЖ НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ЛОТА
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота
складу готової продукції, що знаходиться
на балансі ВАТ «Кварцит»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00174763.
Назва об’єкта: склад готової продукції, що знаходиться на
балансі ВАТ «Кварцит».
Адреса: 83008, м. Донецьк, вул. Славіна, 1а.
Відомості про об’єкт: відкритий майданчик без споруд пло
щею 1 000 м2, замощений бетонними плитами, розташований
на території ВАТ «Кварцит».
Земельна ділянка окремо не відведена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 181 575 грн., ПДВ —
36 315 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
217 890 грн. без вартості земельної ділянки.
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Умови продажу.
Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввести
об’єкт в експлуатацію протягом 2 років від дати нотаріального
посвідчення та державної реєстрації договору купівліпродажу.
Не здійснювати відчуження об’єкта незавершеного будівництва
та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до момен
ту завершення будівництва, введення його в експлуатацію та до
моменту здійснення повних розрахунків за об’єкт приватизації.
Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього се
редовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологіч
них норм під час добудови об’єкта незавершеного будівницт
ва та введення його в експлуатацію.
Питання землекористування вирішує новий власник з органом
місцевого самоврядування згідно з чинним законодавством.
Можлива зміна первісного призначення об’єкта.
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 21 789 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, оде
ржувач — Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 11 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 15 серпня 2006 р. об 11.00 за адF
ресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, кімната
№ 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.

ІВАНОFФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження
ціни лота заводу баштових кранів, що повернуто
за рішенням суду в державну власність
Назва об’єкта: завод баштових кранів.
Місцезнаходження об’єкта: 77300, ІваноФранківська об
ласть, м. Калуш, вул. Б. Хмельницького.
Відомості про об’єкт: адміністративнопобутовий корпус, літ.
А — будівля складної конфігурації на 2, 3 і 4 поверхи, загальною
площею 2 420,2 м2, ступінь будівельної готовності: 60%.
Виробничий корпус № 3, літ. Б — одноповерхова будівля за
гальною площею 27 208,8 м2, ступінь будівельної готовності:
70%. У першому поперечному прогоні змонтовано три мостові
крани, в повздовжних прогонах — ще 8 мостових кранів (усьо
го 11 мостових кранів вантажопідйомністю 10—16 т) та в попе
речних прогонах, які розташовані в напрямку до адміністрати
внопобутового корпусу знаходяться три мостові крани (кран
балки) вантажопідйомністю 5 т. У повздовжних прогонах виро
бничого корпусу змонтовано 24 консольних крани та розташо
вано круг поворотний вантажопідйомністю 10 т.
Технологічний майданчик, літ. В загальною площею 4 103,1 м2,
ступінь будівельної готовності: 100%.
Компресорна станція, літ. Г — одноповерхова будівля пло
щею 175,7 м2, ступінь будівельної готовності: 66%.
Станція газифікації двоокису вуглецю, літ. Д — однопо
верхова будівля площею 47,2 м 2, ступінь будівельної готов!
ності: 70%.
Склад матеріалів і обладнання, літ. Е — площа 445,3 м2, сту!
пінь будівельної готовності: 77%.

Склад кисневих балонів, літ. Є і Є’ — площа 293,0 і 29,0 м2,
ступінь будівельної готовності: 68 і 87%.
Насосна, літ. Ж — площа 122,5 м2, ступінь будівельної гото!
вності: 57%.
Споруда з очищення і використання дощових вод, літ. З —
площа 963,0 м2.
Флотаторна, літ. К — площа 455,0 м2, ступінь будівельної го!
товності: 75%.
Установка для зневоднення, літ. Л — площа 46,6 м2, ступінь
будівельної готовності: 82%.
Каналізаційна насосна, літ. Н — площа 34,9 м2, ступінь буді!
вельної готовності: 65%.
Очисні споруди фарбувального цеху, літ. О — площа 34,5 м2.
Теплопункт, літ. П — площа 103,3 м2, ступінь будівельної го!
товності: 87%.
Ампулосховище, літ. Р — площа 46,5 м2, ступінь будівельної
готовності: 75%.
Резервуар запасу води № 2, склад зберігання балонів стис
нутого газу № 3, резервуари з розчином піноутворювача № 4,
резервуари для води № 5, резервуари очищеної води № 6, огоро
жа із залізобетонних плит площею 2 235,2 м2, автодорога, під’їз
на колія, інженерні мережі водотеплопроводу та каналізації.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки 9,8 га.
Ступінь будівельної готовності: 73,0%.
Ціна продажу без ПДВ — 6 063 920 грн., ПДВ —
1 212 784 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ —
7 276 704 грн.
Умови продажу.
Завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію
протягом 5 років з правом зміни первісного призначення. До за
вершення будівництва і введення об’єкта в експлуатацію покуп
цю забороняється здійснювати відчуження об’єкта і земельної ді
лянки. Під час добудови об’єкта та введення його в експлуатацію
покупець зобов’язаний здійснювати заходи щодо збереження на
вколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітар
них та екологічних норм. Питання оренди або приватизації земе
льної ділянки вирішується покупцем самостійно після укладення
договору купівліпродажу об’єкта згідно з чинним законодавст
вом. Можлива розстрочка платежу за об’єкт строком до одного
року. Покупець відшкодовує регіональному відділенню витрати,
пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації.
Аукціон буде проведено об 11.00 в регіональному відF
діленні через 30 днів після публікації цієї інформації.
Кінцевий термін прийняття заяв — за три дні до дати прове
дення аукціону.
Учасники аукціону перераховують Регіональному відділенню
ФДМУ по ІваноФранківській області (код установи за ЄДРПОУ
13660726) в банк УДК в ІваноФранківській області, МФО 836014:
за реєстрацію заяви 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації на рахунок № 37180500900001,
727 670 грн. — грошові кошти в розмірі 10% від початкової варто
сті об’єкта приватизації, на рахунок № 37314913660726.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати в Регіо
нальному відділенні ФДМУ по ІваноФранківській області за ад
ресою: м. ІваноФранківськ, вул. Січових Стрільців, 15, каб. 307,
тел. 750044.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТ Ь
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота
(під добудову) об’єктів незавершеного будівництва
державної власності
1. Назва об’єкта: житловий будинок.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Ріпкинський район,
с. Павлівка, провул. Радянський, 18.
Характеристика об’єкта: до складу об’єкта входять: житло
вий будинок — одноповерхова будівля із силікатної та кераміч
ної цегли розміром 11,1х10,1 м. Перекриття із залізобетонних
плит, дах покрито шифером. Підлога, опоряджувальні роботи
не виконані, перегородки виконані частково; господарський блок
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ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Державна частка розміром 91,1% у статутному фонді ТОВ
«Якимівський завод керамічних виробів», розташованого за
адресою: Запорізька обл., смт Якимівка, вул. Молодих патріотів, 62.
Ціна продажу — 709 000,00 грн., у т. ч. ПДВ — 118 166,67 грн.
Покупець — юридична особа.
Регіональним відділенням ФДМУ по Чернігівській обла
сті прийнято рішення про приватизацію шляхом викупу
об’єкта групи Е — державного пакета акцій у кількості
5 200 000 шт., що становить 36,72% статутного фонF
ду ЗАТ «НовгородFСіверський завод будівельних маF
теріалів» (код за ЄДРПОУ 292089, адреса: Чернігівська
обл., НовгородСіверський рн, м. НовгородСіверський,
вул. Козацька, 56).

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу з продажу частки
у статутному фонді товариства з обмеженою
відповідальністю «Будкомплект»
1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ: 30121325.
Повна назва товариства з обмеженою відповідальністю
(ТОВ): ТОВ «Будкомплект».
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімфе
рополь, вул. Радіо, 4.
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Місцезнаходження: 95022, Автономна Республіка Крим,
м. Сімферополь, вул. Бородіна, 16, тел.: (0652) 574365, (050)
3448088, факс (0652) 692603.
Інформація про ТОВ щодо його стану на відповідному това
рному ринку: ТОВ не займає монопольне становище на зага
льнодержавному ринку товарів.
2. Фонд майна Автономної Республіки Крим пропонує до
продажу за конкурсом частку у розмірі 49,2% статутного
фонду ТОВ «Будкомплект», що належить Автономній Рес
публіці Крим.
Номінальна вартість частки: 14 654 750 грн.
Початкова вартість продажу частки: 7 961 175, 00 (сім міль
йонів дев’ятсот шістдесят одна тисяча сто сімдесят п’ять) грн.,
ПДВ — 1 592 235, 00 (один мільйон п’ятсот дев’яносто дві ти
сячі двісті тридцять п’ять) грн.
Початкова вартість частки з урахуванням ПДВ —
9 553 410,00 (дев’ять мільйонів п’ятсот п’ятдесят три тиF
сячі чотириста десять) грн.
На остаточну ціну продажу нараховується податок на до
дану вартість у розмірі 20% згідно з чинним законодавст
вом України.
3. Характеристика ТОВ.
Статутний фонд — 29 807 871, 00 грн.
Основний вид діяльності: виробництво збірних залізобетон
них і бетонних конструкцій та виробів, виробництво метало
конструкцій, столярних виробів.
Кількість постійних робітників станом на 01.01.2006 —
1 особа.
Відомості про споруди ТОВ: до складу ТОВ «Будкомплект»
входять будівельні ділянки зі спорудами у с. Гаспра, м. Керч,
розчиннобетонний вузол у м. Сімферополь.
Усі споруди здані у довгострокову оренду одному з учасни
ків ТОВ «Будкомплект».

із керамічної цегли розміром 11,25х7 м, вкрито шифером; льох із
бетонних блоків та керамічної цегли розміром 3,75х4,75 м, пере
крито залізобетонними плитами. Поруч знаходяться дорога з
твердим покриттям, мережі електро, газо, водопостачання.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 4 200 грн.
ПДВ: 840 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
5 040 грн.
Грошові кошти в розмірі 504 грн., що становить 10% від по
чаткової вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37312006000431,
одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893,
банк одержувача — УДК у Чернігівській обл., МФО 853592.
Умови продажу: завершити будівництво об’єкта зі збережен
ням профілю протягом п’яти років після підписання договору
купівліпродажу; забезпечити виконання вимог екологічної без
пеки, охорони навколишнього природного середовища під час
добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта при
ватизації; заборона відчуження об’єкта незавершеного будів
ництва та земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, до
завершення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію;
розстрочка платежу згідно з чинним законодавством; у нижче
зазначені строки з моменту підписання актів приймання
передавання об’єкта незавершеного будівництва вчинити такі
дії: в місячний термін зареєструвати договір купівліпродажу у
відповідній місцевій раді; в 3місячний термін укласти договір
оренди земельної ділянки, на якій розташований об’єкт.
2. Назва об’єкта: житловий будинок.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Ріпкинський район,
с. Павлівка, провул. Радянський, 28.
Характеристика об’єкта: до складу об’єкта входять: житло
вий будинок — одноповерхова будівля із силікатної та кераміч
ної цегли розміром 11,1х10,1 м. Перекриття із залізобетонних
плит, дах покрито шифером. Підлога, опоряджувальні роботи
не виконані, перегородки виконані частково; господарський
блок із керамічної цегли, розміром 11,25х7 м, вкрито шифе
ром; льох із бетонних блоків та керамічної цегли, розміром
3,8х5,7 м, не перекритий. Поруч знаходяться дорога з твер
дим покриттям, мережі електро, газо, водопостачання.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 4 030 грн.
ПДВ: 806 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 4 836 грн.
Грошові кошти в розмірі 484 грн., що становить 10% від по
чаткової вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37312006000431,
одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893,
банк одержувача — УДК у Чернігівській обл., МФО 853592.
Умови продажу: завершити будівництво об’єкта зі збережен
ням профілю протягом п’яти років після підписання договору
купівліпродажу; забезпечити виконання вимог екологічної без
пеки, охорони навколишнього природного середовища під час
добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта при
ватизації; заборона відчуження об’єкта незавершеного будів
ництва та земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, до
завершення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію;
розстрочка платежу згідно з чинним законодавством; у нижче
зазначені строки з моменту підписання актів приймання
передавання об’єкта незавершеного будівництва вчинити такі
дії: в місячний термін зареєструвати договір купівліпродажу у
відповідній місцевій раді; в 3місячний термін укласти договір
оренди земельної ділянки, на якій розташований об’єкт.
Засоби платежу — грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на приватизацію у розмірі 17 грн.
та розрахунки за об’єкт вносяться на р/р № 37187500900002,
одержувач: РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк
одержувача — УДК у Чернігівській обл., МФО 853592.
Аукціон відбудеться 11 серпня 2006 р. об 11.00 за адF
ресою: проспект Миру, 68, м. Чернігів.
Кінцевий термін прийняття заяв — 7 серпня 2006 року.
Ознайомитись з об’єктами можна за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію щодо об’єктів можна отримати в
Регіональному відділенні ФДМУ по Чернігівській області за
адресою: проспект Миру, 43, м. Чернігів, 14000, кімн. 319,
тел. 676302 з 8.00 до 17.00 (крім вихідних).

Основні показники господарської діяльності
Показник

2003 р.

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

2004 р.

2005 р.

14 403,7 4 691,1 2 697,7
 1 880,0  2 818,7 47,3
16 885,4 1 017,1 2 613,3
20 058,3 1 404,6 5 424,7
44 775,3 16 399,4 17 270,3

І кв. 2006 р.
573,2
4,7
2 539,9
5 251,5
17 033,6

4. Фіксовані умови конкурсу.
Покупець зобов’язаний виконати такі фіксовані умови кон
курсу в межах корпоративних прав:
дотримання основного профілю діяльності; збереження іс
нуючих робочих місць; дотримання норм екологічної безпеки
та безпечних умов праці; виконання мобілізаційних завдань, ви
значених державою.
5. Інші умови проведення конкурсу.
Конкурс проводиться відповідно до Закону України «Про при
ватизацію державного майна», Державної програми привати
зації на 2000—2002 роки, Закону України «Про приватизацію
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».
6. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
6.1. Сплачує 955 341,00 (дев’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч три
ста сорок одна) грн. як конкурсну гарантію на розрахунковий
рахунок № 37323000016362, МФО 824026, ЄДРПОУ 00036860,
банк: Управління Держказначейства в АРК м. Сімферополь,
одержувач: Фонд майна АРК.
Призначення платежу: конкурсна гарантія за участь у конку
рсі з продажу частки у статутному фонді ТОВ «Будкомплект».
6.2. Сплачує 17 грн. як реєстраційний збір на розрахунко
вий рахунок № 37187020016362, МФО 824026, ЄДРПОУ
00036860, банк: Управління Держказначейства в АРК м. Сім
ферополь, одержувач: Фонд майна АРК.
Призначення платежу: реєстраційний збір за участь у конку
рсі з продажу частки у статутному фонді ТОВ «Будкомплект».
6.3. Подає заяву на участь у конкурсі (за встановленою фор
мою), документи, обов’язкові для всіх заявників на участь у кон
курсі (у тому числі копії платіжних доручень), план приватизації
об’єкта.
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Заява, план приватизації та інші документи подаються до ор
гану приватизації одночасно.
План приватизації запечатується в окремий непрозорий конверт.
План приватизації має включати: назву та місцезнаходжен
ня об’єкта приватизації, інформацію про покупця, запропоно
вану покупцем ціну за частку у статутному фонді (без ПДВ та з
ПДВ), зобов’язання щодо виконання фіксованих умов конкур
су, план розвитку підприємства (бізнесплан), пропозиції що
до подальшої експлуатації об’єкта.
Для отримання пакета документації про конкурс та дозволу
на відвідання ТОВ потенційні покупці мають укласти з Фондом
майна Автономної Республіки Крим договір про конфіденцій
ність наданої інформації про ТОВ.
7. Кінцевий строк прийняття заяв, планів приватизації та до
кументів на участь у конкурсі – за сім календарних днів до по
чатку проведення конкурсу.
8. Адреса прийняття заяв і документів на участь у кон
курсі: 95015, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,
вул. Севастопольська, 17, Фонд майна Автономної Респуб
ліки Крим, кімната 8, тел.: (0652) 604746, 601385, факс
(0652) 253211.
9. Час та місце ознайомлення з ТОВ «Будкомплект».
Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформа
цію можна з 13.00 до 18.00 щотижня у робочі дні за адре
сою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул.Бо
родіна, 16.
Телефони для довідок ТОВ «Будкомплект»: (0652) 574365,
80503448088, факс (0652) 692603, Фонд майна Авто
номної Республіки Крим: (0652) 601385, 604733.
10. Дата початку та місце проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено через 40 календарних днів піF
сля опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приF
ватизації» за адресою: 95015, м. Сімферополь, вул. СеF
вастопольська, 17, Фонд майна Автономної Республіки
Крим.
За довідками звертатись: Фонд майна Автономної Респуб
ліки Крим, відділ по роботі з підприємствами і господарськи
ми товариствами (кімнати 39, 48), телефони для довідок: (0652)
601385, 604733, факс: (0652) 253211, 601385.

ПРОДАЖ ОБ’ЄКТІВ ГРУПИ Ж
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку, що перебуває на балансі ВАТ «Новока
ховський завод «Укргідромех», за адресою: Генічеський
район, с. Генічеська Гірка, вул. Набережна, 58а. Прива
тизовано юридичною особою за 95 881,20 грн., у т. ч. ПДВ —
15 980,20 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Оздоровчопобутовий комплекс, що перебуває на балансі ВАТ
«Рівнеоблагропостач», за адресою: Рівненський район, с. Нова
Любомирка, вул. Промислова, 10д. Приватизовано фізичною
особою за 35 330,00 грн., у т. ч. ПДВ — 5 888,33 грн.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні майна бази відпочинку,
розташованого на території бази відпочинку
«Петровская крепость»
Назва об’єкта: майно бази відпочинку, розташоване на те
риторії бази відпочинку «Петровская крепость».
Адреса об’єкта: 71162, Бердянський рн, с. Новопетрівка,
вул. Садова, 1.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять 10 дерев’я
них будиночків (кожний 16,1 м2), 9 холодильників, на території
знаходиться майно третіх осіб.
Профіль об’єкта: використання об’єкта для надання послуг
з організації відпочинку населення.

Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки —
0,146 га, земельна ділянка перебуває в оренді до 05.04.2007.
Вартість об’єкта без ПДВ — 42 892,0 грн.
Сума ПДВ — 8 578,40 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 51 470,40 грн.
Умови продажу.
1. Використання майна бази відпочинку для надання послуг з ор
ганізації відпочинку населення у літній період, починаючи з 2007 року.
2. Відшкодування витрат регіонального відділення на підго
товку об’єкта до приватизації.
3. У разі відмови переможця аукціону від підписання про
токолу аукціону або договору купівліпродажу він сплачує
штраф у розмірі 20% від ціни продажу об’єкта, що склалася
в ході торгів.
Сума в розмірі 5 147,04 грн., що становить 10% від початкової
вартості об’єкта, вноситься грошовими коштами на р/р
№ 37338661100021, реєстраційний збір за подання заяви в
розмірі 17,00 грн. вноситься на р/р № 37183501900008, кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37180504900008 Управління Державного казначейства у
Запорізькій області, МФО 813015, одержувач — Регіональне від
ділення ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Питання землекористування покупець вирішує самостійно
згідно з чинним законодавством.
Аукціон буде проведено 4 вересня 2006 року об 11.00
за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської УкраF
їни, 41, 2Fй поверх, торговий зал № 202, Запорізька тоF
варна біржа «Гілея».
Реєстрація заявників проводиться в день проведення аук
ціону з 9.00 до 10.45
Заяви приймаються до 31 серпня 2006 р. включно за адре
сою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164, кімн. 767 (канцелярія), з
9.00 до 17.00.
Ознайомлення з об’єктом проводиться в період прийняття заяв.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (061)
2246068.

ÏÐÎÄÀÆ ÏÀÊÅÒ²Â ÀÊÖ²É ÍÀ ÔÎÍÄÎÂ²É Á²ÐÆ²
Департамент продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів, т. 286 34 30
Інформація про результати продажу пакетів акцій ВАТ на фондових біржах України та в ПФТС на торгах
за період з 01.06.2006 до 30.06.2006
№ пор.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Назва біржі та філії біржі,
через які відбувався продаж

Власники

Дата продажу

Кількість придбаних
акцій, шт.

Вартість однієї
акції, грн.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
1

165758, ВАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВ
НИЙ ЗАВОД»

ВАТ «Донецькгірмаш»

ДФБ, м.Донецьк

2

5461556, ВАТ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ АВТО
РЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

ТОВ «Київська інвестиційна компанія»

3

14312370, ВАТ «СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МОР
СЬКИЙ ЗАВОД»

ТОВ «Мілленіум Капітал»

4

14202144, ВАТ «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ
ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЧАПАЄВЕЦЬ»

Маган Олег Васильович

21.06.06

493172

1,05

УМФБ, м.Київ

23.06.06

26416

6,25

УМВБ, м.Київ

21.06.06

4016890

12,11

УМВБ, м.Київ

07.06.06

344736

0,25

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

м. СЕВАСТОПОЛЬ

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ÊÎÍÊÓÐÑÈ Ç Â²ÄÁÎÐÓ ÅÊÑÏÅÐÒ²Â
Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 01.12.2004 № 10!36!16511 редакція приймає електронною поштою від
регіональних відділень ФДМУ (gazeta@spfu.gov.ua) щосереди до 15.00 на публікацію в газеті «Відомості приватизації» ін!
формації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.
Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, в якому зазначаються:
вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист;
прізвище, ім’я та по батькові (повністю), телефон виконавця;
електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше вищезазначеного терміну, будуть опубліковані у номері газети, що вийде друком лише за два тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у паперовому вигляді залишаються в регіональному
відділенні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна
1. Назва об’єкта: будівля гаража (літ. Б) площею 35,3 м2 (з огляF
довою ямою).
Балансоутримувач: ВАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, 15б.
Мета оцінки — визначення ринкової вартості об’єкта для продажу за
конкурсом.
2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 43,6 м2 (з ґанком).
Балансоутримувач: ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, 9, прим. 44.
Мета оцінки — визначення ринкової вартості об’єкта для продажу за
конкурсом.
3. Назва об’єкта: об’єкт соціальної сфери (група Ж) — спорткомF
плекс (фізкультурноFоздоровчий комплекс з стадіоном) (двопове
рхова будівля спорткомплексу, стадіон, шафа ввідна, холодильник по
бутовий «Апшерон», автомат для газводи, 4 годинники, установка ра
діотрансляційна, електролічильник, підсилювач трансляційний, 2 іона
тори срібні, підсилювальний комплект для озвучення, машина пральна
побутова «Вятка», трактор «Ріоні2», 7 ковдр, машина письмова канце
лярська, 2 штори, декоративний витвір вітражний та ін.).
Балансоутримувач: ВАТ «Південний гірничозбагачувальний
комбінат».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Кармелюка, 35.
Мета оцінки — визначення ринкової вартості об’єкта для викупу.
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Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділен!
ня таку конкурсну документацію, яка складається з конкурсної про!
позиції і підтвердних документів: заява на участь у конкурсі за вста
новленою формою; копія установчого документа претендента; копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання зві
ту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатко
во залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під
писами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформація про
претендента (документ, який містить відомості про претендента що
до досвіду його роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залу
чаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного май
на, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конве
рті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (в ка
лендарних днях).
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасни
ків конкурсу, в яких термін виконання робіт — до 15 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, з опи
сом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На кон
курс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу діловодства та
кадрів регіонального відділення за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул.Комсомольська,58, кімн. 205, до 21 липня 2006 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 27.07.2006 о
10.00, телефон для довідок (056) 742F85F69.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
Назва об’єкта: об’єкт групи Ж — їдальня.
Місцезнаходження: Житомирська область, Ємельчинський рн,
с. Варварівка, вул. Центральна, 40.
Балансоутримувач: СТОВ «Нове життя».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість: будівля — 1 одини
ця; балансова (залишкова) вартість — 15 600 грн.
Дата оцінки 30.06.2006.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення кон!
курсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та під!
твердних документів. До підтвердних документів належать: заява на
участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого докумен
та претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю
ють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підпи
сами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претен
денту Фондом державного майна України; інформація про претендента
(документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незале
жної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо; практичний до
свід роботи з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна,
тощо); один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конве
рті і має містити пропозицію щодо вартості виконаних робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання ро
біт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Регіо
нального відділення ФДМУ по Житомирській області до 21.07.2006.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по ЖиF
томирській області (10008, м. Житомир, вул. 1 Травня, 20)
27.07.2006.
Тел. для довідок 227617.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
Назва об’єкта: нежитлові приміщення будівлі котельні під літе
рою Б комплексу будівель будинку культури та клубу площею 100,5 м2.
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Спосіб приватизації — викуп.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська область, Берегівський
район, с. Яноші, вул. Шевченка, 45.
Балансова залишкова вартість: 1 229,0 грн.
Організаційноправова форма: комунальна.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Запланована дата оцінки: 31.05.2006.
Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 19.12.2003 № 1194/8515.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність: відповід
ної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджу
ватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцт
вами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого
наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355; досвіду роботи суб’єкта оціноч
ної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; пе
реліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звітів про оцінку майна, їх особистого досвіду у проведен
ні оцінки подібного майна.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію
(складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів) в за!
печатаному конверті з описом підтвердних документів: заяву на участь
у конкурсі за встановленою формою; копію установчого документа пре
тендента; інформацію про претендента ( документ, який містить відо
мості про претендента, щодо його досвіду роботи, кваліфікації та осо
бистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному скла
ді та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, утому чис
лі подібного майна тощо); копії кваліфікаційних документів оцінювачів,
які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копію сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; конкурсну пропози
цію претендента, яка подається у запечатаному конверті і має містити
пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’яза
них з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (на конверті
необхідно зробити помітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді
яльності»); письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їх особистими підписами.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ
за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу —
до 21 липня 2006 р. за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60.
Конкурс буде проведено у Регіональному відділенні ФДМУ по
Закарпатській області 27 липня 2006 р. о 10.00 за адресою:
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, к. 303.
Телефон для довідок: 36268, 37193.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено
до проведення незалежної оцінки по об’єктах
1. Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 10, 11—14, 21—23 перF
шого поверху, у загальному користуванні коридор 30 першого поF
верху, № 31—57 другого поверху, № 58—68, 74—86 третього повеF
рху, літ. АF5, що становить 33/100 частини, літ. АF5, та орендуються
ВАТ «Запоріжелектромонтаж», площа — 792,6 м2, виконано поліпшення.
Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Якова Новицько
го, 11/Правди, 51. Телефони: 349031, 346743.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Балансова залишкова вартість станом на 01.05.06 — 10 402,39 грн.,
балансоутримувач — ЗПНУ № 461 ВАТ «Запоріжелектромонтаж».
Запланована дата оцінки: 30.06.06.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційноправова форма: державна.
2. Назва об’єкта: комплекс будівель та споруд загальною площею
1 140,9 м2, а саме: будівля, літ. А3, А12, А2 2, площею 1 022,2 м2; склад
гараж, літ. Б, площею 37,8 м2; склад, літ. В, площею 48,9 м2; склад,
літ. Г, площею 16,8 м2; склад, літ. Е, площею 15,2 м2; замощення І, ІІ;
ворота № 1, що орендуються ТОВ «Торговий ал’янс «Віктор», виконано
поліпшення.
Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 24.
Телефон 2240416, Полковніков Віктор Сергійович.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Балансова залишкова вартість станом на 01.06.06 — 440 318,35 грн.,
балансоутримувач — ТОВ «Торговий ал’янс «Віктор».
Запланована дата оцінки: 31.07.06.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційноправова форма: державна.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвер
дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.03 № 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної дія
льності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
25.11.03 № 2100 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
19.12.03 № 1194/8515.
Претендентам потрібно подати в запечатаному конверті документа!
цію з описом підтвердних документів: заяву на участь у конкурсі за вста
новленою формою; копію установчого документа претендента; копії ква
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку май
на; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претенден
том 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 державного майна
України; інформацію про претендента ( документ, який містить відомості
про претендента, щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та дода
тково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, утому числі подібного
майна тощо); один конверт із зазначенням адреси претендента.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конвер
ті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляцію
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній оди
ниці виміру — календарних днях. Конкурсну документацію слід подава
ти до загального відділу Регіонального відділення ФДМУ (кімната № 767)
до 13.07.06 (включно).
Конкурс відбудеться 27.07.06 у кімнаті № 748 о 14.00 за
адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164.
Телефон для довідок 135029 (30).

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки державного майна
Об’єкт незавершеного будівництва — 51квартирний житловий бу
динок готельного типу, що знаходиться на балансі ТОВ «Агрофірма
«Сошників».
Місцезнаходження: 08363, Київська область, Бориспільський рн,
с. Сошників.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком:
один.
Балансова залишкова вартість станом на 31.05.2006: 2 132 954,00 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційноправова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.05.2006.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення
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ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка складається з
конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних до!
кументів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних докуме
нтів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмова
згода оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до про
ведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна заві
рені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про пре
тендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково
залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного май
на тощо); один конверт із зазначенням адреси учасників конкурсу.
Конкурсна пропозиція учасника конкурсу щодо умов оплати відповід
но до калькуляції витрат та терміну виконання робіт подаються у запеча
таному конверті. Пропозиції щодо умов виконання робіт слід зазначати
в єдиній одиниці виміру — календарних днях.
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників кон
курсу, в яких термін виконання робіт не більше 10 календарних днів та умови
оплати, які передбачають оплату послуг експерта після продажу об’єкта.
Конкурсна документація в запечатаному конверті з описом підтверд
них документів, що містяться в конверті, подається до загального відді
лу РВ ФДМУ по Київській області в десятиденний термін (включно) з мо
менту опублікування інформаційного повідомлення, за адресою: м. Ки
їв, пл. Л. Українки, 1, кімн. 811.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів від дня опубліF
кування інформації за адресою: м. Київ, пл. Л. Українки, 1 (РегіоF
нальне відділення ФДМУ по Київській області).
Тел. для довідок 2868049.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки майна, затвер
дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
Державна власність.
Назва об’єкта: незавершене будівництво житлового будинку, що
знаходиться на балансі ВАТ «Сарненське РТП».
Місцезнаходження: Рівненська область, м. Сарни, вул. Белгородсь
ка, 52.
Мета проведення незалежної оцінки : визначення початкової вартості
для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні .
Назва об’єкта: незавершене будівництво добудови до двопоF
верхової цегляної будівлі, що знаходиться на балансі ВАТ «Рів
ненський міськмолокозавод».
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Гагаріна, 16.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості
для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні (під розбирання).
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення магазину заF
гальною площею 105,6 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Клесівсь
ке ПМК177».
Місцезнаходження: Рівненська обл., Сарненський рн, смт Клесів,
вул. Меліораторів, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
приватизації об’єкта шляхом викупу з урахуванням невід’ємних поліп
шень, здійснених орендарем за згодою орендодавця.
Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 186,7 м2, що
знаходяться на балансі ТОВ «ЖитлоСервіс».
Місцезнаходження: Рівненська обл., Рівненський рн, смт Клевань,
вул. Слов’янська, 3.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
приватизації об’єкта шляхом викупу з врахуванням невід’ємних поліп
шень, здійснених орендарем за згодою орендодавця.
Назва об’єкта: ЦМК — Рівненського державного комерційноF
виробничого підприємства «Залізничник» у складі: будівлі та при
міщення — 6 одиниць, вагонлавки — 3 одиниці, ларьок — 1 одиниця,
автозаправна станція — 1 одиниця, обладнання — 22 одиниці, автомо
білі — 3 одиниці, інвентар — 24 найменування.
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Н. Хасевича, 4.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості
для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Комунальна власність.
Назва об’єкта: приміщення колишньої дитячої музичної школи,
орієнтовна площа 282 м2, що знаходиться на балансі Радивилівсько
го відділу культури і туризму райдержадміністрації.
Місцезнаходження: Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Кременецька, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
приватизації об’єкта шляхом викупу.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвер
дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись від
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльно
сті, затвердженого наказом ФДМУ 25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.
Претендентам потрібно подати до Регіонального відділення ФДМУ
по Рівненській області конкурсну документацію, яка складається з кон!
курсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних доку!
ментів належать.
1. Заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно
додатку № 3 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100).
2. Копія установчих документів.
3. Копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штат
ному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна.
4. Письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено до про
ведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, заві
рені їхніми особистими підписами.
5. Копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом
державного майна України.
6. Інформація щодо досвіду роботи, кваліфікації та особистого досві
ду роботи оцінювачів, які працюють у штатному складі та можливо бу
дуть додатково залучені для виконання робіт з незалежної оцінки майна
у тому числі подібного майна, тощо.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конве
рті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуля
цію витрат, пов’язаних з виконанням робіт, терміну виконання робіт.
Конкурсну документацію подати в регіональне відділення в запечата
ному конверті з описом підтвердних документів, які містяться в конверті.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду дерF
жавного майна України по Рівненській області о 10.00 25 липF
ня 2006 року за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 16.00 20 липня 2006 ро
ку за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Телефони для довідок: 227940, 635819.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Херсонській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки
1. Об’єкт незавершеного будівництва — теплопункт, який повер
тається у державну власність, та розташований за адресою: Херсонсь
ка обл., Генічеський район, смт Новоолексіївка.
Запланована дата оцінки 19.06.06.
2. Об’єкт незавершеного будівництва — житловий будинок для

малосімейних на 60 квартир, який повертається у державну власність,
та розташований за адресою: Херсонська обл., Генічеський район, смт
Новоолексіївка.
Запланована дата оцінки 19.06.06.
3. Об’єкт незавершеного будівництва — житловий будинок на
60 квартир, який повертається у державну власність, та розташований
за адресою: Херсонська обл., Генічеський район, смт Новоолексіївка.
Запланована дата оцінки 19.06.06.
4. Об’єкт незавершеного будівництва — житловий будинок на
45 квартир, який повертається у державну власність, та розташований
за адресою: Херсонська обл., Генічеський район, смт Новоолексіївка.
Запланована дата оцінки 19.06.06.
5. Об’єкт незавершеного будівництва — спальний корпус проF
філакторію з готелем на 43 місця, який повертається у державну вла
сність, що розташований за адресою: м. Херсон, вул. Миру.
Запланована дата оцінки 16.06.06.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в
запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ
№ 2100 від 25.11.2003): заяву на участь у конкурсі за встановленою фор
мою; копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до
кументів, оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залуче
но до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові
згоди оцінювачів, яких буде залучено претендентом до проведення робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми осо
бистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, ви
даного претенденту Фондом державного майна України; інформацію про
претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з неза
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конвер
ті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (не
більше 15 календарних днів).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоє
часного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 27.07.06 за адресою: м. Херсон, бульвар
Мирний, 3, РВ ФДМУ по Херсонській області.
Конкурсна документація приймається до 24.07.06 (включно) за адре
сою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, РВ ФДМУ по Херсонській області,
кімн. 502, тел. для довідок 493368.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
1. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно — спеF
ціалізований автомобіль ЗІЛF131Н (МТОFАТF1) № 54F51 ХМН, що
знаходиться на балансі ВАТ «Хмельницьке АТП16854».
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Київська, 4.
2. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно —
спеціалізований автомобіль ЗІЛF131 (МТОFАТ) №08F19 ХМН, що
знаходиться на балансі ВАТ «Кам’янецьПодільське АТП16855».
Місцезнаходження об’єкта: м. Кам’янецьПодільський, вул. Нігинсь
ке шосе, 3.
Запланована дата оцінки об’єкта — 31.07.2006.
Організаційноправова форма — державна власність.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі доку!
менти: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно
до Положення про конкурсний відбір експертів, затвердженого наказом
ФДМУ від 25.11.2003 № 2100); копію установчого документа претенден
та; копії документів, що підтверджують кваліфікацію оцінювачів, які пра
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна; копію сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого Фондом державного майна України; інформація про
претендента, в якій зазначаються досвід роботи, кваліфікація та особис
тий досвід роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та до
датково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подіб
ного майна тощо; один конверт із зазначенням адреси учасника конкур
су; пропозиції щодо умов оплати відповідно до калькуляції витрат та стро
ку виконання робіт (подаються у запечатаному конверті).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру — календарних днях. Конкурсна документація подаєть
ся в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу — практичний досвід по
визначенню ринкової вартості подібного майна.
Конкурс відбудеться 7 серпня 2006 року о 14.00 в РегіональноF
му відділенні ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: м. ХмеF
льницький, вул. Соборна, 75.
Кінцевий термін прийняття документів: 31 липня 2006 року.
Телефон для довідок 795616.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення повторного
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
1. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — майстерF
ня, який перебуває на балансі квартирноексплуатаційного управління
Західного оперативного командування.
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Газе
ти «Правда».
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки — 31.07.2006.
2. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — кафе, який
перебуває на балансі квартирноексплуатаційного управління західно
го оперативного командування.
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Фрунзе, 23.
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки — 31.07.2006.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурс!
ної комісії: заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відпові
дно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 25.12.2003 № 2100); копія установ
чого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінюва
чів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведен
ня оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінюва
чів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми осо
бистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, ви
даного претенденту Фондом державного майна України; інформація про
претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оціню
вачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо);
один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу; пропозиції що
до умов оплати відповідно до калькуляції витрат та строку виконання ро
біт (подаються у запечатаному конверті).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній оди
ниці виміру — календарних днях. Конкурсна документація подається в
запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті.
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Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: практичний досвід з ви
значення ринкової вартості об’єктів незавершеного будівництва з ме
тою їх приватизації.
Конкурс відбудеться 31.07.2006 о 14.00 в приміщенні РегіонаF
льного відділення ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: м.
Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Кінцевий термін подання документів: 24.07.2006.
Місцезнаходження комісії, контактні телефони: Регіональне відділен
ня ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул.
Соборна, 75, тел. для довідок 795616.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся 03.07.2006
в Регіональному відділенні ФДМУ по Житомирській області,
з відбору претендентів — суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для здійснення незалежної оцінки
Переможцем конкурсу визнано:
підприємство «Шанс» СОІУ — по об’єкту: державній частці у статутно
му фонді ВАТ «Пелог», що становить 24,97%, розміщеному за адресою:
Житомирська область, м. Баранівка, вул. Дзержинського, 120.
Підприємство «Автолюбитель» — по об’єкту: базі відпочинку з облад
нанням, що перебуває на балансі АТЗТ «Будмаш», розміщена за адре
сою: Житомирський рн, с. Зарічани, 5й квартал Зарічанського війсь
кового лісництва.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації комунальної власності
групи А від 29.06.2006
Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки:
нежитлового приміщення площею 51,2 м2, м. Соснівка Сокальського
району, вул. Львівська, 31, визнано: ОКП ЛОР «БТІ та ЕО»;
нежитлового приміщення площею 169,6 м2, м. Соснівка Сокальського
району, вул. Галицька, 7, визнано: ОКП ЛОР «БТІ та ЕО».

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
який відбувся в РВ ФДМУ по Миколаївській області 29.06.2006
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів державного майна
Переможцями конкурсу визнано:
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія»:
по ОНБ — база ОРСа — прирейковий склад з адміністративно
побутовим корпусом, які знаходяться на балансі Служби капітальних
вкладень Одеської залізниці та розташовані, за адресою: м. Миколаїв,
вул. Новозаводська, станція Миколаїв.
ТОВ «Приват!Південь»:
по автомобілю самоскиду ЗІЛ ММЗ4502, держ. № 2013 НИН, на ба
лансі ВАТ «Восток», за адресою: Миколаївська обл., Жовтневий рн, с.
Зелений Гай;
автомобілю самоскиду ЗІЛ ММЗ554М, держ. № 9605 НИО, на бала
нсі ВАТ «Восток», за адресою: Миколаївська обл., Жовтневий рн, с. Зе
лений Гай;
автобусу КАВЗ3270, держ. № 6716 НИО, на балансі ВАТ «Восток»,
за адресою: Миколаївська обл., Жовтневий рн, с. Зелений Гай.

ВАТ «Сарненська меблева фабрика» за адресою: Рівненська обл., м. Сар
ни, вул. Белгородська, 13 — Рівненську торгово!промислову палату;
нежитловому цокольному приміщенню будівлі загальною площею
50,3 м2,що знаходиться на балансі ВАТ «Острозький цукровий завод» за
адресою: Рівненська обл., Острозький рн, с. Оженин, вул. Заводська,
5а — ТОВ «НІКоС»;
будівлі гаража загальною площею 46,5 м2, що знаходиться на балансі
ВАТ «Острозький цукровий завод» за адресою: Рівненська обл., Остро
зький рн, с. Оженин, вул. Заводська, 1г — ТОВ «Рівне!Експо»;
прохідній № 2 — нежитловій двоповерховій будівлі загальною площею
23,8 м2 (нежитлові приміщення будівлі (прохідна — 2) літ. Ф2), що зна
ходиться на балансі ВАТ «Рівненський міськмолокозавод» за адресою:
м. Рівне, вул. Гагаріна, 16 — ПП ЕКФ «Приватна справа»;
нежитловій будівлі — складу для цементу загальною площею 6,9 м2
(нежитлові приміщення складу цементу (літ. Ц1), що знаходиться на
балансі ВАТ «Рівненський міськмолокозавод» за адресою: м. Рівне,
вул. Гагаріна, 16 — ПП ЕК «Приватна справа»;
складінавісу з прибудованими складськими приміщеннями загаль
ною площею 65,8 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Рівненський
міськмолокозавод» за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна, 16 — ПП
ЕКФ «Приватна справа»;
будівлі колишнього клубу та їдальні загальною площею 696,8 м2 (не
житлові приміщення будівлі їдальніклубу, літ. Т2), що знаходиться на
балансі ВАТ «Рівненський міськмолокозавод» за адресою: м. Рівне,
вул. Гагаріна, 16 — ПП ЕК «Приватна справа»;
нежитловій двоповерховій цегляній будівлі загальною площею
418,5 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Рівненський міськмолоко
завод» за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна, 16 — ПП ЕК «Приватна
справа»;
клубуїдальні площею 699,8 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Сар
ненське АТП15640» за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Белго
родська, 40 — ПП «Фірма «Експерт!Рівне!Земля».

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся в Регіональному
відділенні ФДМУ по Харківській області 23.06.2006 з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
1. Переможцем конкурсу по об’єкту: ОНБ — піонерна база ВАТ
«Південспецатоменергомонтаж», за адресою: Харківська обл., Ново
водолазький рн, с. Бірки, визнано суб’єкта оціночної діяльності —
ПФ Агентство «Схід».
2. Переможцем конкурсу по об’єкту: ОНБ — 9поверховому крупно
панельному гуртожитку на 517 місць № 26а ВАТ «Південспецатоменер
гомонтаж», за адресою: Харківська обл., Нововодолазький рн, с. Бірки,
визнано суб’єкта оціночної діяльності — ПФ Агентство «Схід».
3. Переможцем конкурсу по об’єкту: нежитловій будівлі учбово
лабораторного корпусу загальною площею 1 753,7 м2, за адресою:
м. Харків, вул. Р. Ейдемана,13а, визнано суб’єкта оціночної діяльності —
ЗАТ «Інститут «Харківський ПромбудНДІпроект».

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу,
який відбувся 23 червня 2006 року з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності станом на 30.06.2006
Переможцями конкурсу визнано по об’єктах:
нежитлових приміщеннях магазину № 33 загальною площею 253,6 м2, що
знаходяться на балансі ДРКВП «Залізничник» за адресою: Рівненська обл.,
м.Сарни,вул.17 Вересня, 40 — Рівненську торгово!промислову палату;
піднавісу (навіс) загальною площею 233 м2, що знаходиться на балансі

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся в Регіональному
відділенні ФДМУ по Харківській області 30.06.2006 з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
1. Договір на проведення оцінки по об’єкту: ОНБ — 9поверховому
144квартирному крупнопанельному будинку № 1 ВАТ «Південспеца
томенергомонтаж», за адресою: Харківська обл., Нововодолазький рн,
с. Бірки, буде укладено з суб’єктом оціночної діяльності ПФ Агентство
«Схід».
2. Договір на проведення оцінки по об’єкту: будівля колишньої їдальні
на 75 місць з погрібом та майном за адресою: Харківська обл., Зміївсь
кий рн, с. Таранівка, вул. Фабрична, 12, буде укладено з суб’єктом оці!
ночної діяльності ФОП Пономаренко О. В.
3. Договір на проведення оцінки по об’єкту: їдальні, що знаходиться
на балансі ВАТ «Вільшанська меблева фабрика», за адресою: Харківсь
ка обл., Дергачівський рн, смт Вільшани, вул. Радянська, 78, буде укла
дено з суб’єктом оціночної діяльності ФОП Пономаренко О. В.

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для здійснення ретроспективної
оцінки пакета акцій відкритого акціонерного товариства (ВАТ)
«Азот» на вимогу правоохоронних органів
Оцінка буде здійснюватися відповідно до національних стандартів
України з питань оцінки майна.
Пакет акцій ВАТ «Азот».
Місцезнаходження: 18014, м. Черкаси, вул. Першотравнева, 72.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
пакета акцій ВАТ «Азот» на вимогу правоохоронних органів.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що
виробляються: азотна промисловість, виробництво мінеральних доб
рив та азотних сполук.
Балансова залишкова вартість станом на 31.12.2003, тис. грн.:
основних засобів — 462 809,0;
незавершеного будівництва — 21 051,7;
довгострокових фінансових інвестицій — 10 187,0;
нематеріальних активів — 550,5.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — немає.
Дата оцінки: 31.03.04.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної дія
льності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого Міністерством юстиції України
19.12.2003 за № 1194/8515.
Конкурсною комісією не розглядаються пропозиції щодо вартості ви!
конання робіт з оцінки, що дорівнюють або перевищують 30 тис. грн.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність: від
повідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має під
тверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів,
виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оціню
вачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 19.12.01 № 2355 і зареєстро
ваного в Міністерстві юстиції України 28.12.01 за № 1092/6283; до
свіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зок

рема, подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку май
на, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єк
том оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна; у разі
необхідності — спеціального дозволу на провадження діяльності, по
в’язаною з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної дія
льності, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають у тру
дових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної ді
яльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяль
ності , виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, май
нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими перед
бачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напряма
ми оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відпові
дають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного майна
України конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропо!
зиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі ( за встановленою формою); копія установчо
го документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів,
які працюють у штатному складі, та яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів,
яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцін
ки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особисти
ми підписами (у тому числі тих, що працюють за сумісництвом); копія
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фон
дом державного майна України; інформація про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, ква
ліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки май
на, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конве
рті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання ро
біт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Фонду

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Херсонській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки державного майна
Переможцями конкурсу визнано по об’єктах:
об’єкт групи А державної власності — окремо індивідуально визначе
не майно — будівля колишньої їдальні з прибудовою загальною площею
188,8 м2, який розташований за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська,
207 — ПП КПЦ «Унікон»;
об’єкт групи Ж державної власності — клуб, який не увійшов до статут
ного фонду СВАТ «Обрій», але знаходиться на його балансі та розташова
ний за адресою: м. Херсон, с. Жовтневе — ТОВ «С.Є. Рієлті ЛТД».

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області оголошує конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
1. Об’єкт комунальної власності — будівля колишньої ВапнярF
ської СЗОШ №3 загальною площею 1 366,1 м2, з господарчими
будівлями: майстерні загальною площею 467,1 м2, убиральні загаль
ною площею 20,4 м2, за адресою: Вінницька область, Томашпільський
район, смт Вапнярка, вул. Леніна, 1а, що знаходяться на балансі відділу
освіти Томашпільської райдержадміністрації.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
Балансова залишкова вартість станом на 30.04.2005 — 6 564 грн.
2. Об’єкт державної власності — ґанок, відмостка з площею основи
202,0 м2, до нежитлових вбудованоFприбудованих приміщень загаF
льною площею 330,3 м2, що знаходяться на першому поверсі адмініст
ративної будівлі, яка розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельниць
ке шосе, 15.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом викупу.
Запланована дата оцінки: 30.06.2006.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсній комі!
сії документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних доку!
ментів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого
документа претендента; копії документів, що підтверджують кваліфікацію
оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до про
ведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оці
нювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення ро
біт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом державного майна; інформація про пре
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з неза
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конвер
ті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у ка
лендарних днях). Регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій області
розглядатиме лише такі конкурсні пропозиції претендентів, в яких тер
мін виконання робіт відповідає вимогам Методики оцінки майна, затвер
дженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоє
часного подання претендент до участі у конкурсі не допускається, конкурс
ні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, поверта
ються секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження про
токолу засідання комісії. Претендент має право відкликати свою заяву до
дати проведення 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 35F26F31.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального
відділення до 16.00 21 липня 2006 року (включно) за адресою: м. Вінни
ця, вул. Гоголя, 10.

державного майна України (вул. Кутузова ,18/9, кімната 514) до 18.00
20.07.06.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті не
обхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності». Перепустки до загального відділу (відділ обробки вхідної
документації) Фонду державного майна України видаються по вул. Ку
тузова, 18/7, кімната 411/1. Телефон для довідок: 2003636.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України
26.07.06 о 15.00.

Регіональне відділення
Фонду державного майна України
по Хмельницькій області
оголошує конкурс на заміщення вакантної
посади голови правління ВАТ «Завод «НЕВА»
Адреса: 29025, Хмельницька обл., м. Хмель
ницький, вул. Курчатова, 6.
Вимоги до кандидатів: досвід практичної робо
ти на керівних посадах не менше 3 років; вища
освіта.
Для участі у конкурсі подаються такі документи:
заява про участь у конкурсі; заповнена у встанов
леному порядку особова картка з обліку кадрів (фор
ма П2ДС) з наклеєною фотокарткою; автобіогра
фія; копія документу про вищу освіту; план роботи
на посаді голови правління ВАТ; програма виходу з
кризового стану.
Термін приймання документів — 30 днів з дня пуб
лікації оголошення за адресою: 29013, м. Хмельниць
кий, вул. Соборна, 75, тел. 720940.

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

Назва об’єкта
приватизації

Код за
ЄДРПОУ

Юридична адреса

Орган,
уповноважений
до прийняття
рішення
про приватиза
цію управляти
відповідним
державним
майном

Державне підприємст 5796593 79026, м. Львів, Міністерство
вул. Стрийська, промислової
во «Львівприлад»
48б
політики
України

№ 26 (415)

Належність до
переліку підпри
ємств, які мають
стратегічне
значення
для економіки
та безпеки держави
(дата та номер
постанови КМУ)

Не належить

Монопольне становище
на загальнодер
Вартість основних засобів
жавному ринку відповід
на 01.04.2006, тис. грн.
них товарів (робіт, послуг)

Займає,
(не займає)

Вид
продукції,
послуг

Первісна

Не займає

—

37 167

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

Залишкова

8 899

14321 — виробництво приладів контролю і регулюван
ня технологічних процесів
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УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ — В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

Регіональні представництва ДП «ФакторFПреса»
Бахчисарай

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

Назва видання

Періодичність

22438

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

12 разів
на рік

Керч
Мелітополь

Севастополь тел. (0692) 455582,
моб. (050) 4000081
fpsev@optima.com.ua
Сімферополь тел. (0652) 600456, 603047,
моб. (050) 4000087
factorsimf@sf.ukrtel.net
Феодосія

тел. моб. (050) 4000086

Харків

тел. (0572) 264333, 267533

fps@feo.net.ua
office@pressa.factor.ua
supply@pressa.factor.ua

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

Регіональні представництва АТЗТ «САММІТ»

1 раз
на тиждень

12 разів
на рік

Євпаторія

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

22437

Джанкой

тел. (06554) 40508,
моб. (050) 4000084
тел. (06564) 33499,
моб. (050) 4000078
тел. (06569) 32436,
моб. (050) 4000089
f_pressa@evp.sf.ukrtel.net
тел. моб. (050) 4000082,
factorpressa@kerch.com.ua
тел. (0619) 439355,
моб. (050) 4000083
pressa@artsv.net

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

1 раз
на тиждень

м. Дніпропетровськ
ТОВ «САММІТДніпропетровськ»
тел. (056) 3704512,
3704423
м. Кременчук
ТОВ «САММІТКременчук»
тел. (0536) 632188
summit@sat.poltava.ua
м. Львів
ТОВ «САММІТЛьвів 247»
тел. (0322) 743223, 980480
vasyl@247.com.ua
м. Сімферополь
ДП «САММІТКрим»
тел. (0652) 512395, 512493
dir@summit.crimea.com
м. Харків
АТЗТ «САММІТХарків»
тел. (0572) 142260, 142261
summit@summit.kharkov.ua
м. Ялта
Філія ДП «САММІТКрим»
тел. (0654) 324135

Телефон редакції (044) 284F50F53, факс 200F33F77.

Видання можна передплатити з будьFякого місяця
в усіх відділеннях зв’язку України.
,
Крім того, з кур єрською експресFдоставкою видання
Фонду державного майна України можна передплатити:

Регіональні представництва передплатного агентства KSS
Алчевськ

м. Київ
ТОВ «Фірма «Періодика»

тел./факс (044) 2780024,
тел. 2786165, 2792318
alex@periodik.kiev.ua
АТЗТ «САММІТ»
тел./факс (044) 2545050,
www.summit.ua
summit@summit.kiev.ua
ЗАТ «Передплатне агентство
тел./факс (044) 2706220,
«KSS»
тел. 2720050
інтернетпередплата:
www.кss.kiev.ua
ТОВ «ПресЦентр»
тел./факс (044) 5361175, 5361180
Агентство передплати «Меркурій»
тел./факс (044) 2488808, 2489888
tanya@merkury.kiev.ua
ТОВ «Альянс»
тел. (044) 4618147
aliance@inet.ua
ДП «ФакторПреса»
тел. (044) 4567641, 4567659, 4567679
factorpressa@nbi.com.ua
м. Донецьк
ТОВ «НВП «Ідея»
тел./факс (062) 3810932,
тел. 3042022
info@idea.donetsk.ua
м. Запоріжжя
ТОВ «ПрессервісКур’єр»
тел. (0612) 625151, 625243,
(061) 2200797
pressa@express.net.ua
м. Луганськ
ПП Ребрик І.В.
тел. (0642) 585075, 534073
REBRIС@net.lg.ua
м. Львів
ТОВ «ВГ «Ділова преса»
тел./факс (0322) 703468,
тел. 705482
cpr@gc.lviv.ua
ПП «РА «Львівські оголошення»
тел./факс (0322) 970218, 971515,
yura@lo.lviv.ua
ТОВ «Львівська фірма «Фактор»
тел. (0322) 949519, 418391
м. Миколаїв
ТОВ «НоуХау»
тел. (0512) 471777, 472547
know—od@sp.mk.ua
м. Одеса
ТОВ «Ласка»
тел. (048) 7116616,
(0482) 327587
laska@paco.net
ПП «Агентство
тел. (0482) 346476,
«Наш бізнес»
(048) 7150174
ПП «Пугачова»
тел. (048) 7601721, 7601781
pugachova@farlep.net
м. Севастополь
ПП «ЕкспресКрим»
тел./факс (0692) 452424, 452425, 452414
м. Тернопіль
ПП «Бізнеспреса»
тел. (0352) 251823
м. Ужгород
ПП «Мясковська»
тел. (03122) 35512
м. Харків
ДП «Факторпреса»
тел. (0572) 264333, 267533
www.faktor.ua, supply@pressa.faktor.ua
м. Чернівці
ПП Стронгін С. Б.
(03722) 72410, 47383
courier@chv.ukrpack.net

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

Передплатні індекси: 22437, 22438

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

тел. (06442) 22244,
29294
тел. (06153) 37725
тел. (0432) 579324
тел. (06242) 27055,

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

27073
тел. (0562) 335289
тел. (062) 3450359,
905899
тел. (06569) 35532
тел. (0412) 412795
тел. (061) 2209338
тел. (0342) 225787,
501510, 775959
тел. (048) 7770355
тел. (04841) 20335
тел. (097) 9311937
тел. (044) 2706220
тел. (0564) 400759
тел. (0522) 301185
тел. (0536) 796356
тел. (0332) 255411
тел. (0322) 419165,
419166
тел. (0629) 412843

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

тел. (03131) 22133
тел. (0619) 426390
тел. (0512) 479227,
580099
тел. (048) 7770355
тел. (0362) 290832,
290837
тел. (0692) 549064
тел. (0652) 248579,
248974
тел. (0542) 219550
тел. (0352) 430427,
235151
тел. (0312) 614235,
615127
тел. (0572) 543937,
546265
тел. (0552) 264232,
282169
тел. (0382) 232931,
795364
тел. (0472) 320847,
моб. (067) 7126999
тел. (0372) 584057
тел. (0654) 324008

Регіональні представництва групи компаній «Меркурій»
ТОВ «Фірма «Меркурій»
ТОВ «ДонбасІнформ»
Агентство передплати
«Меркурій»
ТОВ «Фірма «Меркурій»
Агентство передплати
«Меркурій»

м. Дніпропетровськ
тел. (056) 7219393, 7219394
м. Донецьк
тел. (062) 3451592, 3451994
м. Запоріжжя
тел. (061) 2208761
м. Новомосковськ
тел. (05693) 71008
м. Павлоград
тел. (05632) 61428

Регіональні представництва ТОВ «НВП «Ідея»
Дніпропетровськ тел. (050) 3671834
Запоріжжя
тел. (066) 7064590
Київ
тел. (044) 4178767,
(050) 3671837
Кіровоград
тел. (050) 6547979
Луганськ
тел. (0642) 344404

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
01133, м. КИЇВF133,
вул. КУТУЗОВА, 18/9

Маріуполь
Миколаїв
Одеса
Полтава
Тернопіль
Харків

Набір, комп’ютерна верстка
та друкування —
Державне видавництво
«Преса України»
03047, Київ47,
просп. Перемоги, 50.
Загальний тираж 16 680 прим.
Зам. 3085626

тел. (0629) 370104
тел. (050) 3261438
тел. (067) 4840729
тел. (050) 3671833
тел. (067) 9777917
тел. (057) 7595779

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) 200F36F58, тел./факс 200F33F77, «ВП» в Internet: http://www.spfu.gov.ua, еFmail:gazeta@spfu.gov.ua
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