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ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

НОВИНИ ФДМУ
СИТУАЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯМ АКЦІЙ ВАТ «НЗФ» ДЕРЖАВІ КРИТИЧНА

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФДМУ У І ПІВРІЧЧІ 2006 РОКУ,
ПРОГРАМНИХ ЗАВДАНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ,
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА ЧИННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ ПРИВАТИЗАЦІЇ
(на виконання пункту 4 витягу з протоколу № 37 засідання Кабінету Міністрів України від 25.07.05)
У звітному періоді (І півріччя 2006 р.) Фонд державного
майна України (далі — Фонд) та його регіональні відділен
ня (РВ) спрямували свою роботу на виконання завдань,
визначених Законом України «Про Державний бюджет
України на 2006 рік», іншими програмними документами
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Мі
ністрів України, з реалізації державної політики економіч
ного і соціального розвитку України.
Результати їх виконання підтверджують позитивну тен
денцію в діяльності Фонду, зокрема за оперативними да
ними станом на 30.06.2006:
сума перерахованих дивідендів, нарахованих на акції (ча
стки, паї) господарських товариств, які перебувають у дер
жавній власності, становить 212,69 млн грн.;
фактичне надходження коштів до державного бюджету
від орендної плати за використання орендованого майна
становить 153,71 млн грн.;
від приватизації державного майна та інших надходжень,
безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, на
дійшло 164,15 млн грн., до загального фонду державного
бюджету перераховано 160,28 млн грн.
Відповідно до доручень Президента України та Кабінету
Міністрів України Фондом активно ведеться планомірна
робота зі створення та ведення Єдиного Реєстру об’єктів
державної власності як у методологічному, так і організа
ційному напрямах: упорядкування обліку юридичних осіб;
проведення інвентаризації юридичних осіб; наповнення
Реєстру інформацією про державне нерухоме майно та ін
ші об’єкти державної власності відповідно до Положення
про Реєстр.
Станом на 06.07.2006 104 органи виконавчої влади на
дали інформацію про 32 775 об’єктів (юридичних осіб) дер
жавної форми власності. Серед них 23 339 юридичних осіб,
які визнані органами державного управління, та 9 436 юри
дичних осіб, які не визнані органами державного управ
ління.
Із 23 266 визнаних органами державного управління
юридичних осіб 18 731 обліковується у ЄДРПОУ з відпові
дним органом управління, а 3 347 об’єктів із іншим орга
ном управління, 1 261 об’єкт відсутній в обліковій системі.
Кількість юридичних осіб, по яких органи державного
управління не прозвітували станом на 06.07.2006, стано
вить 2 333. Значну кількість юридичних осіб, по яких не на
дані відомості, становлять юридичні особи, які вже припи
нили свою діяльність, або змінили форму власності тощо.
Кількість цих юридичних осіб скорочується унаслідок по
ступового наведення порядку в обліку юридичних осіб (за
вершення процедури припинення юридичних осіб, внесен
ня нових даних у реєстраційні картки з відображенням цих
даних в ЄДРПОУ тощо).
З 4 121 погодженого органами державного управління
суб’єкта господарювання надали фінансову та статистич
ну звітність станом на 01.04.2006 — 23,0% суб’єктів гос
подарювання.
З 32 775 юридичних осіб відомості про державне майно
надано по 6 233 юридичних особах.
Управління корпоративними правами держави
Станом на 01.04.2006 в Реєстрі корпоративних прав дер
жави обліковується 1 268 господарських товариств, у ста
тутному капіталі яких є державна частка.
Держава в особі Уряду України, Фонду, міністерств та
інших центральних та місцевих органів виконавчої влади
здійснювала управління корпоративними правами держа
ви у 1 142 відкритих та закритих акціонерних товариствах,
94 товариствах з обмеженою відповідальністю та 32 наці
ональних акціонерних і державних холдингових компаніях
(НАК і ДХК), створених спеціальними рішеннями Прези
дента України та Уряду України.
З них: 421 господарське товариство (33% загальної кі
лькості) має у статутному капіталі державну частку понад
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50%, яка надає державі право контролю за їх діяльністю
(далі — контрольні), з них 197 господарських товариств
(16%) мають державну частку 100%; 409 господарських то
вариств (32%) мають державну частку в статутному капі
талі розміром від 25 до 50% (блокуючий пакет); 438 госпо
дарських товариств (35%) мають державну частку в стату
тному капіталі менш як 25%.
Крім того, з них: 122 акціонерних товариства засновано
міністерствами в процесі корпоратизації державних під
приємств, які не надають Фонду ніякої статистичної звіт
ності, а функції з управління цими товариствами здійсню
ють виключно засновники — міністерства; 55 господарсь
ких товариств (4% загальної кількості) мають стратегічне
значення для економіки та безпеки держави, з них 34 кон
трольних; 7 господарських товариств (контрольних) ста
новлять такі, корпоративні права яких закріплені відповід
но до правових актів у власності держави.
З 32 НАК і ДХК 27 компаній (84%) мають у статутному
капіталі 100% державної власності і 5 (16%) мають держа
вну частку менш як 100%, але більше ніж 50%.
У структурі корпоративних прав держави значний сег
мент продовжують займати підприємства, щодо яких по
рушено провадження у справі про банкрутство, кредитор
ська заборгованість яких створилася в основному до пе
редачі Фонду корпоративних прав.
282 господарських товариства, або 22% загальної кіль
кості, знаходяться на тій чи іншій стадії банкрутства (з них
контрольних — 80 товариств (19% загальної кількості кон
трольних).
Із загальної кількості підприємствбанкрутів: 93 (14 кон
трольних) — у стадії розпорядження майном; 77 (50 конт
рольних) — в санації; 112 (16 контрольних) — у процесі лі
квідації.
Незважаючи на вжиті заходи щодо запобігання банкрут
ству, у порівнянні з відповідним періодом минулого року,
загальна кількість підприємствбанкрутів зменшилася тіль
ки на 6%.
Частка власності держави в статутному капіталі усіх гос
подарських товариств за номінальною вартістю пакетів ак
цій станом на 01.04.2006 становить 36,09 млрд грн., з них
НАК і ДХК мають 21,63 млрд грн. (59,9% загальної вартос
ті, інші господарські товариства — 12,13 млрд грн. (33,6%).
Номінальна вартість державної частки акціонерних това
риств заснованих міністерствами в процесі корпоратиза
ції державних підприємств, становить 2,33 млрд грн.
(6,5%).
Здійснюючи управління корпоративними правами 1 129
об’єктів, Фонд та його РВ мають у своєму підпорядкуванні
господарські товариства, сумарний статутний капітал яких
становить 14,08 млрд грн. У той же час, безпосередньо
уряд і міністерства управляють корпоративними правами
лише 139 об’єктів, сумарний статутний капітал яких ста
новить 22,01 млрд грн., або майже 61% всього статутного
капіталу, яким володіє держава.
Це свідчить про те, що Фонду передані в управління в
основному корпоративні права дрібних та середніх мало
привабливих, збиткових підприємств.
Слід зазначити, що корпоративний портфель держави за
останні роки має стійку тенденцію до зменшення. Це по
ступово впливає на поліпшення структури корпоративних
прав, оскільки їх скорочення в основному відбувається за
рахунок пакетів акцій розміром від 25 до 50% статутного
капіталу та частки дрібних пакетів розміром до 25%.
Зменшення корпоративного портфеля держави раніше
відбувалося за рахунок прибутково працюючих підпри
ємств.
Проте останнім часом державні органи приватизації
змінюють напрями роботи із функцій продажу на функ
ції з управління державним майном та корпоративними
(Продовження на с. 2)

Процес повернення акцій ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» (ВАТ «НЗФ»)
у державну власність через позицію Генеральної прокуратури України загрожує за&
йти в глухий кут. Фонд державного майна України (далі — Фонд) вважає за необхід&
не відкрито проінформувати громадськість про критичну ситуацію, яка склалася з
поверненням акцій ВАТ «НЗФ» державі.
Так, на виконання доручення Прем’єр&міністра України від 03.02.06 № 4267/1/1&06
була створена робоча група на чолі з Головою Фонду Валентиною Семенюк за участю
представників Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Мініс&
терства промислової політики України, Міністерства юстиції України і Державної комі&
сії з цінних паперів та фондового ринку для врегулювання питань, пов’язаних з вико&
нанням судових рішень щодо повернення у державну власність пакета акцій ВАТ «НЗФ».
З лютого 2006 р. зазначена робоча група щотижня проводить свої засідання, про хід
та результати яких постійно інформує Секретаріат Президента України, Кабінет Мі&
ністрів України, всі фракції Верховної Ради України, правоохоронні органи.
За цей період членами робочої групи здійснювалося опрацювання проблемних
питань щодо зарахування акцій ВАТ «НЗФ» на рахунок Фонду та вжиття в межах
компетенції вичерпних заходів з метою прискорення виконання судових рішень з
цього питання. Фонд ініціював кілька судових справ, покликаних завершити процес
повернення акцій ВАТ «НЗФ» у державну власність. Представники Фонду взяли участь
у кількох десятках судових слухань справ, які зараз перебувають на розгляді у судах
різних інстанцій. Докладні довідки про хід цих справ також щотижня надавалися
вищим органам виконавчої влади, правоохоронним органам та всім фракціям, пред&
ставленим у Верховній Раді України. Однією з найважливіших справ є справа за
поданим 11.03.2006 до Господарського суду м. Києва позовом Фонду до ПФК «При&
дніпров’я» та АКБ «Укрсоцбанк» про витребування майна з незаконного володіння.
10.05.06 заступник Генерального прокурора України в інтересах держави в особі
Кабінету Міністрів України як третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет
спору, звернувся до суду в рамках справи за позовом Фонду державного майна Укра&
їни з позовною заявою, в якій просить суд, зокрема, зобов’язати Фонд на підставі
виписки з реєстру власників цінних паперів акціонерного товариства, наданої ТОВ «Сла&
вутич&реєстратор», здійснювати передбачені чинним законодавством дії з управління
корпоративними правами держави у ВАТ «НЗФ» в межах належних державі акцій.
Системний аналіз даного позову дає всі підстави стверджувати, що в результаті
задоволення даних позовних вимог Фонд буде змушений реалізовувати корпоративні
права держави на підставі виписки реєстратора ТОВ «Славутич&реєстратор».
Фонд як орган державної влади, який покликаний діяти виключно у правовому
полі, неодноразово звертав увагу на той факт, що здійснювати свої корпоративні
права держава в особі Фонду зможе лише за наявності виписки не реєстратора ВАТ
«НЗФ», а зберігача, оскільки акції Фонду з моменту їх знерухомлення набули стату&
су акцій, випущених у бездокументарній формі, а отже їх рух від одного власника до
іншого фіксується у зберігача, яким і є на сьогодні АКБ «Укрсоцбанк».
За таких обставин Фонд змушений констатувати той факт, що задоволення по&
зовних вимог Генеральної прокуратури України саме у такій редакції призведе до
унеможливлення зарахування акцій ВАТ «НЗФ» на рахунок Фонду.
Члени Міжвідомчої робочої групи з повернення акцій ВАТ «НЗФ» у державну
власність неодноразово в письмовій та усній формі інформували Генеральну проку&
ратуру України про необхідність приведення її позовних вимог до вимог законодав&
ства і підтверджували правильність позиції Фонду та правильність обраного ним
шляху до повернення акцій ВАТ «НЗФ» у державну власність. Однак, незважаючи на
це, Генеральна прокуратура України не змінила своїх позовних вимог, про що пові&
домила членів групи на останній нараді, яка відбулася 11 липня 2006 р. Судове засі&
дання у цій справі відбудеться 19 липня 2006 р.
Крім цього, 26 квітня 2006 р. у м. Орджонікідзе були проведені загальні збори
акціонерів ВАТ «НЗФ». Згідно з протоколом реєстраційної комісії для участі у збо&
рах зареєструвалось 45 акціонерів та їх представників, які володіють 214 393 941
голосом, що становить 70, 63167 % голосів статутного капіталу товариства.
Необхідно зазначити, що Фонд, як власник пакета акцій ВАТ «НЗФ», що становить
50% плюс одна акція статутного капіталу товариства, не приймав будь&яких рішень
щодо участі представника держави на вищезазначених загальних зборах акціонерів та
не видавав доручення для представлення інтересів держави в особі Фонду.
У зв’язку з цим відповідно до протоколу засідання вищезазначеної робочої групи
від 27.06.06 Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку було доручено
направити лист правоохоронним органам з проханням до 04.07.06 надати робочій
групі реєстр, на підставі якого здійснювалася реєстрація акціонерів ВАТ «НЗФ», та
журнал реєстрації загальних зборів акціонерів, що відбулися 26.04.06.
Станом на 11.07.06, така інформація жодному члену робочої групи представни&
ками правоохоронних органів не була надана. Оскільки така інформація не була
надана також і Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Комісія лис&
том від 10.07.06 № 12/01/10281 повідомила Фонд, що уповноваженою особою Ко&
місії 08.06.06 у відношенні ВАТ «НЗФ» за порушення п. 4.2 Правил проведення пе&
ревірок діяльності емітентів та саморегулівних організацій на ринку цінних паперів,
затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
08.07.03 № 32, винесено постанову про накладення санкції за правопорушення на
ринку цінних паперів N 1613&ДН, а саме застосовано санкцію у вигляді штрафу у
розмірі 10 000 гривень.
Члени робочої групи не можуть впливати на формування позиції Генеральної про&
куратури України, і будь&які важелі впливу на правоохоронні органи щодо якнай&
швидшого витребування вищевказаних документів у членів робочої групи відсутні.
Зі свого боку Фонд, керуючись принципами захисту державних інтересів, вжи&
вав і буде й надалі вживати вичерпних заходів щодо повернення акцій ВАТ «НЗФ» у
державну власність і зарахування їх на свій рахунок. Фонд готовий відразу ж після
повернення акцій ВАТ «НЗФ» державі встановити ефективне управління цим під&
приємством.
Про проблемні питання процесу повернення акцій ВАТ «Нікопольський завод фе&
росплавів» Голова Фонду Валентина Семенюк проінформувала Президента України
Віктора Ющенка.
Докладніше новини читайте на вебсайті ФДМУ: www.spfu.gov.ua
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правами держави, не послаблюючи уваги до продажу
об’єктів приватизації. У цих напрямах Фонд реалізує функ
ції зі створення моделей та умов подальшого використан
ня державного майна і ведення його належного обліку. Зо
крема, на виконання останніх доручень Президента Украї
ни та Кабінету Міністрів України зросли обсяги робіт з
управління корпоративними правами держави підприємств
вугільної галузі, державним майном, яке не увійшло до ста
тутних фондів ВАТ, об’єктами газифікації і газопостачання,
військовим майном, що вивільняється в процесі реформу
вання Збройних Сил України, інвентаризації майна Чорно
морського флоту.
Значна робота проводиться зі створення Єдиного реєстру
об’єктів державної власності, до якої залучені всі органи ви
конавчої влади. Це свідчить про те, що останнім часом Фонд
став приділяти особливу увагу обліку та управлінню держав
ним майном та корпоративними правами держави, що дало
різке збільшення надходжень до державного бюджету порів
няно із плановими завданнями та попередніми роками.

Орендні відносини та управління
державним майном
Станом на 30.06.2006, до Реєстру державного орендо
ваного майна (ІПС «ЕтапОренда») внесена інформація
стосовно 44 459 договорів оренди, у тому числі стосовно
24 618 чинних договорів оренди.
Станом на 30.06.2006, до Реєстру державного майна, яке
у процесі приватизації не увійшло до статутних фондів гос
подарських товариств, але перебуває у них на балансі (ІПС
«ЕтапМайно»), внесена інформація стосовно 142 183
об’єктів, з них 60 498 — наявних.
Постійно здійснюється контроль за своєчасним внесен
ням до підсистем «Етапмайно» та «ЕтапОренда» достові
рної та повної інформації відповідно до вимог ведення Єди
ного реєстру об’єктів державної власності.
Станом на 30.06.2006, до АС «Юридичні особи» РВ ФДМУ
внесена інформація про майно цілісних майнових компле
ксів державних підприємств, переданих в оренду 269 оре
ндарям (кількість структурних компонент — 1 296, кількість
об’єктів деталізованого майна — 106 120).
Узагальнено результати перевірки діяльності робочої гру
пи з проведення аналізу ефективності використання орен
дованого державного майна, своєчасності надходження
орендної плати до державного бюджету за І квартал 2006 р.
Так, робочими групами було проведено 153 перевірки дер
жавних підприємств та 133 господарських товариств щодо
орендних відносин. У результаті вжитих заходів, розірвано
договорів оренди — 46, переукладено договорів орен
ди — 444, укладено нових договорів оренди — 8 249. Отри
мано додаткової орендної плати до державного бюджету
243,28 тис. грн.
Виконання планових завдань з надходження орендної
плати до Державного бюджету України є результатом сис
темної та наполегливої роботи Фонду та його РВ. Одним з
напрямів цієї роботи є вжиття штрафних санкцій (нараху
вання пені) до орендарів, які несвоєчасно сплачують орен
дну плату за користування державним майном. Так, за да
ними Реєстру державного орендованого майна, у І півріччі
2006 р. надходження пені за всіма договорами оренди до
державного бюджету становить 248,74 тис. грн.
Здійснювалось доопрацювання проекту постанови Кабі
нету Міністрів України «Про внесення змін до Методики роз
рахунку і порядку використання плати за оренду держав
ного майна» з урахуванням зауважень, наданих Міністерс
твом фінансів України та Міністерством економіки України.
Доопрацьований проект направлений до Міністерства фі
нансів України та Міністерства економіки України листами
від 02.06.06 № 10167998 та № 10167997. Підготовлено
інструктивний лист щодо оренди окремих видів майна ор
ганів державної влади від 29.06.06 № 10169324.
Спільним наказом Фонду та Міністерства оборони Украї
ни від 26.07.2000 № 31549/241 затверджено зміни до
п. 1.4 Порядку та умов проведення конкурсів на право укла
дення договорів оренди військового майна.
Протягом ІІ кварталу проводилась робота з Міністерст
вом фінансів України щодо підписання Паспорта бюджет
ної програми за КПКВК 6611030 «Заходи, пов’язані з вико
нанням організаційних функцій орендодавця» та щодо ви
користання Фондом коштів зі спеціального фонду держав
ного бюджету на виконання функцій орендодавця відпові
дно до Порядку використання коштів спеціального фонду
державного бюджету, які спрямовуються на заходи, пов’я
зані з виконанням організаційних функцій орендодавця, за
твердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін до постанови КМУ від 18 серпня 2005 року
№ 755» від 15.03.06 № 295.
На виконання доручень Кабінету Міністрів України від
27.03.04 № 79705/8/103 та від 08.09.05 № 41871/12/105
продовжувалась робота з узагальнення та аналізу інфор
мації, наданої міністерствами, відомствами та іншими

центральними органами виконавчої влади, щодо викорис
тання ними нежитлових будинків та приміщень у м. Києві,
які належать до державної власності, за І квартал 2006 р.
Зокрема, проведено аналіз використання нежитлових бу
динків та приміщень, які належать до сфери управління Мі
ністерства освіти і науки України у м. Києві та за участю РВ
ФДМУ — у всіх регіонах України. За результатами прове
деної роботи підготовлено звернення до Міністерства осві
ти та науки України від 29.06.06 № 10169298. За резуль
татами проведеного аналізу на виконання доручень Кабі
нету Міністрів України та звернень міністерств, відомств та
інших центральних органів виконавчої влади готувались
пропозиції щодо можливих варіантів розміщення центра
льних органів виконавчої влади, а також державних уста
нов і організацій.
З метою розміщення Секретаріату ГУАМ у м. Києві в Фо
нді під головуванням Голови Фонду Семенюк В.П. було про
ведено дві наради за участю представників Міністерства за
кордонних справ України, Служби безпеки України, Мініс
терства внутрішніх справ України, Київської міської держа
вної адміністрації, Державного управління справами. Мо
жливі варіанти розміщення Секретаріату ГУАМ відповідно
до прийнятих на нарадах рішень були розглянуті з виїздом
на місце за участю представників Фонду та Міністерства
закордонних справ України.
Також, на виконання доручення Кабінету Міністрів Украї
ни були підготовлені пропозиції на засідання робочої гру
пи щодо розміщення в м. Києві Європейського молодіжно
го центру Ради Європи, яке відбулося в Міністерстві Украї
ни у справах сім’ї, дітей та молоді 20.04.06.
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
18.05.04 № 21831/0/104 листом від 24.05.06 № 10167573
до Кабінету Міністрів України був направлений Перелік хра
мів та інших споруд, на які претендують релігійні організа
ції, який містить інформацію про 314 об’єктів.

Приватизація державного майна
Підбито підсумки приватизації за січень—травень
2006 р. За цей період в Україні роздержавлено 258 об’єк
тів державної власності. В основному це об’єкти груп А —
127 (49,2%) та Д — 105 (40,7%). Також роздержавлено
18 (7,0%) об’єктів групи Ж, 6 (2,3%) об’єктів групи В та
2 (0,80%) об’єкти групи Е.
Вартість державної частки майна, яка підлягала роздер
жавленню протягом січня—травня 2006 р., за актами оцінки
становить 45,4 млн грн. Розподіл за групами об’єктів у від
сотках такий: В — 36,3; А — 33,9; Д — 27,1; Ж — 2,4; Е — 0,2.
Протягом звітного періоду органи приватизації за угода
ми з органами місцевого самоврядування змінили форму
власності 1 957 об’єктів комунальної власності, з яких 1 926
об’єктів групи А (98,4%), 1 (0,1%) — групи В, 14 (0,7%) —
групи Д, 10 — групи Ж (0,5%) та 6 (0,3 %) — групи Е.
Фондом з 01.01.06 до 01.06.06 оголошено 13 конкурсів з
продажу пакетів акцій ВАТ, у тому числі 6 — центральним
апаратом (ВАТ «Вилківський завод пресованих вузлів», ВАТ
«Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури»
(повторно), ВАТ «Харківський завод електротехнічного об
ладнання», ВАТ «Дніпроспецбуд», ВАТ «Севастопольський
приладобудівний завод «Парус») та 7 — регіональними від
діленнями (ВАТ «Макошинський завод «Сільгоспмаш» (дві
чі), ВАТ «Тернопільський завод «Оріон», ВАТ «Сєверодоне
цький приладобудівний завод», ВАТ «Красноріченський ве
рстатобудівний завод ім. Фрунзе», ВАТ «Інгул», ВАТ «Осна
стка») загальною початковою вартістю 97,55 млн грн. (но
мінальна вартість — 84,99 млн грн.).
За січень—травень 2006 р. на фондових біржах України
та в Першій фондовій торговельній системі для продажу за
грошові кошти пропонувалося 139 пакетів акцій 131 ВАТ за
гальною номінальною вартістю 489,35 млн грн.
За 5 місяців 2006 р. від приватизації державного майна
надійшло коштів у сумі 102,78 млн грн. На фінансування за
гального фонду Державного бюджету України від привати
зації державного майна (крім об’єктів, для яких передба
чено окремий розподіл) та інших надходжень, безпосере
дньо пов’язаних із процесом приватизації та кредитуван
ням підприємств, перераховано 100,82 млн грн.
За оперативними даними, у І півріччі 2006 р. від привати
зації державного майна та інших надходжень, безпосеред
ньо пов’язаних з процесом приватизації, надійшло 164,15
млн грн., до загального фонду державного бюджету пере
раховано 160,28 млн грн.

Контроль приватизаційних угод
На обліку органів приватизації знаходиться 11 815 дого
ворів. З них: договорів купівліпродажу пакетів акцій акціо
нерних товариств — 1 096; договорів купівліпродажу об’
єктів малої приватизації — 7 537; договорів купівліпродажу
об’єктів незавершеного будівництва — 3 182.
Із загальної кількості зазначених договорів, органами
приватизації зараз контролюється виконання умов за 4 707
договорами (решта 7 108 договорів — це договори, умо
ви яких уже виконані, внаслідок чого їх знято з контролю,

ÏÐÎÄÀÆ ÏÀÊÅÒ²Â ÀÊÖ²É
Департамент підготовки та проведення конкурсів, т. 200$36$16
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки
конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Інгул»
з використанням відкритості пропонування ціни
за принципом аукціону
Регіональним відділенням ФДМУ по Миколаївській облас
ті підбито підсумки конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Ін
гул» у розмірі 50,191% від статутного фонду товариства (код
за ЄДРПОУ 20915842), розташованого за адресою: 54028,
м. Миколаїв, вул. Гмирьова, 8.
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Конкурс проведено за адресою: 54017, м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Миколаївській області.
Переможцем конкурсу визнано приватне підприємстF
во «Видавництво «Посейдон», м. Одеса.
Умови продажу пакета акцій.
Покупець зобов’язується виконати фіксовані умови кон
курсу, визначені договором купівліпродажу пакета акцій ВАТ
«Інгул».

та договори, строки виконання умов яких наступають у на
ступні роки).
Протягом І кварталу 2006 р. перевірено стан виконання
умов за 1 297 договорами, що становить 27,6% кількості
договорів, що знаходяться на контролі. Фактична кількість
здійснених перевірок становить 1 381.
Порушення покупцями умов договорів у звітному квар
талі виявлено за 147 договорами, що становить 10,6% пе
ревірених. У кожному випадку встановлення порушення до
покупців були застосовані відповідні санкції, передбачені
законодавством та договорами.
З усіх договорів, які знаходяться на контролі органів при
ватизації, найбільша кількість порушень умов фіксується за
договорами купівліпродажу об’єктів незавершеного буді
вництва. З загальної їх кількості — 3 182, невиконання умов
встановлено за 385 договорами (12,1% загальної кількості
договорів цієї групи). Неналежне виконання умов має міс
це за 89 договорами (2,8%). Термін виконання умов не за
кінчився за 1 350 договорами (42,4%). У повному обсязі ви
конано умови 1 358 договорів (42,7%).
Найбільша кількість договорів з тих, що контролюються, —
7 537, стосуються об’єктів малої приватизації. З них умови
у повному обсязі виконано за 5 039 договорами (66,9% за
гальної кількості). Невиконання умов виявлене за 133 до
говорами (1,8%). Неналежне виконання умов має місце за
74 договорами (майже 1,0%). Термін виконання умов не на
став за 2 291 договором (30,4%).
На обліку органів приватизації перебуває 1 096 догово
рів купівліпродажу пакетів акцій відкритих акціонерних то
вариств. За результатами здійснених перевірок повне і
своєчасне виконання умов відмічене за 825 договорами
(75,3% загальної кількості). Неналежне виконання умов,
тобто відставання від передбачених договорами термінів,
допущено покупцями за 12 договорами (1,1%). Невиконан
ня умов зафіксовано за 83 договорами (7,6%). За 176 до
говорами (16,1%) терміни виконання умов не закінчились.
Серед зазначених договорів купівліпродажу пакетів ак
цій 210 договорів стосуються приватизації підприємств, що
мають стратегічне значення для економіки та безпеки дер
жави. З них на обліку центрального апарату Фонду знахо
диться 133 договори, в РВ — 77.
Стан їх виконання є таким: за 157 договорами (74,76%
загальної кількості) умови виконано у повному обсязі; за
21 договором (10,0%) зобов’язання знаходяться у процесі
виконання (інвестиційні зобов’язання та інші зобов’язан
ня, виражені у грошовій формі, виконані, а за іншими зобов’я
заннями кінцеві терміни їх виконання не закінчились); за 31
договором (14,76%) кінцеві терміни внесення інвестицій та
виконання інших зобов’язань тривають; за 1 договором
(0,48%) зафіксовано невиконання умов, передбачених до
говором. На сьогодні здійснюються заходи щодо забезпе
чення безумовного їх виконання, а у разі недосягнення по
зитивних результатів, будуть ужиті заходи щодо розірван
ня договору та повернення об’єкта приватизації у власність
держави.
Починаючи з 1995 р. до кінця звітного періоду на вико
нання умов договорів українські підприємства отримали ін
вестицій та інших коштів на загальну суму 5,435 млрд грн.,
573,71 млн дол. США та 72 млн євро, що у перерахунку на
національну валюту становить 7,48 млрд грн. Загалом це
перевищує обсяг, передбачений на цей період умовами до
говорів: 5,48 млрд грн., 529,97 млн дол. США, 19,26 млн
євро. У тому числі в стратегічно важливі для економіки і без
пеки держави підприємства коштів внесено на загальну су
му 3,27 млрд грн., 414,94 млн дол. США та 859,7 тис. євро.
Тобто майже дві третини всіх інвестицій надійшло саме в ці
підприємства, частка договорів купівліпродажу пакетів ак
цій яких у загальній кількості договорів з інвестзобов’язан
нями становить трохи більше 15%.
Зафіксовано створення на підприємствах нових робочих
місць. Реалізуються інші зобов’язання покупців.
У зв’язку з неналежним виконанням умов ряду договорів
недовнесено інвестицій на загальну суму 440,57 млн грн. і
9,55 млн дол. США. Мають місце випадки неналежного ви
конання інших умов договорів.
За виявленими порушеннями органами приватизації вжи
валися до покупців передбачені законодавством і догово
рами купівліпродажу заходи впливу.
Продовжувалася робота з розірвання договорів купівлі
продажу за невиконання покупцями об’єктів приватизації
взятих зобов’язань та повернення таких об’єктів у держав
ну власність з метою їх повторного продажу. Станом на
31.03.06 у державну власність повернуто 203 об’єкти. Ще
за 183 об’єктами така робота триває. З числа повернутих у
державну власність об’єктів повторно продано 114 об’єк
тів. Сума коштів, отриманих від повторного продажу, ста
новить майже 80,8 млн грн. і перевищує суму, отриману від
першого продажу, більш як у 2 рази.
Департамент законодавчо
аналітичного забезпечення
реформування власності ФДМУ

В економічній діяльності товариства дотримання тих
видів економічної діяльності, які є на дату підписання
договору:
1. Забезпечити дотримання профілю, номенклатури та тих
видів економічної діяльності підприємства, які є на дату під
писання договору протягом п’яти (5) років з дати переходу
права власності.
2. Забезпечити дохід (виручку) від реалізації продукції (то
варів, робіт, послуг) протягом п’яти (5) років з дати переходу
права власності, щорічно в таких обсягах, тис. грн.: 2006 р. —
3 200; 2007 р. — 3 360; 2008 р. — 3 530; 2009 р. — 3 700;
2010 р.— 3 900.
3. Забезпечити погашення простроченої кредиторської за
боргованості ВАТ, у тому числі:
перед бюджетом у сумі 2 475,0 тис. грн. протягом 6 місяців
із дати переходу права власності;
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із страхування у сумі 861,0 тис. грн. протягом 6 місяців із
дати переходу права власності.
4. Забезпечити зменшення дебіторської заборгованості ВАТ
«Інгул» у сумі 135 тис. грн. протягом 12 місяців із дати перехо
ду права власності.
5. Забезпечити чистий прибуток підприємства протягом п’яти (5)
років від дати переходу права власності, щорічно в таких обсягах:
2006 рік — завершити без збитків,
І півріччя 2007 року — 30 тис. грн., 2007 рік — 50 тис. грн.,
І півріччя 2008 року — 70 тис. грн., 2008 рік — 100 тис. грн.,
І півріччя 2009 року — 130 тис. грн., 2009 рік — 150 тис. грн.,
І півріччя 2010 року — 200 тис. грн., 2010 рік — 250 тис. грн.
6. Забезпечити виконання мобілізаційних завдань, визначе
них для ВАТ.
7. Виконувати вимоги Закону України «Про захист економіч
ної конкуренції».
В інноваційноінвестиційній діяльності товариства:
8. Забезпечити освоєння нових та підвищення якості наяв
них видів продукції та послуг.
9. Забезпечити впровадження прогресивних технологій, ме
ханізації та автоматизації виробництва.
10. Забезпечити модернізацію виробництва, поліпшення
умов праці та удосконалення управління.
11. Забезпечити економію матеріалів, палива та електро
енергії.
12. Забезпечити проведення необхідних конструкторських
робіт, що забезпечують впровадження у виробництво нових
видів продукції та послуг.
13. Внести інвестицій на суму 1 млн 500 тис. грн. протягом
трьох (3) років із дати переходу права власності, щорічно в та
ких обсягах:
2006 р. — 250 тис. грн., 2007 р. — 500 тис. грн., 2008 р. —
750 тис. грн., передбачених Концепцією розвитку товариства,
для забезпечення приросту виробничих потужностей за раху
нок заходів щодо технічного переозброєння, реконструкції ви
робництва.
У соціальній діяльності товариства:
14. Внести на рахунок ВАТ «Інгул» грошові кошти у сумі 240
тис. грн. на погашення простроченої заборгованості з випла
ти заробітної плати, протягом 3 місяців із дати переходу права
власності.
15. Не допускати накопичення заборгованості підприємст
ва перед працівниками із заробітної плати.
16. Підвищувати рівень заробітної плати працівників з ура
хуванням інфляційних процесів.
17. Забезпечувати матеріальне стимулювання працівників за
лежно від результатів господарської діяльності підприємства.
18. Не допускати звільнення працівників підприємства з іні
ціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком
звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про
працю України або вчинення працівником дій, за які законо
давством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8
статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) про
тягом 6 місяців із дати переходу до нього права власності на
пакет акцій.
19. Забезпечити протягом 3 місяців із дати переходу права
власності укладення колективного договору.

20. Забезпечити утримання об’єктів соціальнопобутового
призначення.
21. Забезпечити витрати ВАТ на поліпшення соціально
побутових умов працюючих на рівні не менше 0,5 відсотка від
реалізації продукції ВАТ на рік.
22. Забезпечити зниження частки виробництва з небезпеч
ними та шкідливими умовами праці і зменшення їх впливу на
працюючих.
23. Забезпечити витрати ВАТ на охорону праці: в перші
2 роки не менше одного відсотка та не менше 0,5 відсотка в
наступні роки від суми реалізованої продукції ВАТ за рік.
24. Внести на рахунок ВАТ «Інгул» грошові кошти у сумі 160
тис. грн. протягом 6 (шести) місяців із дати переходу права
власності, для забезпечення передачі об’єктів житлового фо
нду та гуртожитків до комунальної власності територіальної гро
мади м. Миколаєва.
У природоохоронній діяльності товариства:
25. Забезпечувати дотримання вимог та додаткових обме
жень природоохоронного законодавства до користування
об’єктом у частині охорони повітряного басейну, охорони і ра
ціонального використання земель, водного фонду, мінераль
них ресурсів.
26. Виконувати заходи щодо охорони навколишнього сере
довища.
Пакет містить 1 900 545 штук акцій, що становить 50,191%
статутного фонду товариства.
Початкова вартість пакета акцій — 1 660 870 гривень.
Ціна, за якою продано пакет акцій, — 1 661 000 гривень.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Луганській області
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Красноріченський верстатобудівний завод ім. Фрунзе»
з використанням відкритості пропонування ціни
за принципом аукціону таким, що не відбувся
Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Луганській області підбило підсумки конкурсу з продажу
пакета акцій ВАТ «Красноріченський верстатобудівний завод
ім. Фрунзе» з використанням відкритості пропонування ціни за
принципом аукціону, розташованого за адресою: 92913, Лу
ганська обл., Кремінський рн, с. Красноріченське, вул. Фрун
зе, 7. Телефон/факс (06454) 93163.
Оголошення Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Луганській області про проведення конкурсу
з продажу пакета акцій ВАТ «Красноріченський верстатобудів
ний завод ім. Фрунзе» з використанням відкритості пропону
вання ціни за принципом аукціону надруковано в газеті «Відо
мості приватизації» від 19 квітня 2006 року № 16 (405).
Пакет акцій, який був запропонований до продажу, містить
9 771 188 шт., що становить 100,00 % статутного фонду ВАТ
«Красноріченський верстатобудівний завод ім. Фрунзе».
Код за ЄДРПОУ: 222120.
Початкова вартість пакета акцій — 2 442 797 грн.

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ À
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 280$42$34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Окремо розташована споруда (склад хімчистки) площею 21,5 м2
за адресою: м. Слов’янськ, вул. К. Маркса, 34. Приватизовано
юридичною особою за 1 966,80 грн., у т. ч. ПДВ — 327,80 грн.
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Кімнати № 1—8 підвалу нежитлового приміщення 55,56,3, літ.
А6, площею 94,3 м2, що становлять 47/100 частини приміщен
ня 55,56,3, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 38. Прива
тизовано фізичною особою за 158 001,60 грн., у т. ч. ПДВ —
26 333,60 грн.
Нежитлова будівля, літ. А2, площею 1 696,8 м2, за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1. Приватизовано юридичною осо
бою за 1 018 012,80 грн., у т. ч. ПДВ — 169 668,80 грн.
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване нежитлове приміщення площею 44,10 м 2 за
адресою: м. Щастя, вул. Леніна, 6, приміщення 15. Прива
тизовано юридичною особою за 12 489,60 грн., у т. ч. ПДВ —
2 081,60 грн.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення першого поверху площею 54,9 м2,
літ. А5, за адресою: 61040, м. Харків, вул. Довгалівська, 26.
Приватизовано юридичною особою за 39 480,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 6 580,60 грн.
м. КИЇВ
Нежитлові приміщення загальною площею 123,2 м2 за адре
сою: пр. Свободи, 26, літ. В. Приватизовано юридичною осо
бою за 344 040,00 грн., у т. ч. ПДВ — 57 340,00 грн.
Нежитловий будинок загальною площею 154,7 м2 за адре
сою: вул. Ярославська, 13, літ. Б. Приватизовано юридичною
особою за 543 960,00 грн., у т. ч. ПДВ — 90 660,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Льва Толстого, 15
(літ. Б). Приватизовано юридичною особою за 464 808,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 77 468,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Васильківська, 8
(літ. А). Приватизовано юридичною особою за 146 400,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 24 400,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: пр. 40річчя Жовтня, 17
(літ. А). Приватизовано фізичною особою за 212 400,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 35 400,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Якубовського,
7 (літ. А). Приватизовано фізичною особою за 416 172,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 69 362,00 грн.
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Нежитлове приміщення за адресою: вул. Віктора Забіли, 3
(літ. А). Приватизовано юридичною особою за 257 416,80 грн.,
у т. ч. ПДВ — 49 902,80 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Горького, 170/1б
(літ. А). Приватизовано фізичною особою за 369 120,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 61 520,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Стратегічне шосе,
11 (літ. Б). Приватизовано фізичною особою за 78 372,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 13 062,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Володимирська,
84 (літ. А). Приватизовано юридичною особою за 201 492,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 33 582,00 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 71,9 м2 за адре
сою: вул. Оболонська, 21, літ. А. Приватизовано юридичною
особою за 210 912,00 грн., у т. ч. ПДВ — 35 152,00 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 1 652,6 м2 за ад
ресою: Лісовий, 39, літ. А. Приватизовано юридичною особою
за 3 510 318,00 грн., у т. ч. ПДВ — 585 053,00 грн.
Нежитловий будинок загальною площею 625,0 м2 за адре
сою: вул. Шовковична, 50, літ. А. Приватизовано юридичною
особою за 4 465 695,60 грн., у т. ч. ПДВ — 744 282,60 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 129,0 м2 за ад
ресою: пр. Маяковського, 73, літ. А. Приватизовано юридич
ною особою за 338 892,00 грн., у т. ч. ПДВ — 56 482,00 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 40,6 м2 за адре
сою: вул. Пушкінська, 8, літ. В. Приватизовано фізичною осо
бою за 199 276,80 грн., у т . ч. ПДВ — 33 212,80 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Комплекс нежитлових будівель та споруд колишнього дитячо
го садка площею 295,30 м2 (будівля, літ. А1, площею 231,50 м2,
кухня, літ. Б1, площею 20,80 м2, пральня, літ. В1, площею 17,80 м2,
погріб площею 25,20 м 2) за адресою: Волноваський рн,
с. Краснівка, вул. Леніна, 29б. Приватизовано юридичною
особою за 286 000,00 грн., у т. ч. ПДВ — 4 766,67 грн.
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля теплиці (2 од.) площею 1 071,2 м2 за адресою: м.
Житомир, вул. Промислова, 10. Приватизовано юридичною
особою за 18 823,20 грн., у т. ч. ПДВ — 3 137,20 грн.
ЦМК — Миропільська швейна фабрика «Веснянка» за адре
сою: Романівський рн, смт Миропіль, вул. Леніна, 3. Прива
тизовано юридичною особою за 35 450,00 грн., у т. ч. ПДВ —
5 908,33 грн.
Будівля колишнього магазину № 24 за адресою: м. Малин,
вул. Огієнко, 10. Приватизовано юридичною особою за
44 000,00 грн., у т. ч. ПДВ — 7 333,33 грн.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкур
сів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердже
ного наказом Фонду державного майна України від 31 серпня
2004 року № 1800, зареєстрованим в Міністерстві юстиції Укра
їни 23 грудня 2004 р. за № 1634/10233, із змінами і доповнен
нями, розпорядженням Антимонопольного комітету України від
31 серпня 2004 року № 330р, рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку України від 17 листопада
2004 року № 489, конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Крас
норіченський верстатобудівний завод ім. Фрунзе» з викорис
танням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону,
визнано таким, що не відбувся, у зв’язку з відсутністю заяв пре
тендентів на участь у конкурсі.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Луганській області про визнання конкурсу
з продажу пакета акцій ВАТ «Стахановська швейна
фабрика» з використанням відкритості пропонування
ціни за принципом аукціону таким, що не відбувся
Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Луганській області підбило підсумки конкурсу з продажу паке
та акцій ВАТ «Стахановська швейна фабрика» з використан
ням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону, роз
ташованого за адресою: 94000, Луганська обл., м. Стаханов,
вул. Леніна, 2. Телефон/факс (06444) 41756.
Оголошення Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Луганській області про проведення конкурсу
з продажу пакета акцій ВАТ «Стахановська швейна фабрика» з
використанням відкритості пропонування ціни за принципом
аукціону надруковано в газеті «Відомості приватизації»
від 7 червня 2006 року № 21 (410).
Пакет акцій, який був запропонований до продажу, містить
28 161 774 шт., що становить 89,084% статутного фонду ВАТ
«Стахановська швейна фабрика».
Код за ЄДРПОУ: 308726.
Початкова вартість пакета акцій — 7 040 444 грн.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів
з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31 серпня 2004
року № 1800, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23
грудня 2004 р. за № 1634/10233, із змінами і доповненнями, роз
порядженням Антимонопольного комітету України від 31 серп
ня 2004 року № 330р, рішенням Державної комісії з цінних па
перів та фондового ринку України від 17 листопада 2004 року
№ 489, конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Стахановська швей
на фабрика» з використанням відкритості пропонування ціни
за принципом аукціону, визнано таким, що не відбувся, у
зв’язку з відсутністю заяв претендентів на участь у конкурсі.
(Продовження рубрики на с. 15)

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Комплекс будівель та споруд паливного складу № 27 за
адресою: Іршавський рн, с. Сільце, вул. 60 років Жовтня, 59.
Приватизовано юридичною особою за 52 682,40 грн., у т. ч.
ПДВ — 8 780,43 грн.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване нежитлове приміщення під пункт харчування пло
щею 91,1 м2 за адресою: Оржицький рн, смт Новооржицьке,
вул. Леніна, 1. Приватизовано юридичною особою за 17 850,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 2 975,0 грн.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ЦМК Державного комерційновиробничого підприємства
побутового обслуговування «Дорпобут» Південної залізниці за
адресою: 61009, м. Харків, вул. Вокзальна, 4. Приватизовано
юридичною особою за 970 601,94 грн., у т. ч. ПДВ —
161 766,99 грн.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів державної власності
1. Назва об’єкта: нежитлове підвальне приміщення №1
під профілакторіями, що знаходиться на балансі ВАТ «Лу
цьке АТП10754».
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 48.
Код за ЄДРПОУ: 05482280.
Відомості про об’єкт: нежитлове підвальне приміщення пло
щею 65,0 м2 знаходиться на території відкритого акціонерного
товариства.
Вартість продажу без ПДВ: 25 000 грн.
ПДВ: 5 000 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 30 000 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу об’єк
та: 3 000 грн.
Умови продажу об’єкта: умови подальшого використання
об’єкта покупець вирішує самостійно; питання відведення,
довгострокової оренди або купівлі земельної ділянки новий
власник вирішує самостійно згідно з чинним законодавством
після набуття прав власності на об’єкт.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,0 грн. вноситься на
р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК у Волинській області, МФО 803014. Призна
чення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу за
об’єкт вносяться на р/р № 37313006000023 РВ ФДМУ по Во
линській області, код 13347870 в УДК у Волинській області,
МФО 803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волин
ській області грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни про
дажу за об’єкт для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються
грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по
Волинській області, код 13347870 в УДК у Волинській області,
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МФО 803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волин
ській області кошти від приватизації об’єкта гр. А.
Аукціон відбудеться 21 серпня 2006 р. о 10.00 за адреF
сою: м. Луцьк, Київська площа, 9, кімн. 815.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні —
17 серпня 2006р.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне
відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київський
майдан, 9, тел.: 40057, 43492.
2. Назва об’єкта: нежитлове підвальне приміщення №
2 під профілакторіями, що знаходиться на балансі ВАТ «Лу
цьке АТП, 10754».
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 48.
Код за ЄДРПОУ: 05482280.
Відомості про об’єкт: нежитлове підвальне приміщення пло
щею 60,6 м2, знаходиться на території відкритого акціонерно
го товариства.
Вартість продажу без ПДВ: 22 500 грн.
ПДВ: 4 500 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 27 000 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу об’єк
та: 2 700 грн.
Умови продажу об’єкта: умови подальшого використання
об’єкта покупець вирішує самостійно; питання відведення, до
вгострокової оренди або купівлі земельної ділянки новий вла
сник вирішує самостійно згідно з чинним законодавством піс
ля набуття прав власності на об’єкт.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,0 грн. вноситься на
р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК у Волинській області, МФО 803014. Призна
чення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу за об’
єкт вносяться на р/р № 37313006000023 РВ ФДМУ по Волин
ській області, код 13347870 в УДК у Волинській області, МФО
803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській об
ласті грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу за
об’єкт для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійсню
ються грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ
ФДМУ по Волинській області, код 13347870 в УДК у Во
линській області, МФО 803014. Призначення платежу: для
РВ ФДМУ по Волинській області кошти від приватизації
об’єкта гр. А.
Аукціон відбудеться 21 серпня 2006 р. о 10.00 за адреF
сою: м. Луцьк, Київська площа, 9, кімн. 815.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні —
17 серпня 2006р.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне
відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київський
майдан, 9, тел.: 40057, 43492.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі будинку
побуту, що знаходиться на балансі ВАТ
«Дніпроважпапірмаш» ім. Артема
(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: будівля будинку побуту, літ. А1, площею
38,9 м2 з навісом та замощенням.
Адреса: 49034, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 98а.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Дніп
роважпапірмаш» ім. Артема, адреса: 490034, м. Дніпропет
ровськ, вул. Білостоцького, 98, код за ЄДРПОУ 00218911.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегельна будівля дію
чого будинку побуту, літ. А1, площею 38,9 м2 з навісом літ. а та
замощенням — I , 1976 року забудови, розташована на тери
торії ВАТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема. Земельна ділянка
під об’єкт окремо не виділена.
Вартість продажу без ПДВ: 94 754,10 грн., ПДВ: 18 950,82 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 113 704,92 грн.
Умови продажу: виконувати всі технічні, санітарні та інші
правила з утримання об’єкта та забезпечити дотримання са
нітарноекологічних 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 без
пеки, охорони навколишнього природного середовища під час
експлуатації об’єкта .
Грошові кошти на участь в аукціоні — 11 371,00 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, вносять
ся на р/р № 37188500900001 в УДКУ в Дніпропетровській об
ласті, МФО 805012, код за ДРПОУ 13467337, Регіональному
відділенню Фонду державного майна України по Дніпропет
ровській області.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання прото
колу аукціону або укладення договору купівліпродажу об’єкта,
грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості продажу
об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертаються.
Аукціон відбудеться 21 серпня 2006 року о 10.00 на
товарній біржі «Катеринославська» за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 32, тел. (056)
770F02F12.
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 — 17 серпня 2006
року до 17.00. Додаткову інформацію можна отримати за
тел. (056) 7428965. Ознайомитися з об’єктом можливо в ро
бочі дні за місцем його розташування.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі недіючого магазину
№ 71 загальною площею 121,5 м2
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ: 00178353, відкрите ак
ціонерне товариство «Павлоградвугілля» за адресою: 51400,
м. Павлоград, вул. Леніна, 76.
Назва об’єкта: будівля недіючого магазину № 71 загаль
ною площею 121,5 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Пав
лоградвугілля».
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Попова,
буд. 114б.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля недіючого ма
газину № 71 (літ. А) з ґанком загальною площею 121,5 м2. Зе
мельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 16 451,00 грн., ПДВ —
3 290,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
19 741,20 грн.
Умови продажу: виконання всіх технічних, санітарних та
інших правил з утримання об’єкта та забезпечення дотри
мання санітарноекологічних норм, передбачених зако
нодавством України; здійснення розрахунку за об’єкт
приватизації грошовими коштами; право користування,
купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під
об’єктом приватизації покупцем вирішується самостійно
в порядку, встановленому чинним законодавством Укра
їни; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони на
вколишнього природного середовища під час експлуата
ції об’єкта.
Грошові кошти на участь в аукціоні — 1 974,12 грн., що
становить 10% початкової вартості об’єкта приватизації, поку
пець перераховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ в Дніпро
петровській області, МФО 805012, Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській обла
сті, код за ЄДРПОУ 13467337.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та грошові кош
ти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно
сяться на р/р № 37188500900001 в УДКУ в Дніпропетровській
області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіонально
му відділенню Фонду державного майна України по Дніпропет
ровській області.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про
токолу аукціону або укладення договору купівліпродажу
об’єкта, грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості
продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не
повертаються.
Аукціон відбудеться 21 серпня 2006 року о 10.00 в
філії «Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «НаціоF
нальна мережа аукціонних центрів» за адресою: 49061,
м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп.12,
4Fй поверх, тел. 779F30F74.
Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об
ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,
58, кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв — 17 серпня
2006 року до 17.00. Додаткову інформацію про продаж
об’єкта можна отримати за тел.: (0562) 7428519, 7428948.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.

19 липня 2006 року

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єктів малої
приватизації (початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: частина виробничого корпусу першої черF
ги цегельного заводу (літ. Б — виробничий цех) загальною
площею 2337,0 м2 з обладнанням (у кількості 12 од.), що не
увійшла до статутного фонду фірми «Житомирінвест» ВАТ.
Адреса: 12500, Житомирська обл., Коростишівський рн,
с. Мамрин.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01272640.
Балансоутримувач: Фірма «Житомирінвест» ВАТ.
Адреса балансоутримувача: 10029, м. Житомир, вул. Ча
паєва, 7.
Призначення об’єкта: виробництво керамічної цегли.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: частина вироб
ничого корпусу першої черги цегельного заводу (літ. Б — ви
робничий цех) загальною площею 2 337,0 м2 з обладнанням (у
кількості 12 од.) являє собою державну частку в розмірі 27,7%
першої черги цегельного заводу. 72,3% першої черги розши
рення заводу належить на правах власності відкритому акціо
нерному товариству «Житомирінвест»;
висота приміщень виробничого цеху становить 9 м, кар
кас будівлі залізобетонний, стіни цегляні та з панелей типа
«сандвіч», перекриття — ферми металеві, покриття з мета
левого профільованого листа, покрівля — утеплювач та ру
беройд. Підлога виконана з камінної брекчії, двері та ворота
металеві;
обладнання: живильник СМК 214, глинорозрихлювач СМК —
2од., кран мостовий грейферний — 2 од., глинозмішувач
СМК 126А — 1 од., бігуни СМ365 — 1 од., вальці СМК 516 —
2 од., вальці СМК – 517 КВ — 1 од., кран козловий ККТ5 —
1 од., опалювальний агрегат — 1 од. Усе обладнання 1994
року випуску;
забезпечення сировиною передбачено з Мамринського
родовища цегляних глин, розташованого на відстані 2 км від
заводу. Запаси корисних копалин розвідані та підраховані
на площі 37,1 га. Балансові запаси корисних копалин ста
ном на 01.01.1994 становлять 3 900 тис. м3, строк служби
кар’єру 93 роки;
інженерні комунікації — водогін, газопровід низького тиску,
зливова та промислова каналізація, три незалежних високо
вольтних лінії ВЛ10 кВт, трансформаторна підстанція потуж
ністю 2000 кВт;
до виробничого корпусу підведена залізнична колія.
Земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30 %): 717 878,00 грн.
ПДВ: 143 575,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
861 453,60 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єк
та: 86 146 грн.
Умови продажу:
можливе перепрофілювання об’єкта; забезпечення до
тримання санітарноекологічних норм під час експлуатації
об’єкта.
Питання придбання чи оренди земельної ділянки покупець
вирішує з органами місцевого самоврядування після набуття
ним права власності на об’єкт приватизації.

Hазва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно —
автомобіль ЗІЛF157 (держ. № 04F19 ЖИВ).
Адреса: 10029, м. Житомир, вул. Яна Гамарника, 52/54.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 03116743.
Балансоутримувач: ВАТ «Житомирське АТП 11827».
Адреса балансоутримувача: 10029, м. Житомир, вул. Яна Га
марника, 52/54.
Вiдомостi про об’єкт: автомобіль ЗІЛ157, держ. № 0419
ЖИВ (фургон), 1965 р. випуску, двигун № 496003, шасі №
155261, колір — зелений, тип кузова — а/майстерня, ванта
жний.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 2 032,80 грн.
ПДВ: 406,56 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
2 439,36 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% початкової вартості об’єкта:
244 грн.
Умови продажу:
використання майна визначає покупець; не відчужувати об’
єкт приватизації до сплати його повної вартості; зняття авто
мобіля з обліку в органах ДАІ проводиться покупцем за раху
нок власних коштів.
Hазва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно —
автомобіль ЗІЛF157 (держ. № 04F20 ЖИВ).
Адреса: 10029, м. Житомир, вул. Яна Гамарника, 52/54.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 03116743.
Балансоутримувач: ВАТ «Житомирське АТП 11827».
Адреса балансоутримувача: 10029, м. Житомир, вул. Яна Га
марника, 52/54.
Вiдомостi про об’єкт: автомобіль ЗІЛ157, держ. № 0420 ЖИВ
(фургон), 1965 р. випуску, двигун № 489677, шасі № 152166,
колір — зелений, тип кузова — а/майстерня, вантажний.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 2 032,80 грн.
ПДВ: 406,56 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
2 439,36 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% початкової вартості об’єкта:
244 грн.
Умови продажу:
використання майна визначає покупець; не відчужувати
об’єкт приватизації до сплати його повної вартості; зняття
автомобіля з обліку в органах ДАІ проводиться покупцем за
рахунок власних коштів.
Hазва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно —
автомобіль ЗІЛF157 (держ. № 04F21 ЖИВ).
Адреса: 10029, м. Житомир, вул. Яна Гамарника, 52/54.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 03116743.
Балансоутримувач: ВАТ «Житомирське АТП 11827».
Адреса балансоутримувача: 10029, м. Житомир, вул. Яна Га
марника, 52/54.
Вiдомостi про об’єкт: автомобіль ЗІЛ157, держ. № 0421
ЖИВ (бортовий), 1965 р. випуску, двигун № 479316, шасі
№ 146246, колір — зелений, тип кузова — а/майстерня,
вантажний.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 1 786,28 грн.
ПДВ: 357,26 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
2 143,54 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% початкової вартості об’єкта:
215 грн.
Умови продажу:
використання майна визначає покупець; не відчужувати
об’єкт приватизації до сплати його повної вартості; зняття ав
томобіля з обліку в органах ДАІ проводиться покупцем за ра
хунок власних коштів.
Hазва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: агF
регат дизельний, дистилізатор, радіостанція «Карат»
(2 од.), прилад ІДF1, пилосос «Аудра».
Адреса: 10029, м. Житомир, вул. Яна Гамарника, 52/54.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 03116743.
Балансоутримувач: ВАТ «Житомирське АТП 11827».
Адреса балансоутримувача: 10029, м. Житомир, вул. Яна Га
марника, 52/54.
Вiдомостi про об’єкт: дизельний агрегат з повітряним охо
лодженням, дизель Д242 ММЗ, 60 к.с., пересувний на шасі,
1981 р. в. Знаходиться в комплектному робочому стані; дисти
лізатор марки ДЗ42: 1988 р. в., продуктивність — 4 л/год. Зна
ходиться в робочому стані; радіостанція «Карат2Н» (2 од.):
1984 р. в., діапазон фіксованих частот 1,62,85 МНz, кількість
фіксованих частот — 1, модуляція — USB. Знаходиться в ро
бочому стані; прилад ІД1: 1984 р. в., діапазон вимірювання
20—500 рад., відносне відхилення — 20%. Прилад знаходить
ся в робочому стані; пилосос «Аудра»: 1994 р. в., знаходиться
в робочому стані.
Вартість продажу без ПДВ (вартість знижена на 30%):
6 741,70 грн.
ПДВ: 1 348,34 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
8 090,04 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% початкової вартості об’єкта:
810 грн.
Умови продажу:
використання майна визначає покупець; не відчужувати
об’єкт приватизації до сплати його повної вартості.
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% початкової вартості
об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача коштів:
регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк:
УДК у Житомирській області, рах. № 37314013000010, МФО
811039.
Аукціон буде проведено 18 серпня 2006 року об 11.00
за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий зал.
Кінцевий термiн прийняття заяв: 14 серпня 2006 року до
18.00.
Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати
за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411,
тел. 227668.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональ
не відділення ФДМУ по Житомирській області, м. Житомир,
вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 227668, в робочі дні з
9.00 до 18.00.
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта, що належить
до спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області,— комплексу будівель та споруд
паливного складу № 20
(початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: комплекс будівель та споруд паливного
складу № 20, що знаходиться на балансі ЗАТ «Закарпатське
облпаливо».
Адреса: Закарпатська обл., Берегівський рн, с. Боржава,
провулок Залізничний, 4.
Характеристика об’єкта: до складу нерухомості об’єкта
входять: одноповерхова будівля складу (літ. А) загальною
площею приміщень 43,40 м2; огорожа (літ. № 12) , автовага
1980 року випуску; асфальтоване покриття (замощення)
площею 1 492,00 м2.
Площа земельної ділянки: 0,20 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 18 550,00 грн.
ПДВ — 3 710,00 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 22 260,00 грн.
Умови продажу:
дотримання санітарноекологічних норм під час експлуатації
об’єкта; провести реєстрацію об’єкта в бюро технічної
інвентаризації; питання землекористування вирішується
покупцем самостійно після укладення договору купівліпродажу
згідно з чинним законодавством.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних
осіб.
Покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовився
від підписання протоколу аукціону або договору купівлі
продажу, грошові кошти в розмірі 2 226,00 грн., що становить
10% початкової вартості продажу об’єкта, не повертаються.
Крім того, покупець відшкодовує продавцю вартість робіт,
пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та проведенням
аукціону.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37187010000173 в УДК у Закарпатській області, одержувач: РВ
ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.
Грошові кошти в розмірі 2 226,00 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта, перераховується на р/р №
37314009000173 в УДК у Закарпатській області, одержувач: РВ
ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.
Приймання заяв проводиться в робочі дні з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю з 8.00 до 15.45 та закінчується за 3 дні до проведення
аукціону.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за
адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою:
Закарпатська обл., Берегівський рн, с. Боржава, пров.
Залізничний, 4.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ
по Закарпатській області: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60,
кімн. 316, тел. для довідок: (03122) 35321, 37193.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 780 150 грн., ПДВ —
156 030 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
936 180 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу) для
участі в аукціоні: 93 618 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: м. Миколаїв,
вул. Авангардна, 6.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець. Відшкодування покупцем органу приватизації —
РВ ФДМУ по Миколаївській області протягом 30 днів з момен
ту підписання договору купівліпродажу витрат, пов’язаних з
проведенням незалежної оцінки. Новий власник зобов’язаний
заключити договір про спільну експлуатацію будівлі з співвла
сниками будівлі.
Назва об’єкта: нежитлова будівля колишньої їдальні, що
знаходиться на балансі ВАТ «Інгул».
Адреса об’єкта: м. Миколаїв, вул. Гмирьова, 8.
Відомості про об’єкт: нежитлова двоповерхова будівля ко
лишньої їдальні з підвалом загальною площею 1 758,9 м2, ос
новною площею 1 441,6 м2, рік введення в експлуатацію — 1965,
земельна ділянка не відведена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 306 500 грн., ПДВ —
61 300 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
367 800 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу) для
участі в аукціоні: 36 780 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: м. Миколаїв,
вул. Гмирьова, 8.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець. Відшкодування покупцем органу приватизації —
РВ ФДМУ по Миколаївській області протягом 30 днів з момен
ту підписання договору купівліпродажу витрат, пов’язаних з
проведенням незалежної оцінки та виготовленням технічної до
кументації БТІ.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184003000049, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ
по Миколаївській області, код за ЄДРПОУ 20917284, банк:
Управління державного казначейства у Миколаївській області,
МФО 826013.
Грошові кошти в розмірі 10% початкової вартості продажу
об’єкта приватизації вносяться на р/р № 37318006000049, оде
ржувач: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській обла
сті, код за ЄДРПОУ 20917284, банк: Управління державного ка
значейства у Миколаївській області, МФО 826013.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 3 дні до
початку аукціону. Заяви приймаються в робочі дні з 9.00 до 18.00
та подаються уповноваженою особою підприємства особисто.
Аукціон відбудеться через 30 календарних днів від дня
опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, в конференцFзалі Регіонального віддіF
лення ФДМУ по Миколаївській області об 11.00.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Миколаївсь
кій області, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6й поверх, кімн. 22,
тел. (0512) 470411.

ІВАНОFФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
колишньої контори лісництва
Назва об’єкта: колишня контора лісництва, що знаходиться
на балансі Вигодського держлісгоспу.
Адреса об’єкта: 77557, Долинський район, с. Мислівка, уро
чище Йозифсталь, 9.
Балансоутримувач: Вигодський держлісгосп.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 22186175.
Місцезнаходження балансоутримувача: 77552, сще Виго
да, вул. Д. Галицького, 63.
Відомості про об’єкт: будівля контори площею 338,9 м2 з те
расою 21,1 м2, будівля котельні площею 16,7 м2, криниця, ого
рожа (металева сітка) — 53,5 м2.
Земельна ділянка не відведена.
Вартість продажу без ПДВ — 172 720 грн., ПДВ — 34 544 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
207 264 грн.
Умови продажу: дотримання вимог Закону України «Про охо
рону навколишнього природного середовища»; покупець від
шкодовує регіональному відділенню витрати, пов’язані з при
ватизацією; питання землекористування покупець вирішує са
мостійно після укладення договору купівліпродажу.
Аукціон буде проведено в регіональному відділенні чеF
рез 30 днів після публікації цієї інформації об 11.00.
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 у ІваноФранківській області, МФО
836014 за реєстрацію заяви 17 грн. та кошти під час розрахун
ку за придбаний об’єкт приватизації на рахунок №
37180500900001, 20 727 грн. — грошові кошти в розмірі 10%
початкової вартості об’єкта приватизації, на рахунок №
37314913660726.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем йо
го розташування. Додаткову інформацію можна отримати в
Регіональному відділенні ФДМУ по ІваноФранківській обла
сті за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Січових Стрільців,
15, каб. 307, тел. 750044.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
цілісного майнового комплексу —
державного підприємства «ДСКF3»
Код за ЄДРПОУ: 20994155.
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — державне під
приємство «ДСК3»
Адреса: підприємство розташоване в орендованому приміщен
ні за юридичною адресою: м. Одеса, вул. Преображенська,33.
Інформація про об’єкт та земельну ділянку: на балансі під
приємства відсутні приміщення, будівлі, споруди та об’єкти не
завершеного будівництва. Підприємство здійснює виробничу
діяльність в будівлі, яка відноситься до об’єкта незавершеного
будівництва «Промислова база домобудування № 3» на Кулін
дорівському промвузлі м. Одеса, балансоутримувачем якого є
державне підприємство «Будзалізобетон».
Органом управління корпорацією «Укрбуд» не визначені від
носини та умови щодо використання державним підприємст
вом «ДСК3» площ, які використовуються ним під виробничу
діяльність на об’єкті незавершеного будівництва.
До складу цілісного майнового комплексу входять: транс
портні засоби, машини, обладнання та інвентар.
Чисельність працюючих — 23 особи.
Кредиторська заборгованість станом на 01.06.06 становить —
105,6 тис. грн., у т. ч. по заробітній платі — 32,2 тис. грн.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 379 000,0 грн., ПДВ —
75 800,0 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
454 800,0 грн.
Умови продажу: збереження робочих місць; утримання при
міщення та прилеглої території у належному санітарно
технічному стані; погашення кредиторської заборгованості у су
мі 105,6 тис. грн., у т. ч. по заробітній платі — 32,2 тис. грн.
Реєстраційний збір (17 грн.) та розрахунки за придбаний
об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37186501900001, в
банку УДК в Одеській області, МФО 828011, код 20984091,
одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 45 480,0 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
реєстраційний рахунок № 37316006000102, в банку УДК у
Одеській області, МФО 828011, код 20984091, одержувач:
РВ ФДМУ по Одеській області.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації
у газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за адресою:
м. Одеса, вул. Космонавтів, 32 (актовий зал інституту
«Південмедбіосинтез»), 2Fй поверх.
Термін приймання заяв припиняється за три дні до початку
проведення аукціону.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до
16.00 за місцем його розташування за сприяння Регіо
нального відділення Фонду державного майна України по
Одеській області. Додаткову інформацію можна отримати за
тел.: 7315036, 7287262 та у службі з організації та
проведенню аукціону — ТОВ «Регіональне відділення з
продажу земель».

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів групи А
Назва об’єкта: нежитлові приміщення першого поверху
адмінбудівлі, що знаходяться на балансі ВАТ «ВантажавF
тосервіс».
Адреса об’єкта: м. Миколаїв, вул. Авангардна, 6.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення першого по
верху чотириповерхової адміністративної будівлі, загальна
площа — 882,7 м2, рік введення в експлуатацію — 1981, зе
мельна ділянка не відведена. Приміщення знаходяться в орен
ді до 31.05.07.
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Приймання заяв у робочі дні з 10.00 до 17.00 у РВ ФДМУ по
Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 16,
11й поверх, каб. 1114, т. 7287262.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
майстерні технічного обслуговування МТОFАТ на базі
ЗІЛF131, д.№25F99 ОДЯ з інвентарем,
що знаходиться на балансі ЗАТ «АТПF15154»
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 03118015,
65017, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 9а.
Назва об’єкта: майстерня технічного обслуговування МТОАТ
на базі ЗІЛ131, д. № 2599 ОДЯ з інвентарем.
Адреса: 65017, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 9а.
Інформація про об’єкт: вантажний автомобіль спеціального
призначення ЗИЛ131, двигун: 698319, шасі: 309310, рік ви
пуску — 1978. Загальний процент зносу автомобілю — 57,6%.
На шасі автомобіля встановлено металевий фургон, в якому
розташована майстерня технічного обслуговування МТОАТ,
до складу якої відповідно інвентаризаційних описів №1 та №
12 входять комплекти запасів автомобільного майна для авто
мобілів КАМАЗ, ГАЗ та ЗІЛ, шанцевий інструмент у комплекті,
авторемонтне обладнання та прилади, верстаки, інструмент,
допоміжне обладнання та ін.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 9 482,50 грн.
ПДВ — 1 896,50 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
11 379,00 грн.
Умови продажу. Подальше використання об’єкта визначає
покупець. Покупець оплачує витрати з переоформлення
об’єкта по обліках ДАІ самостійно.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та розрахун
ки за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37186501900001, МФО 828011, код 20984091, банк УДК у Оде
ській області. Одержувач РВ ФДМУ по Одеській області
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни прода
жу об’єкта, що становить 1 137,90 грн., вноситься на р/р №
37316006000102; МФО 828011; код 20984091; банк УДК у Оде
ській області. Одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у гаF
зеті «Відомості приватизації» о 15.00 за адресою: м. ОдеF
са, Французький бульвар, 46.
Приймання заяв припиняється за три дні до початку прове
дення аукціону.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до
16.00 за місцем його розташування за сприяння Регіона
льного відділення Фонду державного майна України по Оде
ській області. Додаткову інформацію можна отримати за те
лефоном 7287262 та у службі з організації та проведення
аукціону — ТОВ «Регіональне агентство з розвитку еконо
міки».
Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у Регіонально
му відділенні Фонду державного майна України по Одеській
області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
каб. 1114, тел. 7287262.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
майстерні технічного обслуговування МТОFАТ на базі
ЗІЛF157, д. № 26F05 ОДЯ з інвентарем,
що знаходиться на балансі ЗАТ «АТПF15154»
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 03118015,
65017, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 9а.
Назва об’єкта: майстерня технічного обслуговування МТО
АТ на базі ЗІЛ157, д. № 2605 ОДЯ з інвентарем.
Адреса: 65017, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 9а.
Інформація про об’єкт: вантажний автомобіль спеціального
призначення ЗИЛ157, двигун: 842045, шасі: 676143, рік випуску
— 1971. Загальний процент зносу автомобіля — 95,1%. На шасі
автомобіля встановлено металевий фургон, в якому розташова
на майстерня технічного обслуговування МТОАТ, до складу якої
відповідно інвентаризаційного опису № 11 входять комплекти за
пасів автомобільного майна для автомобілів КАМАЗ, ГАЗ та ЗІЛ,
заправочний інвентар (бідони 20 л — 145 од., бідони 5 л — 80 од.,
відра 15 л — 64 од.), шанцевий інструмент у комплекті.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 10 295,83 грн.
ПДВ — 2 059,17 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
12 355,00 грн.
Умови продажу. Подальше використання об’єкта визначає
покупець. Покупець оплачує витрати з переоформлення
об’єкта по обліках ДАІ самостійно.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та розрахун
ки за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37186501900001, МФО 828011, код 20984091, банк УДК у Оде
ській області. Одержувач РВ ФДМУ по Одеській області.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни прода
жу об’єкта, що становить 1 235,50 грн., вноситься на р/р №
37316006000102; МФО 828011; код 20984091; банк УДК у Оде
ській області. Одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у гаF
зеті «Відомості приватизації» о 15.00 за адресою: м. ОдеF
са, Французький бульвар, 46.
Приймання заяв припиняється за три дні до початку прове
дення аукціону.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00
за місцем його розташування за сприяння Регіонального від
ділення Фонду державного майна України по Одеській облас
ті. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном
7287262 та у службі з організації та проведення аукціону —
ТОВ «Регіональне агентство з розвитку економіки».
Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у Регіонально
му відділенні Фонду державного майна України по Одеській об
ласті за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, каб.
1114, тел. 7287262.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
авторемонтної майстерні ПАРМFІМ на базі ЗІЛF131,
д. № 56F58 ОДМ з обладнанням та інвентарем,
що знаходиться на балансі ЗАТ «АТПF15154»
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 03118015,
65017, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 9а.
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Назва об’єкта: авторемонтна майстерня ПАРМІМ на базі
ЗІЛ131, д. № 5658 ОДМ з обладнанням та інвентарем.
Адреса: 65017, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 9а.
Інформація про об’єкт: вантажний автомобіль спеціального
призначення ЗИЛ131, двигун: 657284, шасі: 676143, рік випу
ску — 1986. Загальний процент зносу автомобіля — 43,5%. На
шасі автомобіля встановлено металевий фургон, в якому роз
ташована авторемонтна майстерня ПАРМІМ, до складу якої
відповідно до інвентаризаційних описів № 4 та № 7 входять
комплекти запасів автомобільного майна для автомобілів
КАМАЗ, ГАЗ та ЗІЛ, шанцевий інструмент в комплекті, авто
ремонтне обладнання та прилади, верстаки, інструмент, до
поміжне обладнання та інше.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 12 364,17 грн.
ПДВ — 2 472,83 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
14 837,00 грн.
Умови продажу. Подальше використання об’єкта визначає
покупець. Покупець оплачує витрати з переоформлення
об’єкта по обліках ДАІ самостійно.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та розрахун
ки за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37186501900001, МФО 828011, код 20984091, банк УДК у Оде
ській області. Одержувач РВ ФДМУ по Одеській області.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни прода
жу об’єкта, що становить 1 483,70грн., вноситься на р/р №
37316006000102; МФО 828011; код 20984091; банк УДК у Оде
ській області. Одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у гаF
зеті «Відомості приватизації» о 15.00 за адресою: м. ОдеF
са, Французький бульвар, 46.
Приймання заяв припиняється за три дні до початку прове
дення аукціону.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00
за місцем його розташування за сприяння Регіонального від
ділення Фонду державного майна України по Одеській облас
ті. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном
7287262 та у службі з організації та проведення аукціону —
ТОВ «Регіональне агентство з розвитку економіки».
Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у Регіонально
му відділенні Фонду державного майна України по Одеській
області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
каб. 1114, тел. 7287262.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
ремонтної майстерні на базі ЗІЛF157, д. № 26F04 ОДЯ
з інвентарем, що знаходиться на балансі
ЗАТ «АТПF15154»
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 03118015,
65017, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 9а.
Назва об’єкта: ремонтна майстерня на базі ЗІЛ157,
д. № 2604 ОДЯ з інвентарем.
Адреса: 65017, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 9а.
Інформація про об’єкт: вантажний бортовий автомобіль спе
ціального призначення ЗИЛ157, двигун: 819367, шасі: 334505,
рік випуску — 1971. Загальний процент зносу автомобіля —
100%. На шасі автомобіля встановлено дерев’яний кузов з від
кидним бортом, в якому розташовані відкидні лавки, на 5 дугах
натягнуто тент.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 593,33 грн.
ПДВ — 918,67 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
5 512,00 грн.
Умови продажу. Подальше використання об’єкта визначає
покупець. Покупець оплачує витрати з переоформлення
об’єкта по обліках ДАІ самостійно.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00грн. та розрахунки
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37186501900001, МФО 828011, код 20984091, банк УДК у Оде
ській області. Одержувач РВ ФДМУ по Одеській області.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни прода
жу об’єкта, що становить 551,20 грн., вноситься на р/р №
37316006000102; МФО 828011; код 20984091; банк УДК у Оде
ській області. Одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у гаF
зеті «Відомості приватизації» о 15.00 за адресою: м. ОдеF
са, Французький бульвар, 46.
Приймання заяв припиняється за три дні до початку прове
дення аукціону.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до
16.00 за місцем його розташування за сприяння Регіона
льного відділення Фонду державного майна України по Оде
ській області. Додаткову інформацію можна отримати за те
лефоном 7287262 та у службі з організації та проведення
аукціону — ТОВ «Регіональне агентство з розвитку еконо
міки».
Приймання заяв у робочі дні з 10.00 до 17.00 у Регіонально
му відділенні Фонду державного майна України по Одеській
області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
каб. 1114, тел. 7287262.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
авторемонтної майстерні ПАРМFІМ на базі ЗІЛF131,
д. № 56F57 ОДМ з обладнанням та інвентарем,
що знаходиться на балансі ЗАТ «АТПF15154»
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 03118015,
65017, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 9а.
Назва об’єкта: авторемонтна майстерня ПАРМІМ на базі
ЗІЛ131, д. № 5657 ОДМ з обладнанням та інвентарем.
Адреса: 65017, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 9а.
Інформація про об’єкт: вантажний автомобіль спеціального
призначення ЗИЛ131, двигун: 587296, шасі: 680535, рік випу
ску — 1986. Загальний процент зносу автомобіля — 43,5%. На
шасі автомобіля встановлено металевий фургон, в якому роз
ташована авторемонтна майстерня ПАРМІМ, до складу якої
відповідно інвентаризаційних описів №6 та №9 входять ком
плекти запасів автомобільного майна для автомобілів КАМАЗ,
ГАЗ та ЗІЛ, шанцевий інструмент в комплекті, авторемонтне
обладнання та прилад, верстаки, інструмент, допоміжне
обладнання та інше.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 12 089,17 грн.
ПДВ — 2 417,83 грн.
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Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
14 507,00 грн.
Умови продажу. Подальше використання об’єкта визна
чає покупець. Покупець оплачує витрати з переоформлен
ня об’єкта по обліках ДАІ самостійно.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та розрахун
ки за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37186501900001, МФО 828011, код 20984091, банк УДК у Оде
ській області. Одержувач РВ ФДМУ по Одеській області.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни прода
жу об’єкта, що становить 1 450,70 грн., вноситься на р/р №
37316006000102; МФО 828011; код 20984091; банк УДК у Оде
ській області. Одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у гаF
зеті «Відомості приватизації» о 15.00 за адресою: м. ОдеF
са, Французький бульвар, 46.
Приймання заяв припиняється за три дні до початку прове
дення аукціону.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00
за місцем його розташування за сприяння Регіонального від
ділення Фонду державного майна України по Одеській об
ласті. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном
7287262 та у службі з організації та проведення аукціону —
ТОВ «Регіональне агентство з розвитку економіки».
Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у Регіонально
му відділенні Фонду державного майна України по Одеській об
ласті за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, каб.
1114, тел. 7287262.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
авторемонтної майстерні ПАРМFІМ на базі ЗІЛF131,
д. № 56F59 ОДМ з обладнанням та інвентарем,
що знаходиться на балансі ЗАТ «АТПF15154»
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 03118015,
65017, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 9а.
Назва об’єкта: авторемонтна майстерня ПАРМІМ на базі
ЗІЛ131, д. № 5659 ОДМ з обладнанням та інвентарем.
Адреса: 65017, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 9а.
Інформація про об’єкт: вантажний автомобіль спеціального
призначення ЗИЛ131, двигун: 612141, шасі: 685881, рік ви
пуску — 1986. Загальний процент зносу автомобіля — 43,5%.
На шасі автомобіля встановлено металевий фургон, в якому
розташована авторемонтна майстерня ПАРМІМ, до складу
якої відповідно інвентаризаційних описів № 5 та № 8 входять
комплекти запасів автомобільного майна для автомобілів КА
МАЗ, ГАЗ та ЗІЛ, шанцевий інструмент в комплекті, авторе
монтне обладнання та прилад, верстаки, інструмент, допо
міжне обладнання та інше.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 12 364,17 грн.
ПДВ — 2 472,83 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
14 837,00 грн.
Умови продажу. Подальше використання об’єкта визначає
покупець. Покупець оплачує витрати з переоформлення
об’єкта по обліках ДАІ самостійно.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та розрахун
ки за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37186501900001, МФО 828011, код 20984091, банк УДК у Оде
ській області. Одержувач РВ ФДМУ по Одеській області.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни прода
жу об’єкта, що становить 1 483,70 грн., вноситься на р/р №
37316006000102; МФО 828011; код 20984091; банк УДК у Оде
ській області. Одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у гаF
зеті «Відомості приватизації» о 15.00 за адресою: м. ОдеF
са, Французький бульвар, 46.
Приймання заяв припиняється за три дні до початку прове
дення аукціону.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до
16.00 за місцем його розташування за сприяння Регіона
льного відділення Фонду державного майна України по Оде
ській області. Додаткову інформацію можна отримати за те
лефоном 7287262 та у службі з організації та проведення
аукціону — ТОВ «Регіональне агентство з розвитку еконо
міки».
Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у Регіонально
му відділенні Фонду державного майна України по Одеській об
ласті за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, каб.
1114, тел. 7287262.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
майстерні технічного обслуговування МТОFАТ на базі
ЗІЛF131, д. № 85F86 ОДО з інвентарем,
що знаходиться на балансі ЗАТ «АТПF15154»
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 03118015,
65017, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 9а.
Назва об’єкта: майстерня технічного обслуговування МТОАТ
на базі ЗІЛ131, д. № 8586 ОДО з інвентарем.
Адреса: 65017, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 9а.
Інформація про об’єкт: вантажний автомобіль спеціального
призначення ЗИЛ131, двигун: 511012, шасі: 875874, рік ви
пуску — 1990. Загальний процент зносу автомобіля — 35,4%.
На шасі автомобіля встановлено металевий фургон, в якому
розташована майстерня технічного обслуговування МТОАТ,
до складу якої відповідно інвентаризаційних описів № 3 та №
10 входять комплекти запасів автомобільного майна для авто
мобілів КАМАЗ, ГАЗ та ЗІЛ, шанцевий інструмент в комплекті,
авторемонтне обладнання та прилади, верстаки, інструмент,
допоміжне обладнання та інше.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 11 044,17 грн.
ПДВ — 2 208,83 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
13 253,00 грн.
Умови продажу. Подальше використання об’єкта визначає
покупець. Покупець оплачує витрати з переоформлення
об’єкта по обліках ДАІ самостійно.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та розрахун
ки за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37186501900001, МФО 828011, код 20984091, банк УДК у Оде
ській області. Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни прода
жу об’єкта, що становить 1 325,30 грн., вноситься на р/р №

37316006000102; МФО 828011; код 20984091; банк УДК у Оде
ській області. Одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у гаF
зеті «Відомості приватизації» о 15.00 за адресою: м. ОдеF
са, Французький бульвар, 46.
Приймання заяв припиняється за три дні до початку прове
дення аукціону.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до
16.00 за місцем його розташування за сприяння Регіональ
ного відділення Фонду державного майна України по Одесь
кій області. Додаткову інформацію можна отримати за теле
фоном 7287262 та у службі з організації та проведення аук
ціону — ТОВ «Регіональне агентство з розвитку економіки».
Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у Регіонально
му відділенні Фонду державного майна України по Одеській об
ласті за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, каб.
1114, тел. 7287262.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — приміщення магазину, що знаходиться
на балансі КСП «Тепличне» (зниження ціни на 10%)
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 5528964,
67801, Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард,
вул. Теплична, 1.
Назва об’єкта: приміщення магазину.
Адреса: 67801, Одеська область, Овідіопольський район, смт
Авангард, вул. Теплична, 1.
Інформація про об’єкт: приміщення магазину площею
103,3 м2, що знаходяться у одноповерховому окремо розта
шованому кам’яному будинку. Рік введення в експлуатацію —
1987. Забезпечено водо та електропостачанням. Об’єкт вико
ристовується під бар. Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 182 700,00 грн.
ПДВ — 36 540,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
219 240,00 грн.
Умови продажу. Подальше використання об’єкта визначає
покупець. Утримання об’єкта та прилеглої території у належ
ному санітарнотехнічному стані. Відшкодування Регіонально
му відділенню ФДМУ по Одеській області витрат, пов’язаних з
виготовленням технічної документації БТІ. Питання відведення
земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься по
купцем після укладання договору купівліпродажу об’єкта згі
дно з чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та розрахун
ки за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37186501900001, МФО 828011, код 20984091, банк УДК у Оде
ській області. Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни прода
жу об’єкта, що становить 21 924,00 грн., вноситься на р/р №
37316006000102; МФО 828011; код 20984091; банк УДК у Оде
ській області. Одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.
Приймання заяв припиняється за 3 дні до початку проведен
ня аукціону.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у гаF
зеті «Відомості приватизації» о 15.00 за адресою: м. ОдеF
са, Французький бульвар, 46.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00
за місцем його розташування за сприяння Регіонального від
ділення Фонду державного майна України по Одеській облас
ті. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном
7287262 та у службі з організації та проведення аукціону —
ТОВ «Регіональне агентство з розвитку економіки».
Приймання заяв у робочі дні з 10.00 до 17.00 у Регіонально
му відділенні Фонду державного майна України по Одеській об
ласті за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, каб.
1114, тел. 7287262.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
підсобних приміщень
Назва об’єкта: підсобні приміщення.
Місцезнаходження об’єкта: 34500, Рівненська область,
м. Сарни, вул. Белгородська, 31а.
Балансоутримувач: ВАТ «Сарненський хлібозавод», 34500,
Рівненська область, м. Сарни, вул. Белгородська, 31, код за
ЄДРПОУ — 00379436.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова цегляна бу
дівля загальною площею 151,7м2.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена.
Об’єкт розташований на території ВАТ «Сарненський хлібо
завод».
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 26 015,00 грн.,
ПДВ — 5 203,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
31 218,00 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотри
мання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; утриман
ня об’єкта та прилеглої території в належному санітарноеко
логічному стані протягом двох років з моменту нотаріального
посвідчення договору купівліпродажу; об’єкт не підлягає від
чуженню та передачі в оренду, тощо іншим юридичним та фі
зичним особам без збереження умов, на яких він був придба
ний; подальше відчуження об’єкта за договором купівлі
продажу, до моменту підписання сторонами підсумкового ак
ту перевірки виконання умов даного договору можливе лише
за згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта
приватизації, покупець повинен покласти всі зобов’язання за
цим договором на нового власника. Новий власник у двотиж
невий термін з дня переходу до нього права власності на об’єкт
подає до державного органу приватизації копії документів, що
підтверджують перехід до нього права власності; питання зем
лекористування покупець вирішує самостійно згідно з чинним
законодавством України протягом двох років з моменту нота
ріального посвідчення договору купівліпродажу; засоби пла
тежу — грошові кошти; учасник аукціону, який відмовився від
підписання протоколу, якщо це підтверджується актом, підпи
саним трьома незацікавленими особами, позбавляється пра
ва на подальшу участь в аукціоні. Учасник аукціону, який ви
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знаний переможцем, але відмовився від підписання договору
купівліпродажу, відшкодовує органу приватизації вартість ро
біт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та проведен
ням аукціону.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у роз
мірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
вносяться на рахунок № 37184006000095, банк УДК у Рівнен
ській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одер
жувач Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 3 121,80 грн., що становить 10% по
чаткової вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок
№ 37313004000095, банк УДК у Рівненській області, МФО
833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач: Регіональне від
ділення ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 28 серпня 2006 року до 17.15.
Аукціон буде проведено 1 вересня 2006 року об 11.00 в
приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по РівненF
ській області за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77.
Реєстрація учасників аукціону буде проводитися з 9.00 до
10.30.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування з дозволу регіонального відділення.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву за вста
новленою органом приватизації формою можна за адресою:
16 Липня, 77, тел.: (0362) 635819, 262556.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні обладнання
зі зниженням початкової ціни продажу на 30%
Назва об’єкта: обладнання, що знаходилось на балансі ВАТ
«Силікат», а саме:
автоклав АТ 1,2х2х19 № 6289 (інв. № 321); автоклав АТ
1,2х2х19 № 6253 (інв. № 322); автоклав АТ 1,2х2х19 № 6290
(інв.№ 323).
Адреса об’єкта: 63709, Харківська обл., смт Куп’янськ
Вузловий, вул. Силікатна, 1.
Відомості про об’єкт: обладнання, що знаходилось на бала
нсі ВАТ «Силікат», а саме:
автоклав АТ 1,2х2х19 № 6289 (інв. № 321) — 1991 р. в.; ав
токлав АТ 1,2х2х19 № 6253 (інв. № 322) — 1991 р. в.; автоклав
АТ 1,2х2х19 № 6290 (інв.№ 323) — 1991 р. в.
Вартість продажу без ПДВ — 45 360,00 грн., ПДВ — 9 072,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
54 432,00 грн. (знижено на 30%).
Умови продажу об’єкта.
1. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його по
вної вартості.
2. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою об’
єкта до приватизації.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими 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 5 443,20 грн., що становить 10% по
чаткової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Регі
ональному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО 851011, код
за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне відділен
ня ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Хар
ків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, тел. для дові
док 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, тел. для довідок
7051848.
Аукціон буде проведено 18 серпня 2006 року об 11.00
в приміщенні Харківського аукціонного центру — філії
Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. ШатілоF
ва Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 14 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% об’єктів,
що не увійшли до статутного фонду ліквідованого
ВАТ «Перемога»
Назва об’єкта: цистерна харчова 10 м3, інв. № 00084 (00192).
Адреса об’єкта: 62422, Харківська обл., Харківський рн,
с. Перемога.
Відомості про об’єкт: цистерна харчова 10 м3, рік випуску —
1975, металева, покриття внутрішнє емальоване, внутрішній
діаметр 2 000 мм, довжина 3 550 мм, висота 2 900 мм, маса
3 200 кг.
Вартість продажу без ПДВ — 2 660 грн., ПДВ — 532 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
(знижено на 30%) — 3 192 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його по
вної вартості.
2. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою об’
єкта до приватизації.
Засоби платежу — грошові кошти.
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 319,20 грн., що становить 10% по
чаткової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Регі
ональному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО 851011, код
за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне відділен
ня ФДМУ по Харківській області.
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Назва об’єкта: цистерна харчова 10 м3, інв. № 00085
(00193).
Адреса об’єкта: 62422, Харківська обл., Харківський рн,
с. Перемога.
Відомості про об’єкт: цистерна харчова 10 м3, рік випуску —
1975, металева, покриття внутрішнє емальоване, внутрішній діа
метр 2 000 мм, довжина 3 550 мм, висота 2 900 мм, маса 3 200 кг.
Вартість продажу без ПДВ — 2 660 грн., ПДВ — 532 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (зни$
жено на 30 %) — 3 192 грн.
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.
Засоби платежу — грошові кошти.
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 319,20 грн., що становить 10% по
чаткової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Регі
ональному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р
№37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області.
Назва об’єкта: цистерна харчова 10 м3, інв. № 00086
(00194).
Адреса об’єкта: 62422, Харківська обл., Харківський рн,
с. Перемога.
Відомості про об’єкт: цистерна харчова 10 м3, рік випуску —
1975, металева, покриття внутрішнє емальоване, внутрішній
діаметр 2 000 мм, довжина 3 550 мм, висота 2 900 мм, маса
3 200 кг.
Вартість продажу без ПДВ — 2 660 грн., ПДВ — 532 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (зни$
жено на 30 %) — 3 192 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його по
вної вартості.
2. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
Засоби платежу — грошові кошти.
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 319,20 грн., що становить 10% по
чаткової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Регіо
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р
№37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області.
Назва об’єкта: цистерна харчова 10 м2, інв. № 00087
(00195).
Адреса об’єкта: 62422, Харківська обл., Харківський рн,
с. Перемога.
Відомості про об’єкт: цистерна харчова 10 м3, рік випуску —
1975, металева, покриття внутрішнє емальоване, внутрішній
діаметр 2 000 мм, довжина 3 550 мм, висота 2 900 мм, маса
3 200 кг.
Вартість продажу без ПДВ — 2 660 грн., ПДВ — 532 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
(знижено на 30 %) — 3 192 грн.
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.
Засоби платежу — грошові кошти.
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 319,20 грн., що становить 10% по
чаткової вартості об’єкта приватизації, перераховуються
Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області.
Назва об’єкта: цистерна харчова 10 м3, інв. № 00088
(00196).
Адреса об’єкта: 62422, Харківська обл., Харківський рн,
с. Перемога.
Відомості про об’єкт: цистерна харчова 10 м3, рік випуску —
1975, металева, покриття внутрішнє емальоване, внутрішній діа
метр 2 000 мм, довжина 3 550 мм, висота 2 900 мм, маса 3 200 кг.
Вартість продажу без ПДВ — 2 660 грн., ПДВ — 532 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (зни$
жено на 30%) — 3 192 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його по
вної вартості.
2. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою об’
єкта до приватизації.
Засоби платежу — грошові кошти.
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 319,20 грн., що становить 10% по
чаткової вартості об’єкта приватизації, перераховуються
Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області.
Назва об’єкта: цистерна харчова 10 м3, інв. № 00089
(00197).

Адреса об’єкта: 62422, Харківська обл., Харківський рн,
с. Перемога.
Відомості про об’єкт: цистерна харчова 10 м3, рік випуску —
1975, металева, покриття внутрішнє емальоване, внутрішній діа
метр 2 000 мм, довжина 3 550 мм, висота 2 900 мм, маса 3 200 кг.
Вартість продажу без ПДВ — 2 660 грн., ПДВ — 532 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (зни$
жено на 30%) — 3 192 грн.
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.
Засоби платежу — грошові кошти.
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 319,20 грн., що становить 10% по
чаткової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Регі
ональному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО 851011, код
за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне відділен
ня ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, Держ
пром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, тел. для довідок 7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар
ків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, тел. для довідок
7051848.
Аукціон буде проведено 18 серпня 2006 року об 11.00 в
приміщенні Харківського аукціонного центру – філії ДерF
жавної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонF
них центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 14 серпня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлової будівлі колишньої
їдальні, що знаходиться на балансі ВАТ «Конгресівське»
Назва об’єкта: нежитлова будівля колишньої їдальні загаль
ною площею 144,3 м2.
Адреса об’єкта: 62214, Харківська обл., Золочівський рн,
с. Відродженівка, вул. Центральна, 4а.
Балансоутримувач: 00387074, ВАТ «Конгресівське», 62214,
Харківська обл., Золочівський рн, с. Олександрівка.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна нежитлова
будівля колишньої їдальні, літ. А, загальною площею 144, 3 м2
з дерев’яним перекриттям, рік забудови — 1955. Об’єкт не
експлуатується.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не виділена. Питання землекористування покупець вирішує
самостійно.
Вартість продажу без ПДВ — 30 900,00 грн., ПДВ — 6 108,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
37 080,00 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Зберігати профіль діяльності протягом 2 років.
2. Створити не менше 5 робочих місць протягом одного ро
ку з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі
продажу.
3. Протягом одного року з моменту нотаріального посвід
чення договору купівліпродажу відновити об’єкт приватиза
ції, провести ремонтні роботи з метою приведення об’єкта у
стан, придатний для експлуатації.
4. Дотримуватися санітарноекологічних та протипожежних
норм під час експлуатації об’єкта.
5. Вжити заходів щодо закріплення земельної ділянки відпо
відно до вимог діючого законодавства протягом одного року з
моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу.
6. Утримувати закріплену за об’єктом земельну ділянку у на
лежному санітарному стані.
7. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної
вартості.
8. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
9. Відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта при
ватизації в період дії умов договору купівліпродажу можливі
тільки за погодженням з Регіональним відділенням ФДМУ по
Харківській області.
10. У разі подальшого відчуження об’єкта приватизації по
класти умови пунктів 1—6, 9 на нового власника, у разі пере
дачі об’єкта в оренду умови пунктів 1, 2, 4, 6 — на орендаря.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко
штами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регі
ональному 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 3 708,00 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Ре
гіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО 851011, код
за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне відділен
ня ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, Держ
пром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, тел. для довідок 7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар
ків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, тел. для довідок
7051848.
Аукціон буде проведено 18 серпня 2006 року об 11.00 в
приміщенні Харківського аукціонного центру — філії ДерF
жавної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонF
них центрів» за адресою; м. Харків, вул. Шатілова Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 14 серпня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.

19 липня 2006 року
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлової будівлі — будинку
тваринника (колишній клубFїдальня) з погребом,
що знаходиться на балансі СВК «Тепличний»
Назва об’єкта: нежитлова будівля — будинок тваринника
(колишній клубїдальня) з погребом.
Адреса об’єкта: 62489, Харківська обл., Харківський рн, смт
Безлюдівка, пров. Петровського, 6/6а.
Балансоутримувач: 30210362, СВК «Тепличний», 62489,
Харківська обл., Харківський рн, смт Безлюдівка, пров. Петров
ського, 6.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна нежитлова бу
дівля — будинок тваринника (колишній клубїдальня) літ. А1,
загальною площею 480,9 м2, рік забудови — 1974, погріб літ. Б,
рік забудови — 1978. Об’єкт не експлуатується.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви
ділена. Питання землекористування покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу без ПДВ — 119 420,00 грн., ПДВ —
23 884,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
143 304,00 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Створити не менше 5 робочих місць протягом одного року
з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу.
2. Допускається перепрофілювання.
3. Протягом одного року з моменту нотаріального посвідчен
ня договору купівліпродажу відновити об’єкт приватизації, про
вести ремонтні роботи з метою приведення об’єкта у стан, при
датний для експлуатації.
4. Дотримуватися санітарноекологічних та протипожежних
норм під час експлуатації об’єкта.
5. Вжити заходів щодо закріплення земельної ділянки відпо
відно до вимог діючого законодавства протягом одного року з
моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу.
6. Утримувати закріплену за об’єктом земельну ділянку у на
лежному санітарному стані.
7. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної
вартості.
8. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою об’
єкта до приватизації.
9. Відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта прива
тизації в період дії умов договору купівліпродажу можливі тіль
ки за погодженням з Регіональним відділенням ФДМУ по Хар
ківській області.
10. У разі подальшого відчуження об’єкта приватизації покла
сти умови пунктів 1—6, 9 на нового власника, у разі передачі
об’єкта в оренду умови пунктів 1, 2, 4, 6 — на орендаря.
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 14 330,00 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Ре
гіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО 851011, код
за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне відділен
ня ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, Держ
пром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, тел. для довідок 7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від юри
дичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Харків, Держ
пром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, тел. для довідок 7051848.
Аукціон буде проведено 18 серпня 2006 року об 11.00 в
приміщенні Харківського аукціонного центру — філії ДерF
жавної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонF
них центрів» за адресою; м. Харків, вул. Шатілова Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 14 серпня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розта
шування.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні автомобілів, що знаходяться
на балансі ВАТ «Харківське автотранспортне
підприємство № 16363»
Назва об’єкта: автомобілі, що знаходяться 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: автомобіль ЗІЛ4331, держ. № 3420
ХАЧ, вантажний, бортовий з тентом, рік випуску 1990. Автомо
біль ЗІЛ431410 ШЧВЦП3,6, держ. № 21925 ХА, авто
цистерна, рік випуску 1990. Автомобіль ЗІЛ431610 НАСТ,
держ. № 6595 ХАС, рефрижератор, рік випуску 1989.
Вартість продажу без ПДВ — 15 420 грн., ПДВ — 3 084 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
18 504 грн.
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.
Засоби платежу — грошові кошти.
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 1 850,40 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.

19 липня 2006 року

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 18 серпня 2006 року об 11.00 в
приміщенні Харківського аукціонного центру – філії ДерF
жавної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонF
них центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 14 серпня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні автомобілів, що знаходяться на
балансі ВАТ «Харківське автотранспортне
підприємство № 16363»
Назва об’єкта: автомобілі, що знаходяться 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: автомобіль ЗІЛ431410 ШЧВЦП3,6,
держ. № 21568 ХА, вантажна цистерна, рік випуску 1990. Авто
мобіль ЗІЛ4331, держ. № 15837 ХА, вантажний, бортовий з те
нтом, рік випуску 1990. Автомобіль ЗІЛ431610 ФОН52, держ.
№ 20846 ХА, вантажний, бортовий з тентом, рік випуску 1988.
Вартість продажу без ПДВ — 13 750 грн., ПДВ — 2 750 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
16 500 грн.
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
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 1 650 грн., що становить 10 відсот
ків 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: 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 18 серпня 2006 року об 11.00 в
приміщенні Харківського аукціонного центру — філії ДерF
жавної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонF
них центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 14 серпня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні майстерні технічного
обслуговування автомобілів МТОFАТ ЗІЛF157 КЕ,
держ. № 81F83 ХАР, що знаходиться на балансі ВАТ
«Харківське автотранспортне підприємство № 16363»
Назва об’єкта: майстерня технічного обслуговування авто
мобілів МТОАТ ЗІЛ157 КЕ, держ. № 8183 ХАР, що знаходить
ся 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: майстерня технічного обслуговування ав
томобілів МТОАТ ЗІЛ157 КЕ, держ. № 8183 ХАР, рік випуску 1971.
Вартість продажу без ПДВ — 3 410 грн., ПДВ — 682 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
4 092 грн.
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
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 409,20 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
відділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Хар
ків, 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 18 серпня 2006 року об 11.00 в
приміщенні Харківського аукціонного центру – філії ДерF
жавної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонF
них центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова Дача, 4.

Останній день приймання заяв — 14 серпня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні 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: автомобіль КАМАЗ5320 АЦ8,7, держ.
№ 3871 ХАЧ, призначений для перевезення палива, рік випу
ску 1990; автомобіль ГАЗ53 АТЗБ, держ. № 3499 ХАЧ, при
значений для перевезення палива, рік випуску 1990; автомо
біль ГАЗ53 АТЗ, держ. № 7343 ХАС, призначений для пере
везення палива, рік випуску 1989.
Вартість продажу без ПДВ — 20 020 грн., ПДВ — 4 004 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
24 024 грн.
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
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 2 402,40 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 18 серпня 2006 року об 11.00 в
приміщенні Харківського аукціонного центру — філії ДерF
жавної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонF
них центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 14 серпня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні спеціалізованого
автомобіля ЗІЛF131 № 129F26 ХМ (ПАРМ),
що знаходиться на балансі ВАТ «Хмельницьке АТП 16854»
Назва об’єкта: спеціалізований автомобіль ЗІЛ131 № 12926
ХМ (ПАРМ).
Адреса: м. Хмельницький, вул. Київська, 4.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: ВАТ
«Хмельницьке АТП 16854», м. Хмельницький, вул. Київська, 4.
Відомості про об’єкт: спеціалізований автомобіль ЗІЛ131 з
брезентовим тентом у складі ПАРМ1 М з кранстрілою двоно
гою та розміщеним у кузові устаткуванням, реєстраційний
№ 12926 ХМ, 1979 року випуску. Технічний стан двигуна та
ходової частини задовільний. Причіп 1П1,5, реєстраційний
№ 06870 ХМ.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 11 625,02
грн. (одинадцять тисяч шістсот двадцять п’ять гривень 02 коп.),
ПДВ — 2 325 грн. (дві тисячі триста двадцять п’ять гривень).
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
13 950,02 грн. (тринадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят гриF
вень 02 коп.).
Умови продажу: витрати балансоутримувача, пов’язані із
зняттям автомобіля з обліку та витрати щодо нотаріального по
свідчення договору купівліпродажу покладаються на покупця.
Аукціон буде проведено 22 серпня 2006 року об 11.00
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, в приміF
щенні Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій
області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні:
18 серпня 2006 року включно.
Реєстраційний внесок (17 грн.) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Регі
онального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37189500900001 в банку УДК у
Хмельницькій області , м. Хмельницький, МФО 815013.
Грошові кошти у розмірі 1 395,0 грн., що становить 10% від
початкової ціни продажу, перераховуються до Регіонального
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ
02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК у Хмельницькій
області, м. Хмельницький, МФО 815013.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75, тел. 795616.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівель та споруд колишнього
професійноFтехнічного училища № 34 м. Звенигородка,
що знаходяться на балансі професійноFтехнічного
училища №16 м. Звенигородка (державна власність)
Назва об’єкта: будівлі та споруди колишнього професійно
технічного училища № 34 м. Звенигородка.
Код за ЗКПО: 00452713.
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Адреса: Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. Димитрова, 1.
Відомості про земельну ділянку та будівлі: земельна ділянка
окремо не виділена;
будівля колишнього навчального корпусу — окремо розта
шована двоповерхова цегляна будівля 1901 року забудови, за
гальною площею 1 549,8 м2;
будівля навчальновиробничого складу — окремо розташо
вана одноповерхова будівля з погребом 1976 року забудови,
загальною площею 502,34 м2, у т.ч. підвал — 10,44 м2;
будівля гаража — окремо розташована одноповерхова бу
дівля 1970 року забудови, загальною площею 138,4 м2;
будівля санітарнопобутового приміщення (вбиральня) —
окремо розташована одноповерхова цегляна будівля 1947 ро
ку забудови, загальною площею 31,7 м2;
криниця — залізобетонні кільця діаметром 1 м, глибиною
22 м, 1947 року забудови.
Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта
покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 150 083,33 грн., ПДВ:
30 016,67 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
180 100 гривень.
Грошові кошти в розмірі 18 010 грн., що становить 10% вар
тості об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37310007000007
в УДК в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одер
жувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184006000007 в УДК в Черкаській області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.
Термін прийняття заяв: до 14 серпня 2006 року включно.
Аукціон буде проведено 18 серпня 2006 року об 11.00
за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові
кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Черкаській об
ласті, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 442,
тел.: 372661, 456435, час роботи з 9.00 до 18.00, крім ви
хідних.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлових приміщень
складуFгаража та складу для спецформувань,
що знаходяться на балансі ВАТ «Уманське АТПF17155»
(державна власність)
Назва об’єкта: нежитлові приміщення складугаража та
складу спецформувань.
Код за ЄДРПОУ: 01980437.
Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Енергетична, 11.
Призначення об’єкта: нежитлові приміщення.
Відомості про земельну ділянку та приміщення: земельна ді
лянка окремо не виділена. Приміщення розташоване на тери
торії ВАТ «Уманське АТП17155», не опалюється, поточні ре
монти не проводилися, наявні тріщини в капітальних стінах по
периметру будівлі. Бокова стіна виступає як підпорна стіна від
зсуву ґрунту. З середини приміщення, на даній боковій стіні,

помітні випуклі місця, ґрунт «видавлює» бокову стіну. Загальна
площа приміщення — 209,0 м2.
Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта
покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу без ПДВ: 74 458 грн., ПДВ: 14 891,60 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 89 349,60
гривень.
Грошові кошти в розмірі 8 934,96 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37310007000007 в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код
21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37184006000007 в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код
21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.
Термін прийняття заяв: до 14 серпня 2006 року включно.
Аукціон буде проведено 18 серпня 2006 року об 11.00
за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб —
грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональ
не відділення Фонду державного майна України по Черка
ській області, 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185,
к. 442, тел.: 372661, 456435, час роботи — з 9.00 до 18.00,
крім вихідних.

ЧЕРHІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІHФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі знижкою 30%
об’єкта державної власності — цілісного майнового
комплексу — Новодністровської державної
швейноFтрикотажної фабрики
Код за ЄДРПОУ: 25077191.
Назва об’єкта: Новодністровська державна швейно
трикотажна фабрика.
Адреса: 60236, м. Новодністровськ, Сокирянський район,
Чернівецька область.
Призначення об’єкта: виробництво швейних, трикотажних
виробів та виробів з текстилю, роздрібна та оптова торгівля
тканинами.
Кількість та склад робочих місць: 5 чол. (в. о. директора —
1 чол., гол. бухгалтер — 1 чол., бухгалтер — 1 чол., обліковець —
1 чол., секретардрукарка — 1 чол.).
Обсяг та основна номенклатура продукції: основний вид
діяльності — виробництво швейних виробів. Підприємство не
здійснює виробничу діяльність, продукція не випускається. Що
річний обсяг виробництва: 2002 р. — 15,5 тис. грн. (збиток);
2003 р. — 23,7 тис. грн.; 2004 р. — немає; І півріччя 2005 р. —
немає.
Основні показники діяльності підприємства: заборгованість
станом на 31.07.2005: дебіторська — 5,0 тис. грн.; інша поточ
на дебіторська заборгованість — 28,2 тис. грн.; довгостро
кові зобов’язання — 16,2 тис. грн.; поточні зобов’язання —
220,0 тис. грн. Показники діяльності: за 2003 р. — 130,9 тис. грн.
(збиток); за 2004 р. — 48,2 тис. грн. (збиток); за І півріччя
2005 р. — 15,6 тис. грн. (збиток). Підприємство нерентабельне.
Відомості про будівлі (споруди, приміщення): нерухомого
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Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 280$42$49
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ЛОТА
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Лікувальнодіагностичний центр на 600 відвідувачів за зміну
за адресою: Луганська обл., м. Краснодон, вул. Піонерська.
Приватизовано фізичною особою за 289 509,40 грн., у т. ч.
ПДВ — 48 251,57 грн.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
пристанційної бази ДП «Вінницький спиртовий завод»
Назва об’єкта: пристанційна база ДП «Вінницький спирто
вий завод».
Адреса об’єкта: м. Вінниця, вул. Гонти, 43а.
Відомості про об’єкт: будівельний майданчик був виділений
Вінницькому спиртовому комбінату та оформлений державним
актом на право постійного користування землею серія Б
№ 00188 від 1978 року. Будівництво об’єкта було розпочато в
1977 році і призупинено в 1997 році. До складу об’єкта вхо
дять: будівля приймального пункту зерна з залізниці; трансфор
маторна підстанція та під’їзні залізничні колії.
Ступінь будівельної готовності на момент обстеження
становить близько 70—75 %.
На будівельному майданчику матеріалів, виробів, конструкцій,
завезених на будівельний майданчик і не використаних для буді
вництва, а також придбаного для об’єкта устаткування, не пере
даного до монтажу, або такого, що не потребує монтажу, немає.
До об’єкта підведена під’їзна автомобільна дорога з асфа
льтовим покриттям та залізнична колія.
Вартість об’єкта без ПДВ — 969 721,00 грн., ПДВ —
193 944,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 163 665,20 грн.
Умови продажу: завершення будівництва об’єкта протягом
5 років за первісним призначенням або зі зміною профілю; за
бороняється відчуження об’єкта та земельної ділянки, на якій
він розташований, до моменту завершення будівництва і вве
дення об’єкта в експлуатацію; забезпечення вимог техніки без
пеки, екологічної безпеки, охорони навколишнього природно
го середовища під час добудови та подальшого введення об’
єкта в експлуатацію; погасити заборгованість із заробітної пла
ти та нарахувань на неї у сумі 43 961,35 грн. (станом на
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30.06.2006) протягом 90 днів з дати підписання акта прийман
няпередачі об’єкта.
Реєстраційний збір (17 грн.) та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок РВ ФДМУ
по Вінницькій області № 37187006000498 в банку УДК у Вінни
цькій області, МФО 802015, код 13327990.
Грошові кошти в розмірі 116 366,52 грн., що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносять
ся на рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області №
37315005000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.
Аукціон відбудеться через 30 днів від дня опублікуF
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя,10 (вінницька фіF
лія ДАК «Національна мережа аукціонних центрів»)
о 10.00.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні —
три дні до початку аукціону.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою його розташу
вання. Додаткову інформацію можна одержати за місцем по
дання заяви. Заяви на участь в аукціоні приймаються за адре
сою: РВ ФДМУ по Вінницькій обл., м. Вінниця, вул. Гоголя,10,
тел. 354629. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), по
п’ятницях з 8.00 до 16.00.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні житлового будинку,
що знаходився на балансі ВАТ «Бахчовик»
Назва об’єкта: одноквартирний житловий будинок №18, що
знаходився на балансі ВАТ «Бахчовик».
Адреса: Донецька обл., Тельманівський рн, с. Бахчовик.
По об’єкту виконано: фундамент стрічковий із залізобетон
них блоків 2400х500х600 мм, має складну замкнену прямокут
ну форму, розрахований на возведення шести стін. Підключен
ня об’єкта до зовнішніх інженерних мереж та комунікацій не
проводилось.
Будівництво здійснювалось з 1990 р. до 1995 р.
Площа земельної ділянки під забудову — 0,012 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 439 гривень 00 копі
йок, ПДВ — 487 гривень 80 копійок.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
2 926 гривень 80 копійок без вартості земельної ділянки.
Умови продажу:
1. Можливість зміни первісного призначення об’єкта.
2. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввести

майна у об’єкта приватизації немає. Швейний цех розташову
вався в орендованих приміщеннях, які на даний час вивільнено
на вимогу орендодавця, основні засоби та запаси підприємс
тва зберігаються в орендованому складі.
Відомості про земельну ділянку: за підприємством не закріп
лена земельна ділянка. Питання приватизації (оренди) земель
ної ділянки вирішується покупцем після укладання договору ку
півліпродажу об’єкта в порядку, встановленому чинним зако
нодавством.
Умови продажу:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець.
2. Новий власник стає правонаступником усіх прав та
обов’язків підприємства.
3. Створення не менше 10 нових робочих місць.
4. Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можли
востями, створення належних умов праці для таких осіб з
урахуванням їх особливих потреб, відповідного облаштування
виробництва та забезпечення доступу до нього зазначених осіб.
5. Забезпечення безпечних умов праці, що мінімізують ви
падки виробничого травматизму.
6. Збереження та раціональне використання робочих місць,
заборона звільнення працівників приватизованого підприємст
ва з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу
протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності.
7. До повного виконання умов продажу подальше відчужен
ня та застава об’єкта приватизації здійснюється покупцем
виключно за згодою державного органу приватизації.
8. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта
покупець повинен покласти всі невиконані зобов’язання на но
вого власника.
9. Здійснення заходів щодо захисту навколишнього середо
вища, дотримання санітарних та екологічних норм і правил по
жежної безпеки.
Вартість продажу без ПДВ — 56 836,50 грн., ПДВ —
11 367,30 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
68 203,80 грн.
Грошові кошти в розмірі 6 820,38 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, та реєстраційний вне
сок для реєстрації заявника як учасника аукціону, в розмірі
17,00 грн., вносяться на р/р № 373105018001 Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій
області в Управлінні Державного казначейства у Чернівецькій
області, МФО 856135, ідентифікаційний код 21432643.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37180501900001 Регіонального відділен
ня Фонду державного майна України по Чернівецькій області в
Управлінні Державного казначейства у Чернівецькій області,
МФО 856135, ідентифікаційний код 21432643.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові
кошти.
Аукціон буде проведено 22.08.2006 о 12.00 за адреF
сою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.
Кінцевий термін прийняття заяв: 18.08.2006.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування з дозволу регіонального відділення.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення Фонду державного майна України по Чернівецькій об
ласті, адреса: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, теле
фон для довідок 557528.

об’єкт в експлуатацію протягом двох років від дати нотаріаль
ного посвідчення договору купівліпродажу.
3. Забезпечити дотримання вимог екологічної безпеки, охо
рони навколишнього природного середовища під час добудо
ви та подальшого введення об’єкта в експлуатацію.
4. Забезпечити створення безпечних умов праці, дотриман
ня правил техніки безпеки.
5. Забороняється відчуження об’єкта та земельної ділянки,
на якій він розташований, до моменту здійснення покупцем
повних розрахунків за придбаний об’єкт, завершення
будівництва та введення об’єкта в експлуатацію.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. (без ПДВ) вноситься на р/р
№ 37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 292,68 грн. (без ПДВ), що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
р/р № 37313008000034 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у Донецькій
області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач:
Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 18 серпня 2006 р. Заяви на
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, каб. № 522.
Аукціон буде проведено 22 серпня 2006 року о 10.00 за
адресою: 83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 27, філія
«Донецький аукціонний центр» ДАК «Національна мережа
аукціонних центрів».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій
області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за
тел. (062) 3043262.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні гаражаFмайстерні
(початкова вартість знижена на 25%)
Назва об’єкта: незавершене будівництво гаражамайстерні,
що не увійшов до статутного фонду ВАТ «Малекс».
Адреса: 11601, Житомирська обл., м. Малин, вул. Огієнка, 55.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 30793301.
Балансоутримувач: ВАТ «Сервіс».
Адреса балансоутримувача: Житомирська обл., м. Малин,
вул. Огієнка, 55.
Призначення об’єкта: для ремонту та перебування
автотранспорту.
Характеристика об’єкта: об’єкт являє собою будівлю із
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силікатної цегли, приблизно над половиною будівлі — другий
поверх. Будівля перекрита з/б плитами перекриття,
всередині не обштукатурена, частково виконана бетонна
підготовка під підлогу. Всередині гаража три оглядові ями із
бетонних блоків та кімнати для виконання ремонтних робіт.
Дверні та віконні заповнення другого поверху відсутні, є
засклення першого поверху склоблоками. Інженерні
комунікації не підведені.
Будівництво здійснювалось протягом 1990—1992 рр.
Ступінь будівельної готовності: дані відсутні.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо під
об’єкт не відводилась.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 25%): 114 458,25 грн.
ПДВ: 22 891,65 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 137 349,90 грн.
Грошові кошти, що становить 10% початкової вартості
об’єкта: 13 735,00 грн.
Умови продажу: завершити будівництво об’єкта незавер
шеного будівництва та ввести його в експлуатацію протягом
3 років з моменту підписання акта прийманняпередачі;
напрямок використання об’єкта визначає покупець; протягом
одного року з моменту підписання акта прийманняпередачі
підготувати документи та здійснити відповідні дії щодо пере
оформлення права забудовника на об’єкт незавершеного бу
дівництва; не здійснювати відчуження об’єкта незавершено
го будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей
об’єкт, до моменту завершення будівництва та введення йо
го в експлуатацію; забезпечення вимог екологічної безпеки,
охорони навколишнього природного середовища під час до
будови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта при
ватизації.
Питання придбання чи оренди земельної ділянки 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, акF
товий зал.
Кінцевий термiн прийняття заяв: 14 серпня 2006 року до
18.00.
Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати за адре
сою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 227668.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональ
не відділення ФДМУ по Житомирській області, м. Житомир,
вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 227668, в робочі дні з
9.00 до 18.00.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні клубу на 200 місць під добудову
Назва об’єкта: клуб на 200 місць.
Адреса: Херсонська область, Каланчацький район, с. Мака
рівка.
Балансоутримувач об’єкта: ВАТ «Червоний чабан», код за
ЄДРПОУ 00486801, 75302, Херсонська область, Каланчацький
район, с. Червоний Чабан.
Об’єкт розташований на центральній вулиці с. Макарівка
та являє собою двоповерхову будівлю прямокутної форми.
Фундамент та цоколь виконано із залізобетонних блоків, сті
ни з силікатної цегли. Внутрішні стіни частково розібрані.
Секція «актовий зал» виконана на 2 поверхи, перекрита ре
бристими залізобетонними плитами перекриття, наявне
підвищення (приблизно 1 м) з залізобетонних плит пере
криття.
Наявне підвальне приміщення, вхід до якого з правого боку
будівлі (завалено сміттям), перекрито залізобетонними плита
ми перекриття.
На першому поверсі наявні 3 приміщення, стіни частково
обштукатурені. Перший поверх перекрито залізобетонними
плитами перекриття. Наявні віконні прорізи, сходи на другий
поверх, столярка відсутня.
На другому поверсі будівлі наявні 2 приміщення, стіни частко
во обштукатурені. Другий поверх перекрито залізобетонними
плитами перекриття. Наявні віконні прорізи, столярка відсутня.
Об’єкт не огороджений, не охороняється.
Умови продажу: протягом п’яти років від дати підписання ак
та прийманняпередачі добудувати об’єкт; протягом одного ро
ку з дня підписання акта прийманняпередачі підготувати до
кументи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення пра
ва забудовника; надати акт введення в експлуатацію добудо
ваного об’єкта згідно з чинним законодавством, використову
вати добудований об’єкт за власним бажанням; забезпечува
ти виконання вимог екологічної безпеки та охорони навколиш
нього середовища під час добудови об’єкта.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 376,99 грн.
ПДВ — 75,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
452,39 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу) для
участі в аукціоні: 45,24 грн.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові
кошти.
Аукціон відбудеться не раніше 30 днів з дня опублікуF
вання інформації у газеті «Відомості приватизації» за адF
ресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні —
три дні до початку аукціону.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковува
ного мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за придба
ний об’єкт приватизації, вносяться на рахунок одержувача —
Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській області, р/р №
37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержува
ча — УДК Херсонської області, код банку — 852010.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості про
дажу для участі в аукціоні: одержувач — Регіональне відділен
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ня ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37315008000014, код
за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК Херсонської об
ласті, код банку — 852010.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь
в аукціоні можна в Регіональному відділенні ФДМУ по Херсон
ській області за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, 6й
поверх, кімната 613, тел. 490373 з 8.00 до 17.00, п’ятниця з
8.00 до 15.00, вихідні — субота, неділя.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні зі знижкою початкової вартості
до 30% (під добудову) об’єкта державної
власності — школи
Назва об’єкта: школа.
Місцезнаходження: Чернігівська область, Куликівський ра
йон, с. Авдіївка, вул. Шкільна, 1.
Характеристика об’єкта: до складу ОНБ школи входять —
школа, спортзал, теплиця та котельня.
Будівля школи розміром 13,5х55,1 м — двоповерховий уч
бовий корпус із силікатної та керамічної цегли з перехідною га
лереєю розміром 3,5х14,5 м. Підвальне приміщення із залі
зобетонних фундаментних плит, бетонних блоків та кераміч
ної цегли. Перекриття будівлі виконано зі збірних залізобетон
них плит, покрівля з шиферу. Будівельна готовність 40%;
спортзал — одноповерхова будівля розміром 12,9х36,2 м
із силікатної та керамічної цегли з двоповерховим адмініст
ративнопобутовим корпусом. Перекриття будівлі виконано
зі збірних залізобетонних плит. Спортзал перекритий залі
зобетонними плитами. Покрівля відсутня. Будівельна готов
ність 30%;
котельня — одноповерхова будівля розміром 18,5х9,5м з ке
рамічної цегли, перекриття із залізобетонних плит, покрівля від
сутня. Будівельна готовність 30%;
теплиця розміром 9,9х15,8 м. Виконано фундамент і цоколь
із керамічної цегли висотою 0,5 м. Будівельна готовність 10%.
Загальна будівельна готовність об’єкта становить 30%.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 125 485 грн.
ПДВ — 25 097 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
150 582 грн.
Умови продажу: засоби платежу — грошові кошти; під до
будову протягом п’яти років після підписання договору купів
ліпродажу, без збереження профілю; після підписання акта
прийманняпередачі покупець зобов’язаний: в 1місячний те
рмін отримати висновок про технічний стан основних конс
трукцій об’єкта; в 3місячний термін укласти договір оренди
земельної ділянки, на якій розташований ОНБ або здійснити
приватизацію зазначеної земельної ділянки; в 5місячний те
рмін отримати дозвіл на проектнопошукові роботи; в річний
термін отримати дозвіл інспекції ДАБК на виконання будіве
льних робіт; заборона відчуження об’єкта незавершеного бу
дівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’
єкт, до завершення будівництва та введення об’єкта в експлу
атацію; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони на
вколишнього природного середовища під час добудови та по
дальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації; роз
строчка платежу згідно з чинним законодавством; покупець
самостійно вирішує питання землевідведення, згідно з зако
нодавством України.
Грошові кошти в розмірі 15 059 грн., що становить 10 % від
початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р №
37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл.,
код 14243893, банк одержувача — УДК у Чернігівській обл.,
МФО 853592.
Засоби платежу: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на приватизацію у розмірі 17 грн.
вноситься на р/р № 37187500900002, одержувач РВ ФДМУ
по Чернігівській обл., код 14243893, банк одержувача — УДК
в Чернігівській обл., МФО 853592.
Кінцевий термін прийняття заяв — 14 серпня 2006 року.
Аукціон відбудеться 18 серпня 2006 р. об 11.00 за адF
ресою: пр. Миру, 68, м. Чернігів.
Додаткову інформацію по об’єкту можна отримати в Регіо
нальному 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).

ПРОДАЖ НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ЛОТА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження
ціни лота — житлового будинку на 144 квартири
Назва об’єкта: житловий будинок на 144 квартири.
Балансоутримувач: державний завод «Керміконд».
Адреса: м. Верхньодніпровськ, вул. Петровського.
Відомості про об’єкт: житловий будинок складається з двох
блоксекцій А та Б по 72 квартири кожна. По блоксекції А змо
нтовано підвал і частково перший поверх. По блоксекції Б по
вністю змонтовано коробка 9поверхової будівлі зі збірних па
нелей, покрівля. На всіх поверхах змонтовані плити перекрит
тя, перегородки із залізобетонних блоків, сходи. Частково ви
конані позаквартальні інженерні комунікації (теплотраса, кана
лізація). На будівельному майданчику знаходяться демонтовані
залізобетонні панелі та блоки в кількості 105 шт. та 7 секцій ва
нних кімнат.
Проектнокошторисна документація відсутня.
Земельна ділянка під забудову — 0,26 га.
Будівельна готовність: 36%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 297 242,00 грн., ПДВ —
59 448,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
356 690,40 грн.
Умови продажу об’єкта: обов’язкове завершення будівниц
тва та введення об’єкта в експлуатацію за початковим призна
ченням або зі зміною профілю протягом п’яти років від дня під
писання акта прийманняпередачі об’єкта; заборона продажу
об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на
якій розташований цей об’єкт, до моменту завершення будів
ництва і введення об’єкта в експлуатацію та до моменту здійс
нення покупцем повних розрахунків за придбаний об’єкт; за
безпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишньо
го природного середовища під час добудови та подальшого

введення в експлуатацію об’єкта приватизації; право користу
вання, купівлі, оренди земельної ділянки та її розмір під об’єк
том приватизації покупцем 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 у розмірі 35 669,04 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 ФДМУ по Дніпропетровській області.
Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№37188500900001 Управління Державного казначейства Укра
їни по Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЗКПО
13467337 Регіональному відділенню ФДМУ по Дніпропетров
ській області.
Аукціон відбудеться 21 серпня 2006 року о 10.00 в фіF
лії «Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «НаціоF
нальна 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
ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: 49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінцевий
термін прийняття заяв: 17 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 за методом зниження
ціни лота —цеху метизного та ливарного виробництва
Назва об’єкта: цех метизного та ливарного виробництва.
Адреса: м. Верхньодніпровськ, вул. Тітова, 37.
Відомості про об’єкт: змонтовано фундамент із залізобетон
них блоків склянкового типу в кількості 35 шт. та залізобетон
них блоків ФС3 в кількості 9 шт., колони залізобетонні збірні
(400х600 мм) в кількості 14 шт., частково бетонна підлога.
Земельна ділянка під забудову — 0,7 га.
Будівельна готовність: 10%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 688,00 грн., ПДВ —
737,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
4 425,60 грн.
Умови продажу об’єкта: обов’язкове завершення будівни
цтва та введення об’єкта в експлуатацію за початковим при
значенням або зі зміною профілю протягом п’яти років від
дня підписання акта прийманняпередачі об’єкта; заборона
продажу об’єкта незавершеного будівництва та земельної ді
лянки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту завер
шення будівництва і введення об’єкта в експлуатацію та до
моменту здійснення покупцем повних розрахунків за придба
ний об’єкт; забезпечення вимог екологічної безпеки, охоро
ни навколишнього природного середовища під час добудо
ви та подальшого введення в експлуатацію об’єкта привати
зації; право користування, купівлі, оренди земельної ділян
ки та її розмір під об’єктом приватизації покупцем вирішу
ється самостійно в порядку, встановленому чинним законо
давством 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 442,56 грн., що
становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації,
вносять на рахунок № 37311009001104 Управління Державно
го казначейства України у Дніпропетровській області, МФО
805012, код за ЗКПО 13467337 Регіональному відділенню
ФДМУ 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 у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за
ЗКПО 13467337 Регіональному відділенню ФДМУ по Дніпро
петровській області.
Аукціон відбудеться 21 серпня 2006 року о 10.00 в фіF
лії «Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «НаціоF
нальна 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
ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінце
вий термін прийняття заяв: 17 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.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження
ціни лота — незавершеного будівництва житлового
будинку ВАТ «Закарпатнерудпром»
Назва об’єкта: незавершене будівництво житлового будин
ку ВАТ «Закарпатнерудпром» .
Адреса: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Садова.
Призначення об’єкта: житло.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 182 400,00 грн., ПДВ —
36 480,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
218 880,00 грн.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва
(ОНБ) — житловий будинок розміром в плані 18,8х14,4 м на
10 квартир є прибудованим до вже існуючого багатоквартир
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ного житлового будинку. Загальна площа приміщень, відве
дених під квартири 712 м2. У зв’язку з відсутністю консервації
будівництва окремі елементи та конструкції будівлі зазнали
руйнувань та зносу. Фундаменти стрічкові з фундаментних
блоків, які є стінами підвалу під всією будівлею. Стіни першо
го та другого поверхів виконано з повнотілої звичайної цегли,
третій та четвертий поверхи виконано з керамічних пористих
блоків, по п’ятому поверху виконано частково кладку торце
вої стіни. Горищне перекриття та дах відсутні. Сходи збірні за
лізобетонні частково зруйновані, мають значні тріщини та від
коли. Несучі конструкції третього та четвертого поверхів зна
ходяться в аварійному стані. До об’єкта незавершеного буді
вництва прокладено дорогу з твердим покриттям. Інженерні
комунікації водо, теплопостачання, електромережі і газові
мережі відсутні.
Початок будівництва — 1992 р., припинення будівельних ро
біт — 1996 р.
Ступінь будівельної готовності об’єкта: 47,8 %.
Окремо під об’єкт незавершеного будівництва земельна ді
лянка не відводилась. Площа забудови 270,7 м2. Питання зем
лекористування покупець вирішує самостійно з органами міс
цевого самоврядування згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; завер
шення будівництва; заборона продажу об’єкта до моменту за
вершення будівництва та введення його в експлуатацію; забез
печення виконання вимог екологічної безпеки, охорони навко
лишнього природного середовища під час добудови та пода
льшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації.
Покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовився
від підписання протоколу аукціону або договору купівлі
продажу, грошові кошти в розмірі 21 888,00 грн., що становить
10% від початкової вартості продажу об’єкта, не повертають
ся. Крім того, покупець відшкодовує продавцю вартість робіт,
пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та проведення
аукціону.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові
кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37182500900001 в УДК у Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.
Грошові кошти в розмірі 21 888,00 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховують
ся на р/р № 37314009000173 в УДК у Закарпатській області,
одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310,
МФО 812016.
Приймання заяв проводиться в робочі дні з 8.00 до 17.00, а
в п’ятницю з 8.00 до 15.45 та закінчується за 3 дні до прове
дення аукціону.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікуF
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» об
11.00 за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатська
обл., м. Хуст, вул. Садова.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Закарпатській області, 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, кімната 316, телефони для довідок:
(03122) 35321, 37193.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота —
30Fквартирного житлового будинку
Назва об’єкта: 30квартирний житловий будинок.
Адреса: Херсонська область, м. Таврійськ, вул. Гайдара, 5.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00952389, ВАТ «Новока
ховський комбінат хлібопродуктів», 74988, Херсонська область,
м. Таврійськ, вул. Промислова, 13.
Об’єкт являє собою 5 під’їздів (секції) житлового будинку, в
яких фактично передбачалось побудувати 95 квартир згідно з
типовим проектом. Чотири під’їзди примикають один до одно
го, а один – побудовано згідно з проектом на підставі 6,5 м від
вищевказаних.
Два під’їзди (30 квартир) являють собою 5поверхову
будівлю із залізобетонних плит з виконаними міжпанель
ними швами та змонтованими балконними плитами. По
будовано покрівлю без захисного покриття. Столярні ви
роби відсутні.
Наступні два під’їзди являють собою недобудовані підвальні
технічні приміщення із залізобетонних плит частково перекри
тих. Стан під’їзду, розташованого окремо, являє собою
пальовий фундамент з залитим ростверком.
У цілому до об’єкта підведені центральні інженерні комуні
каційні мережі (водопостачання, каналізація, електро та газо
постачання). Відводи до під’їздів не виконані. На відстані 150 м
від об’єкта незавершеного будівництва проходить центральна
мережа теплопостачання.
Будівельний майданчик розташовано в південній частині Схі
дного селища м. Таврійськ, на відстані 200 — 250 м від магіст
ральної траси Каховка — Херсон та на 25 м від дороги загально

го користування, яка має тверде покриття. Будівельні матеріали
на будівельному майданчику відсутні. Входи у побудовані два
під’їзди заварено залізобетонними плитами.
Об’єкт не огороджений, не охороняється.
Умови продажу: протягом п’яти років від дати підписання
акта прийманняпередачі добудувати об’єкт; протягом од
ного року з дня підписання акта прийманняпередачі підго
тувати документи та здійснити відповідні дії щодо переофо
рмлення права забудовника; надати акт введення в експлу
атацію добудованого об’єкта згідно з чинним законодавст
вом, використовувати добудований об’єкт за власним ба
жанням; забезпечувати виконання вимог екологічної безпе
ки та охорони навколишнього середовища під час добудови
об’єкта.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 272 135,10 грн.
ПДВ: 54 427,02 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 326 562,12 грн.
Сума грошових коштів (10% стартової ціни продажу) для уча
сті в аукціоні: 32 656,21 грн.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові
кошти.
На остаточну ціну продажу об’єкта ПДВ не нарахову
ється.
Аукціон відбудеться не раніше 30 днів з дня опублікуF
вання інформації у газеті «Відомості приватизації» за адF
ресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатко
вуваного мінімуму (17 грн.) вноситься на рахунок одержува
ча — Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській облас
ті, 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.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на рахунок одержувача – Регіонального відділення
ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37183003000014, код за
ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК у Херсонській об
ласті, 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. 240373 з 8.00 до 17.00, в п’ятницю з
8.00 до 15.00, вихідні — субота, неділя.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота
об’єктів незавершеного будівництва під добудову
Назва об’єкта: пошта.
Адреса: Херсонська область, Цюрупинський район, с. Мир
не, вул. Миру.
Балансоутримувач об’єкта: код за ЄДРПОУ 04833375,
ВАТ «Семеновод»,75143, Херсонська область, Цюрупинсь
кий район, с. Мирне, вул. Миру.
Об’єкт являє собою одноповерхову обштукатурену будівлю.
Покрівля з горищним приміщенням на дерев’яних кроквах кри
та шифером. Фундамент залізобетонний. Вікна будівлі заварені
гратами, віконні рами виконано з дерева, денеде наявне скло.
Вхідні двері дерев’яні з вікном з скла. Всередині будівлі є кори
дор та 3 кімнати. Стіни оштукатурені. Наявна електрична прово
дка, на підлозі частково лінолеум та є труби для опалення.
Об’єкт не огороджений, не охороняється. Будьякі будіве
льні матеріали на будівельному майданчику відсутні.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 022,34 грн.
ПДВ — 204,47 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 226,81 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу) для
участі в аукціоні: 122,68 грн.
Назва об’єкта: телефонізація.
Адреса: Херсонська область, Цюрупинський район, с. Мир
не, вул. Миру.
Балансоутримувач об’єкта: код за ЄДРПОУ 04833375, ВАТ
«Семеновод», 75143, Херсонська область, Цюрупинський ра
йон, с. Мирне, вул. Миру.
Об’єкт являє собою частину будівлі пошти і складається з 3
приміщень не завершених будівництвом. Стіни обштукатурені
та пофарбовані, потолок з дерев’яних щитів та пофарбований,
наявні двері, вікна — заварені гратами. Наявна електрична про
водка, на підлозі покладено лінолеум.
Об’єкт не огороджений, не охороняється. Будьякі будіве
льні матеріали на будівельному майданчику відсутні.
Умови продажу: протягом п’яти років від дати підписання ак
та прийманняпередачі добудувати об’єкт; протягом одного ро
ку з дня підписання акта прийманняпередачі підготувати до
кументи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення пра

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Å
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 284$52$40
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим
про підсумки конкурсу з продажу пакета акцій
ЗАТ «Кримметалоторг і Компанія»
Фондом майна Автономної Республіки Крим підбито підсу
мки конкурсу з продажу об’єкта групи Е — пакета акцій у роз
мірі 2,455 % статутного фонду ЗАТ «Кримметалоторг і Компа
нія», що належить Автономній Республіці Крим (95493, Авто
номна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Монтажна,10).
Код за ЄДРПОУ: 05512012.
Конкурс проведено за адресою: м. Сімферополь, вул. Се
вастопольська, 17, Фонд майна Автономної Республіки
Крим.

№ 27 (416)

Переможець конкурсу — фізична особа.
Умови продажу пакета акцій.
Покупець зобов’язується протягом 1 (одного) року забез
печити виконання фіксованих умов конкурсу, визначених
планом приватизації пакета акцій: дотримання в межах ко
рпоративних прав основного профілю діяльності і збільшен
ня загального обсягу виробництва за підсумками 2006 ро
ку щодо показників, досягнутих за 2005 рік; збереження в
межах корпоративних прав існуючих робочих місць; ство
рення в межах корпоративних прав безпечних або нешкід
ливих умов праці; дотримання в межах корпоративних прав
чинних норм з екологічної безпеки та захисту навколишньо
го середовища.

ва забудовника; надати акт введення в експлуатацію добудо
ваного об’єкта згідно з чинним законодавством, використову
вати добудований об’єкт за власним бажанням; забезпечува
ти виконання вимог екологічної безпеки та охорони навколиш
нього середовища під час добудови об’єкта.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 049,51 грн.
ПДВ — 409,90 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
2 459,41 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу) для
участі в аукціоні: 245,94 грн.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові
кошти.
Аукціон відбудеться не раніше 30 днів з дня опублікуF
вання інформації у газеті «Відомості приватизації» за адF
ресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.
Ознайомитися з об’єктами приватизації можна в робочі дні
за місцем їх розташування.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковува
ного мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за придба
ний об’єкт приватизації, вносяться на рахунок одержувача —
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області, р/р №
37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача —
УДК Херсонської 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 Херсонської об
ласті, код банку — 852010.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь
в аукціоні можна в Регіональному відділенні ФДМУ по Херсон
ській області за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, 6й
поверх, кімната 613, тел. 490373 з 8.00 до 17.00, п’ятниця з
8.00 до 15.00, вихідні — субота, неділя.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота
(під розбирання) — клубу
Назва об’єкта: клуб.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Городнянський рн,
с. Мощенка, вул. Леніна, 53.
Характеристика об’єкта: до складу об’єкта входять три спо
руди: будівля клубу із керамічної та силікатної цегли розміром
15,4х40,4 м, з підвалом. Підвал — із збірних бетонних блоків і
керамічної цегли, перекритий залізобетонними плитами. Пе
рекриття клубу виконано залізобетонними плитами на 50%. Бу
дівельна готовність 30%; котельня — одноповерхова будівля із
керамічної цегли розміром 6,7х18,9 м, перекрита залізобетон
ними плитами. Будівельна готовність 30%. Поруч змонтована
димова труба висотою 30 м, знаходиться в аварійному стані;
пожежний резервуар розміром 12х12 м, перекритий залізобе
тонними плитами. Будівельна готовність 50%. На будівельно
му майданчику знаходяться будівельні матеріали — 6 залізо
бетонних плит. Загальна будівельна готовність об’єкта 30%.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 13 620 грн.
ПДВ — 2 724 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 16 344 грн.
Грошові кошти в розмірі 1 635 грн., що становить 10 % від
початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р №
37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл.,
код 14243893, банк одержувача — УДК у Чернігівській обл.,
МФО 853592.
Умови продажу: під розбирання; в місячний термін з мо
менту підписання акта прийманняпередачі зареєструвати
договір купівліпродажу у відповідній місцевій раді; протя
гом двох років з дати підписання договору купівліпродажу
демонтувати об’єкт, провести рекультивацію землі, переда
ти її по акту прийманняпередачі органу місцевого самовря
дування та завірену копію акта прийманняпередачі надати
регіональному відділенню; забезпечити вимоги екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища
під час розбирання; не здійснювати відчуження об’єкта не
завершеного будівництва та земельної ділянки, на якій роз
ташований цей об’єкт, до моменту закінчення його розби
рання .
Засоби платежу — грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на приватизацію у розмірі 17 грн.
вноситься на р/р № 37187500900002, одержувач РВ ФДМУ по
Чернігівській обл., код 14243893, банк одержувача — УДК
у Чернігівській обл., МФО 853592.
Аукціон відбудеться 18 серпня 2006 р. об 11.00 за адF
ресою: проспект Миру, 68, м. Чернігів.
Кінцевий термін прийняття заяв — 14 серпня 2006 року.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію по об’єкту можна отримати в Регіо
нальному відділенні ФДМУ по Чернігівській області за адресою:
проспект Миру, 43, м. Чернігів, 14000, кімн. 319, тел. 676302
з 8 до 17 (крім вихідних).

Пакет містить 273 210 штук акцій, що становить 2,455% ста
тутного фонду.
Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн.
Форма випуску акцій: документарна.
Номінальна вартість пакета акцій: 68 302 грн. 50 коп.
Початкова вартість пакета акцій 69 945,00 грн.
Ціна продажу: 70 045,00 грн.

Департамент міждержавних майнових
відносин та спільних підприємств,
т. 284$54$69
Фондом державного майна України прийнято рішення
про приватизацію державної частки розміром 23,4%
у статутному фонді товариства з обмеженою відповіF
дальністю «НауковоFвиробнича компанія «АЛВІГОFКС»
(статутний фонд товариства — 28 687 689,61 грн.), розта
шованого за адресою: 93403, Луганська обл., м. Сєверодо
нецьк, вул. Пивоварова, 5, код за ЄДРПОУ 31337612.

19 липня 2006 року
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Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 280$42$32
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні бази відпочинку «Волна»,
що знаходиться на балансі ВАТ «Микитівський
деревообробний комбінат»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 20325282.
Назва об’єкта: база відпочинку «Волна», що знаходиться на
балансі ВАТ «Микитівський деревообробний комбінат».
Адреса: 87453, Першотравневий рн, смт Ялта, вул. Примор
ська, 2.
Призначення об’єкта: організація відпочинку.
Відомості про об’єкт: окремо розташовані каркасні дерев’я
ні літні будиночки — 5 од. (літ. Б1, Г1, Е1, Д1, З1), техніч
ний будиночок — 1 од. (літ. В1), будиночок вагонного типу —
1 од. (літ. Ж1), шлакоблочна їдальня — 1 од. (літ. А1), ворота
(№ 1), паркан (№ 2,3). Введені в експлуатацію в 1968, 1970 та
1974 роках. Розташовані на території площею 1,3 га, яка част
ково огороджена. Загальна корисна площа — 344,2 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 128 386,00 грн.,
ПДВ — 25 677,20 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 154 063,20 грн.
Умови аукціону: збереження профілю діяльності об’єкта;
утримання об’єкта у належному санітарнотехнічному стані; за
безпечення благоустрою прилеглої до об’єкта території; об’єкт
приватизації відчужується або здається в оренду з додержан
ням умов, на яких він був придбаний.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься в банк УДК у
Донецькій області на р/р № 37187561900001, МФО 834016,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділення Фон
ду державного майна України по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати
зації вносяться в банк УДК у Донецькій області на р/р
№ 37184564900001, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, одер
жувач — Регіональне відділення Фонду державного майна Укра
їни по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 15 406,32 грн., що становить 10 %
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк
УДК у Донецькій області на р/р № 37313008000034, МФО
834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділен
ня Фонду державного майна України по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 7 вересня 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, Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області, каб. 522.
Аукціон буде проведено 11 вересня 2006 року о 10.00
за адресою: 83003, м. Донецьк, просп. Ілліча, 27, філія
«Донецький аукціонний центр» Державної акціонерної
компанії «Національна мережа аукціонних центрів».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного май
на України по Донецькій області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062) 3359273.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні бази відпочинку,
що знаходиться на балансі ВАТ «Кролевецька фабрика
«Художнє ткацтво» (вартість знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ: 02968487.
Назва об’єкта: база відпочинку (об’єкт недіючий).
Адреса: 41340, Сумська обл., Кролевецький рн, с. Погорі
лівка, вул. Обтівська, 35.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Кро
левецька фабрика «Художнє ткацтво», 41300, м. Кролевець,
вул. Петровського, 38.
Призначення об’єкта: організація відпочинку.
Відомості про об’єкт: літній будинок відпочинку на п’ять кім
нат з двома верандами, чотири кімнати розраховані на 10 від
почиваючих, одна кімната для збереження меблів та інвента
ру; загальна площа приміщень — 88, 4 м2; зовнішні електроме
режі демонтовані, внутрішня електропроводка та електропри

лади в наявності. Земельна ділянка в лісовому масиві площею
0, 02 га. Територія не огороджена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 5 600 грн., ПДВ — 1 120 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
6 720 грн.
Умови продажу: збереження профілю протягом 5 років; пи
тання землекористування покупець вирішує самостійно в по
рядку, визначеному чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області
№ 37189500900001, банк: УДК у Сумській області, м. Суми,
МФО 837013, код 21124686.
Грошові кошти в розмірі 672 грн., що становить 10% від поча
ткової вартості продажу, вносяться на рахунок Регіонального від
ділення ФДМУ по Сумській області № 37317008000026, банк:
УДК у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання прото
колу аукціону або укладення договору купівліпродажу об’єкта,
грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості продажу
об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертаються.
Кінцевий термін прийняття заяв — 4 вересня 2006 року.
Аукціон буде проведено 8 вересня 2006 року об 11.00
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4Fй поверх,
Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області.
Ознайомитись з об’єктом можна за вказаною адресою.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми, вул. Хар
ківська, 30/1, тел. (0542) 361133.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні їдальні, що знаходиться на
балансі СТОВ Агрофірма «Салтівське»
Назва об’єкта: їдальня, що знаходиться на балансі СТОВ
Агрофірма «Салтівське».
Адреса об’єкта: 62561, Харківська обл., Вовчанський рн,
с. Петрівське, вул. Петровського, 49.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00850425, СТОВ Агро
фірма «Салтівське», 62561, Харківська обл., Вовчанський рн,
с. Петрівське.
Призначення об’єкта: громадське харчування, недіюча.
Відомості про об’єкт: їдальня — рік побудови 1968, у т.ч.: не
житлова будівля їдальні, літ. А1, загальною площею 338,9 м2;
сарай, літ. Б; вбиральня, літ. У; залишки металевої огорожі і ко
тла; дерев’яна лавка; плити тротуарні (6 од.).
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви
ділена. Питання землекористування покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу без ПДВ — 75 139 грн., ПДВ — 15 028 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
90 167 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Без збереження профілю.
2. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної
вартості.
3. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
4. У разі подальшого відчуження або передачі в заставу
об’єкта приватизації протягом одного року з моменту нотаріа
льного посвідчення договору купівліпродажу погодити це від
чуження або передачу в заставу з Регіональним відділенням
ФДМУ по Харківській області.
5. Вжити заходів щодо оформлення земельної ділянки від
повідно до вимог діючого законодавства України.
6. Дотримуватись санітарноекологічних норм та правил по
жежної безпеки.
7. Покласти виконання умов пунктів 1, 4, 5, 6 на нового влас
ника — у разі відчуження об’єкта приватизації.
8. Покласти виконання умов пунктів 1, 6 на орендаря у разі
передачі об’єкта в оренду.
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 Ре
гіональному 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 9 016,70 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: 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 8 вересня 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 — 4 вересня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
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ÏÐÎÄÀÆ ÏÀÊÅÒ²Â ÀÊÖ²É ÍÀ ÔÎÍÄÎÂ²É Á²ÐÆ²
Департамент продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів, т. 280$16$12
Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств на грошових регіональних аукціонах через Державну
акціонерну компанію «Національна мережа аукціонних центрів» 05.09.2006
№
пор.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Адреса

Статутний
фонд,
грн.

Номі&
нал,
грн.

Почат&
кова
ціна
акції,
грн.

Пакет
акцій,
шт.

%
до
СФ

Зе&
мель&
на
ділян&
ка,
га

Дата
надання
інфор&
мації

Кіль&
кість
пра&
ців&
ників,
чол.

Вартість
основних
фондів,
грн.

Знос
ОФ,
%

Балансо&
вий
прибуток,
грн.

Дебітор&
ська
заборго&
ваність,
грн.

Кредитор&
ська
заборго&
ваність,
грн.

Вартість
активів,
грн.

Обсяг
вироб&
ництва,
грн.

Назва продукції,
що виробляється

РВ ФДМУ по Хмельницькій області
Філія «Хмельницький аукціонний центр» ДАК «НМАЦ», м. Хмельницький, вул. Свободи, 3а, тел. (0382) 71$21$61
1

476808 ВАТ «ХМЕЛЬНИ
ЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬ
СЬКОГОСПОДАРСЬКО
РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМ
СТВО»

31530, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., 2263000,00
ЛЕТИЧІВСЬКИЙ Р Н,
СМТ МЕДЖИБІЖ,
ВУЛ. ЧКАЛОВА, 58

0,250

0,250

2263001

25,000

8927,88 за 2005 р.

368

6620000

71,80

18000

53000

231000

6305000

3831000

РИБА

Фонд державного майна України повідомляє
На придбання пакета акцій ВАТ «Хмельницьке виробниче сільськогосподарськоFриF
боводне підприємство» (код за ЄДРПОУ 476808) відповідно до Закону України «Про за
хист економічної конкуренції» у часник відкритого грошового регіонального аукціону, який
відбудеться 05.09.06, повинен надати, як підтвердні документи, копію рішення Антимонополь

19 липня 2006 року

○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні майна медпункту, що знаходиться
на балансі ВАТ «Харківський молочний комбінат»
Назва об’єкта: майно медпункту, що знаходиться на балансі
ВАТ «Харківський молочний комбінат».
Адреса об’єкта: 61172, м. Харків, вул. Роганська, 149.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00447451, ВАТ «Харків
ський молочний комбінат», 61172, м. Харків, вул. Роганська, 149.
Призначення об’єкта: медичні послуги.
Відомості про об’єкт: майно медпункту у кількості 4 од., а са
ме: крісло стоматологічне — 1 од., шафа медична — 2 од., апа
рат УВЧ — 1 од.
Вартість продажу без ПДВ — 747 грн., ПДВ — 150 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 897 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Збереження профілю протягом 1 року з моменту нотаріа
льного посвідчення договору купівліпродажу.
2. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної
вартості.
3. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
4. У разі подальшого відчуження або передачі в заставу об’єк
та приватизації протягом одного року з моменту нотаріаль
ного посвідчення договору купівліпродажу погодити це від
чуження або передачу в заставу з Регіональним відділенням
ФДМУ по Харківській області.
5. Дотримуватись санітарноекологічних норм та правил по
жежної безпеки.
6. Покласти виконання умов пунктів 1, 4, 5 на нового власни
ка — у разі відчуження об’єкта приватизації.
7. Покласти виконання умов пунктів 1, 5 на орендаря в разі
передачі об’єкта в оренду.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими 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 89,70 грн., що становить 10 відсот
ків 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 8 вересня 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 — 4 вересня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.

ного комітету України про надання дозволу на придбання пакета акцій даного ВАТ чи копію
заяви про надання дозволу на придбання пакета акцій підприємства з відміткою (штамп, дата,
вхідний номер, підпис) канцелярії Антимонопольного комітету України про її отримання не піз
ніше як за 8 календарних днів до останнього дня строку прийняття заяв для участі в аукціоні.

№ 27 (416)
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Інформація про підсумки продажу акцій відкритих акціонерних товариств на грошовому регіональному аукціоні
від 04.07.2006
Запропоновано акцій
№
пор.

Назва підприємства

Адреса

Кількість,
шт.

%
від СФ

Номінал,
грн.

Залишок
акцій
після всіх
попередніх
торгів,
шт.

Кількість
запропонованих
акцій,
шт.

Вартість
запропонованих
акцій,
грн.

Продано акцій
Кількість,
шт.

%
від СФ

Обсяг продажу акцій,
грн.

Середня ціна купівлі,
грн.

РВ ФДМУ по Чернівецькій області
Організатор аукціону: чернівецька філія «Чернівецький аукціонний центр» ДАК «НМАЦ», м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, тел.: (0372) 55$40$23; 55$44$84
1

952700 ВАТ «ЗЕРНО»

59400, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ.,
М. ЗАСТАВНА, ВУЛ. БАЖАН
СЬКОГО, 78

241540

21,92

0,250

241540

241540

60385,00

0

0,00

0,00

—

2

1037608 ВАТ «ПРИПРУТСЬ
КА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗО
ВАНА КОЛОНА № 152»

60300, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ.,
М. НОВОСЕЛИЦЯ, ВУЛ. КОМА
РОВА, 7

2739964

49,00

0,250

2739964

2739964

684991,00

0

0,00

0,00

—

3

2136703 ВАТ «ЧЕРНІВЦІ
СОРТНАСІННЯОВОЧ»

58026, М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КАШ
ТАНОВА, 127

813087

25,00

0,250

813087

813087

203271,75

0

0,00

0,00

—

ÊÎÍÊÓÐÑÈ Ç Â²ÄÁÎÐÓ ÅÊÑÏÅÐÒ²Â
Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 01.12.2004 № 103616511 редакція приймає електронною поштою від
регіональних відділень ФДМУ (gazeta@spfu.gov.ua) щосереди до 15.00 на публікацію в газеті «Відомості приватизації» ін
формації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.
Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, в якому зазначаються:
вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист;
прізвище, ім’я та по батькові (повністю), телефон виконавця;
електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше вищезазначеного терміну, будуть опубліковані у номері газети, що вийде друком лише за два тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у паперовому вигляді залишаються в регіональному
відділенні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна
Оцінка буде здійснюватись згідно з Методикою оцінки майна, затвер
дженою постановою КМУ від 10.12.03 № 1891.
1. Назва об’єкта: корівник.
Адреса об’єкта: Волинська обл., Луцький рн, с. Буяни.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк
та, який приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Балансова вартість об’єкта оцінки 50,57 грн. станом на 28.02.02.
Запланована дата оцінки: 31.07.06.
2. Назва об’єкта: інвентар гуртожитку в кількості 267 одиниць та
обладнання гуртожитку в кількості 6 одиниць.
Адреса об’єкта: 45000, м. Ковель, вул. Ватутіна, 101.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру відшко
дувань по відсутньому майну — інвентару гуртожитку (267 од.), та об
ладнанню гуртожитку (6 од.), які не увійшли до статутного фонду ВАТ
«Ковельльон».
Балансова вартість об’єкта оцінки 30,34 грн. станом на 31.08.04.
Запланована дата оцінки: 31.07.06.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіонального
відділення документацію у запечатаному конверті з описом підтверд
них документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів на
лежать: заява на участь у конкурсі за встановленою формою по кожно
му об’єкту окремо; копії установчих документів претендента; копії квалі
фікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залу
чено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сер
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; інформація про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної 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, а також терміну виконання робіт.
Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність: відпо
відної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має під
тверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та сві
доцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими
відповідно до Порядку реєстру фізичних осіб (оцінювачів) у Державному
реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001
№ 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за
№ 1092/6283; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки
майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залу
чені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку
майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оці
ночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна.
Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазначити в єди
ній одиниці виміру — календарних днях.
Конкурс відбудеться 3 серпня 2006 року в Регіональному відділенні
ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майF
дан, 9, кімната 801, телефони для довідок: 4F00F57, 4F34F92.
Конкурсну документацію слід подати до загального відділу Регіо
нального відділення ФДМУ по Волинській області до 28 липня 2006 року
включно за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімната 805.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки майна
(запланована дата оцінки 31.07.05)
Об’єкти державної власності:
Назва об’єкта: група будівель і споруд, у складі: будівлі нарядної,
резервуару протипожежного, вишки лафетної пожежної, будівлі конто
ри лісного складу, благоустрою шахтного подвір’я — навантажувально
розвантажувального майданчика лісного складу, що знаходиться на ба
лансі УДКР «Укрвуглереструктуризація».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості
для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Успенсь
кого, територія шахти ім. Батова.
Балансова залишкова вартість не встановлена.
Назва об’єкта: група будівель і споруд колишнього дитячого саF
дка, що знаходиться на балансі ТОВ «Агрофірма «Берестовий».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості
для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., Костянтинівський рн,
с. Осинове, вул. Поповича, 3.
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Балансова залишкова вартість не встановлена.
Назва об’єкта: нежитлова будівля, що знаходиться на балансі ВАТ
«Дружківський завод металевих виробів».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості
для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., м. Дружківка, с. Яковлі
вка, вул. Зубарева, 4.
Балансова залишкова вартість не встановлена.
Назва об’єкта: група будівель і споруд, у складі: будівлі конюшні,
будівлі гаража, споруди двох сараїв, що знаходиться на балансі УДКР
«Укрвуглереструктуризація».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості
для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., м. Макіївка, пров. Трочин
ського, територія шахти ім. Орджонікідзе.
Балансова залишкова вартість не встановлена.
Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 124,9 м2,
238,1 м2, 83,3 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Курахівський ме
ханічний завод».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості
для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., Мар’їнський рн, м. Ку
рахове, вул. Перемоги, буд. 16, прим. 2, 3, 4.
Балансова залишкова вартість не встановлена.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної ко
місії документацію в запечатаному конверті. До підтвердних документів
належать: заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних докуме
нтів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залу
чено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; пись
мові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оці
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який містить відомос
ті про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто
го досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі по
дібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон
верті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, кальку
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконан
ня робіт.
Конкурс відбудеться 3 серпня 2006 року о 10.00 за адресою: м.
Донецьк, вул. Артема, 97.
Конкурсна документація подається до секретаря комісії не пізніше,
ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (вклю
чно) за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97, к. 530. Тел. для довідок
3359373.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено
до проведення незалежної оцінки
1. Назва об’єкта: майстерня технічного обслуговування автоF
мобілів МТО—АТ — автомобіль ЗИЛ 157, державний номер
№ 40F18 ЗПЗ, укомплектований обладнанням, кількість — 85 од.
Місцезнаходження об’єкта: м. Бердянськ, вул. Приазовська, 114.
Телефони: (253) 23401; 23376 — голова правління Букала С.І.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу
на аукціоні.
Балансова залишкова вартість станом на 01.03.06 — 0 грн., балансо
утримувач — ВАТ «АТП12357».
Запланована дата оцінки: 31.07.06.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційноправова форма: державна.
2. Назва об’єкта: майстерня технічного обслуговування автомоF
білів МТОFАТ — автомобіль ЗИЛ 131, державний номер № 72F27
ЗПН, укомплектований генератором, зарядним приладом, зварюF
вальним апаратом.
Місцезнаходження об’єкта: м. Дніпрорудне, вул. Степова, 3.
Телефони: 827564802, голова правління Усс С. В.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу
на аукціоні.
Балансова залишкова вартість станом на 01.04.06 — 241,74 грн.,
балансоутримувач — ВАТ «АТП12364».
Запланована дата оцінки: 31.07.06.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційноправова форма: державна.
3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення 134 першого поверху
площею 267,0 м2, літ. АF4, що орендується.
ТОВ «СофтТАКСІ», виконано поліпшення.
Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської
України, 39а.
Телефон 131180, Шевченко В. В.

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом ви
купу.
Балансоутримувач — ТОВ «Житловокомунальне господарство» ВАТ
«АТП12364».
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
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено прете
ндентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оці
нку майна, завірені їхніми особистими підписами; копії сертифіката су
б’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державно
го 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 незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо); один конверт із зазначенням адреси пре
тендента.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон
верті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, кальку
ляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконан
ня робіт.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт необхідно зазначити в єди
ній одиниці виміру — календарних днях. Конкурсну документацію слід
подавати до загального відділу регіонального відділення ФДМУ (кімна
та № 767) до 04.08.06 (включно).
Конкурс відбудеться 10.08.06 у кімнаті № 748 о 14.00 за адF
ресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164.
Телефон для довідок 135029 (30).

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
державної власності груп А та Ж
Назва об’єкта: нежитлова прибудова до будівлі гуртожитку загальF
ною площею 453,8 м2 (нежитлові приміщення підвалу IFXIV плоF
2
щею 225,6 м та нежитлові приміщення 1Fго поверху № 25F39 плоF
щею 228,2 м2).
Адреса: м. Львів, вул. Ряшівська, 27.
Балансоутримувач: об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку «Титан».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Назва об’єкта: база відпочинку «Явір» (побутові вагончики —
4 одиниці, спальні будинки — 2 одиниці).
Адреса: Турківський рн, с. Коротище.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Галлак».
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єкта на
аукціоні.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі доку
менти: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за
твердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100); копію установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено претендентом 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 та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особис
тими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, вида
ного претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його шта
тному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки, у тому
числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному кон
верті і повинна містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміни
виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведен
ня конкурсу.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по ЛьвівF
ській області 2 серпня 2006 р. о 12.00 за адресою: м. Львів, вул.
Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області до 16.45
28 липня 2006 р. Телефон для довідок (0322) 741224.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
який відбувся у Фонді комунального майна Комсомольської
міської ради Полтавської області 30 червня 2006 року, з відбору
експертів, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації
Переможцем конкурсу визнано приватне підприємство «Кремекс
пертсервіс» по наступних об’єктах:
нежитловому вбудованому приміщенню площею 40,1 м2 за адре
сою: м. Комсомольськ, пров. Молодіжний, 28, що знаходиться на ба
лансі комунального житлового ремонтноексплуатаційного підприєм
ства № 1;
нежитловому вбудованому приміщенню площею 26,5 м2 за адре
сою: м. Комсомольськ, вул. Молодіжна, 12, що знаходиться на ба
лансі комунального житлового ремонтноексплуатаційного підпри
ємства № 1.
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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 року
№1891.
Державна власність.
1. Назва об’єкта: авторемонтна майстерня у складі: автомобіль
ЗІЛ131 ПАРМ1м номерний знак РВМ 4899; автомобіль ЗІЛ157 ПАРМ
1 м номерний знак РВМ4898; автомобіль ЗІЛ157 ПАРМ1м номерний
знак РВМ 4897; причіп, тип кузова — акумуляторна батарея без номер
ного знака; причіп, тип кузова — зварювальний апарат без номерного
знака; причіп, тип кузова — електростанція, без номерного знака, що
знаходяться на балансі ВАТ «Дубенське АТП15606».
Місцезнаходження: Рівненська область, м. Дубно, вул. Мирогощан
ська, 62.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості
для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення першого поверху
гуртожитку (перукарня) загальною площею 16,0 м2, що оренду
ється суб’єктом підприємницької діяльності — фізичною особою Калю
тою Г. А., та знаходиться на балансі ВАТ «Рівненський комбінат буді
вельних матеріалів».
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. П. Могили, 25.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартос
ті для приватизації об’єкта шляхом викупу, орендарем виконано не
від’ємні поліпшення.
3. Назва об’єкта: нежитлове цокольне приміщення гуртожиF
тку загальною площею 27,8 м2, що орендується суб’єктом підпри
ємницької діяльностіфізичною особою Прядко Н. В., та знаходить
ся на балансі ВАТ «Острозький цукровий завод».
Місцезнаходження: Рівненська обл., Острозький рн., с. Оженин,
вул. Заводська, 5а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для приватизації об’єкта шляхом викупу з врахуванням невід’ємних
поліпшень, здійснених орендарем за згодою орендодавця.
4. Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення магазину заF
гальною площею 84,7 м2, що знаходяться на балансі ДРКВП «Заліз
ничник».
Місцезнаходження: Рівненська обл., м. Сарни, вул. 17 Вересня, 16.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
приватизації об’єкта шляхом викупу з врахуванням невід’ємних поліп
шень, здійснених орендарем за згодою орендодавця.
5. Назва об’єкта: нежитлові приміщення першого поверху гуртоF
житку загальною площею 56,4 м2, що орендуються суб’єктом підпри
ємницької діяльності — фізичною особою Степаненко І. Л. та знаходять
ся на балансі ВАТ «Рівненський завод високовольтної апаратури».
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Коцюбинського, 6.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
приватизації об’єкта шляхом викупу, орендарем виконано невід’ємні по
ліпшення.
Комунальна власність.
1. Назва об’єкта: адмінприміщення загальною площею 47,5 м2,
що знаходиться на балансі Корецької міської Ради.
Місцезнаходження: Рівненська обл., м. Корець, вул. Київська, 97а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості
для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
2. Назва об’єкта: адмінбудівля загальною площею 107,7 м2,
що знаходиться на балансі Корецької міської Ради.
Місцезнаходження: Рівненська обл., м. Корець, вул. Київська, 97.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості
для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
3. Назва об’єкта: гараж загальною площею 22,1 м2, що знаходить
ся на балансі Корецької міської Ради.
Місцезнаходження: Рівненська обл., м. Корець, вул. Шкільна, 1б.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості
для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна,
затвердженою 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 5.11.2003 № 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
конкурсної пропозиції та підтвердних документів.
До підтвердних документів належать:
1. Заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до
додатку № 3 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, 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 запе
чатаному конверті з описом підтвердних документів, які містяться в
конверті.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду державF
ного майна України по Рівненській області 10 серпня 2006 року о
10.00 за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 16.00 4 серпня 2006 ро
ку за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Телефон для довідок: 227940, 635819.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності , які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів приватизації
1. Автомобіль ЗІЛF157 КЕ, спеціальний, державний номер 80F
13 ТЕЕ, рік випуску 1970, двигун № 809471, шасі № 329923, що
знаходиться на балансі ВАТ «Микулинецьке АТП 16144».
Адреса об’єкта оцінки: вул. Сенчихіна, 17, смт Микулинці Теребов
лянського району Тернопільської області.
Мета оцінки: визначення вартості об’єкта для приватизації шляхом
продажу на аукціоні.
Первісна вартість автомобіля станом на 30.06.2006 —
6 391,76 грн.
Залишкова вартість автомобіля станом на 30.06.2006 — 0 грн.
Запланована дата оцінки — 31.07.2006.
2. Автомобіль МТОFАТF1Н (ш. ЗІЛF131), спеціальний, державF
ний номер 02F44 ТЕР, рік випуску 1991, двигун № 717784, шасі
№ 918326, що знаходиться на балансі ВАТ «Тернопільське
АТП16154».
Адреса об’єкта оцінки: вул. Гайова, 8, м. Тернопіль.
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Мета оцінки: визначення вартості об’єкта для приватизації шляхом
продажу на аукціоні.
Первісна вартість автомобіля станом на 30.06.2006 —
65 430,44 грн.
Залишкова вартість автомобіля станом на 30.06.2006 —
6 808,21 грн.
Запланована дата оцінки — 31.07.2006.
3. Автомобіль МРС ЗІЛF131, спеціальний, державний номер
43F43 ТЕП, рік випуску 1990, двигун № 631864, шасі № 900519,
що знаходиться на балансі ВАТ «Тернопільське АТП16154».
Адреса об’єкта оцінки: вул. Гайова, 8, м. Тернопіль.
Мета оцінки: визначення вартості об’єкта для приватизації шляхом
продажу на аукціоні.
Первісна вартість автомобіля станом на 30.06.2006 —
47 063,52 грн.
Залишкова вартість автомобіля станом на 30.06.2006 —
4 897,07 грн.
Запланована дата оцінки — 31.07.2006.
4. Автомобіль МРС ЗІЛF131, спеціальний, державний номер
43F44 ТЕП, рік випуску 1990, двигун № 599811, шасі № 893808,
що знаходиться на балансі ВАТ «Тернопільське АТП16154».
Адреса об’єкта оцінки: вул. Гайова, 8, м. Тернопіль.
Мета оцінки: визначення вартості об’єкта для приватизації шляхом
продажу на аукціоні.
Первісна вартість автомобіля станом на 30.06.2006 —
47 063,52 грн.
Залишкова вартість автомобіля станом на 30.06.2006 —
4 897,07 грн.
Запланована дата оцінки — 31.07.2006.
5. Автомобіль МРМFМ1 ЗІЛF131, спеціальний, державний номер
43F42 ТЕП, рік випуску 1990, двигун № 903251, шасі № 646268,
що знаходиться на балансі ВАТ «Тернопільське АТП16154».
Адреса об’єкта оцінки: вул. Гайова, 8, м. Тернопіль.
Мета оцінки: визначення вартості об’єкта для приватизації шляхом
продажу на аукціоні.
Первісна вартість автомобіля станом на 30.06.2006 —
47 063,52 грн.
Залишкова вартість автомобіля станом на 30.06.2006 —
4 897,07 грн.
Запланована дата оцінки — 31.07.2006.
6. Автомобіль ЗІЛF157 К, спеціальний, державний номер 10F37
ТЕЕ, рік випуску 1970, двигун № 813475, шасі № 331733 із комF
плектом майна, що знаходиться на балансі ВАТ «Чортківське АТП
16142».
Адреса об’єкта оцінки: вул. С. Бандери,60, м. Чортків Тернопільської
області.
Мета оцінки: визначення вартості об’єкта для приватизації шляхом
продажу на аукціоні.
Первісна вартість автомобіля станом на 30.06.2006 —
7 024,68 грн.
Залишкова вартість автомобіля станом на 30.06.2006 —
7 024,68 грн.
Запланована дата оцінки — 31.07.2006.
7. Автомобіль ЗІЛF157, спеціальний ПАРМF1, державний номер
35F95 ТЕВ, рік випуску 1968, двигун № 672374, шасі № 258614,
що знаходиться на балансі ВАТ «Тернопільське АТП16127».
Адреса об’єкта оцінки: вул. Галицька, 38, м. Тернопіль.
Мета оцінки: визначення вартості об’єкта для приватизації шляхом
продажу на аукціоні.
Первісна вартість автомобіля станом на 30.06.2006 —
28 012,00 грн.
Залишкова вартість автомобіля станом на 30.06.2006 —
6 319,00 грн.
Запланована дата оцінки — 31.07.2006.
8. Автомобіль ЗІЛF157, спеціальний ПАРМF1, державний номер
35F96 ТЕВ, рік випуску 1968, двигун № 172900, шасі № 258797,
що знаходиться на балансі ВАТ «Тернопільське АТП16127».
Адреса об’єкта оцінки: вул. Галицька, 38, м. Тернопіль.
Мета оцінки: визначення вартості об’єкта для приватизації шляхом
продажу на аукціоні.
Первісна вартість автомобіля станом на 30.06.2006 —
28 012,00 грн.
Залишкова вартість автомобіля станом на 30.06.2006 —
6 319,00 грн.
Запланована дата оцінки — 31.07.2006.
9. Автомобіль ЗІЛF157, спеціальний ПАРМF1, державний номер
35F97 ТЕВ, рік випуску 1968, двигун № 672699, шасі № 260580
з комплектом майна, що знаходиться на балансі ВАТ «Тернопільське
АТП16127».
Адреса об’єкта оцінки: вул. Галицька, 38, м. Тернопіль.
Мета оцінки: визначення вартості об’єкта для приватизації шляхом
продажу на аукціоні.
Первісна вартість автомобіля станом на 30.06.2006 —
28 012,00 грн.
Залишкова вартість автомобіля станом на 30.06.2006 —
6 319,00 грн.
Запланована дата оцінки — 31.07.2006.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкур
сну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних доку
ментів, що містяться в конверті, а саме: заяву на участь у конкурсі за
встановленою формою; копію установчого документа претендента; ко
пії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
претендента та копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде
додатково залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцін
ку майна та висновку про його вартість (кваліфікаційне посвідчення, сві
доцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, посвідчення
про підвищення кваліфікації оцінювачів за відповідними напрямами);
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претенден
том до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
та висновку про вартість майна, завірені їхніми особистими підписами;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом державного майна України; інформацію про претендента (до
кумент, який повинен містити відомості про претендента щодо його до
свіду з оцінки майна, зокрема подібного майна, кваліфікації та особис
того досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі,
проходження ними підвищення кваліфікації, кількості осіб, що склали ква
ліфікаційний іспит щодо кількості осіб, що перебували на стажуванні в
суб’єкта оціночної діяльності та кваліфікації оцінювачів, які додатково за
лучаються ним до проведення незалежної оцінки, 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, а також терміну виконання робіт
(не більше 10ти календарних днів).
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі
можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності: які діють на під
ставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих ФДМУ від
повідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та про
фесійної оціночної діяльності в Україні», якими передбачено здійс
нення практичної діяльності з оцінки майна за напрямом «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями 1.2. «Оцінка ма
шин і обладнання» та 1.3. «Оцінка дорожніх транспортних засобів»;
мають практичний досвід у проведенні оцінки машин і обладнання
та дорожніх транспортних засобів; в їх складі працюють оцінювачі,
які будуть залучатися до виконання незалежної оцінки майна, мають
чинні кваліфікаційні документи оцінювачів за напрямом «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями 1.2. «Оцінка ма
шин і обладнання» та 1.3. «Оцінка дорожніх транспортних засобів»
та свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви
дані відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у

Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду держав
ного майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністер
стві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283 (z109201).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації, або її не
своєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конку
рсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою після за
твердження протоколу засідання комісії.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведен
ня конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсна документація приймається до 27 липня 2006 року включно
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 604.
Конкурс відбудеться 3 серпня 2006 року в Регіональному віддіF
ленні ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11.
Телефон для довідок 526685.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: будівля диспетчерської бази загальною площею
138,7 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Завод «Строммашина».
Місцезнаходження об’єкта — м. Хмельницький, Проспект Миру, 42.
Запланована дата оцінки об’єкта — 31.07.2006 р.
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 р. № 2100); копію установчого документа претен
дента; копії документів, що підтверджують кваліфікацію оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцін
ки 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; ін
формацію про претендента, в якій зазначаються досвід роботи, кваліфі
кація та особистий досвід роботи оцінювачів, які працюють у його штат
ному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна,
у тому числі подібного майна тощо;
один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу; пропози
ції щодо умов оплати відповідно до калькуляції витрат та строку вико
нання робіт (подаються у запечатаному конверті).
Пропозиції щодо строку виконання робіт необхідно зазначити в єдиній
одиниці виміру — календарних днях. Конкурсна документація подаєть
ся в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що міс
тяться 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 РегіональF
ному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області за адресою:
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Документи приймаються до 31 липня 2006 року (включно).
Телефон для довідок 795616.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернігівській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
Назва об’єкта оцінки: адміністративна будівля.
Адреса об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 13а.
Балансоутримувач: Відділ Державної служби охорони при УМВС
України в Чернігівській області.
Відомості про об’єкт: чотириповерхова цегляна будівля з підва
лом, загальною площею 1 612,8 м2.
Мета проведення оцінки: визначення вартості з метою передачі в ко
мунальну власність територіальної громади м. Чернігова шляхом обмі
ну на інший об’єкт нерухомості.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкур
сну документацію, яка подається в запечатаному конверті з описом під
твердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних докумен
тів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою формою (від
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль
ності, затвердженого наказом ФДМУ № 2100 від 25.11.03); копія уста
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оціню
вачів, які працюють у штатному складі, та, яких буде залучено до прове
дення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оці
нювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення ро
біт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом державного майна України; інформацію
про претендента (документ, який містить відомості про претендента що
до його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конве
рті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт
(зазначається в єдиній одиниці виміру — календарних днях).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допуска
ється.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по ЧерF
нігівській області 14 серпня 2006 р. о 15.00 за адресою: м. ЧерніF
гів, проспект Миру, 43.
Документи приймаються до 8 серпня 2006 р. (включно) за адресою:
м. Чернігів, проспект Миру, 43, к. 325, тел. для довідок (04622) 79884.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде
залучено до проведення незалежної оцінки об’єктів
З метою приватизації шляхом викупу.
Нежитлові приміщення площею 236,3 м2 за адресою: м. Київ,
вул. Січневого Повстання, 12а, літ. А.
Об’єкт соціальної сфери ВАТ «Холодокомбінат № 4» — нежитло
вий будинок (сауна) площею 51,7 м2 за адресою: м. Київ, вул. Білець
кого, 34, літ. В.
З метою продажу на аукціоні.
Об’єкт незавершеного будівництва — підвальне приміщення цивіль
ної оборони площею 675,0 м2, за адресою: м. Київ, вул. В. Стуса, 3537.
Автомобілі ЗІЛ131 в кількості 3 одиниці, автомобілі ЗІЛ157 в кілько
сті 3 одиниці, причепи автомобільні ТАП3755 в кількості 2 одиниці, ма
теріали, запасні частини та МШП, що знаходяться на балансі ВАТ «КАТП
13054» за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20.
Автомобіль ЗІЛ131 МТОАТ, що знаходиться на балансі ВАТ «Транс
Оболонь» за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, 11.
Пересувна ремонтна майстерня МТОАТЗІЛ131, що знаходиться на
балансі ВАТ «АКТранс» за адресою: м. Київ, вул. Оранжерейна, 1.
Пакет акцій ВАТ «Універсам № 10 «Печерський», який становить
21,99% статутного фонду.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення
Фонду державного майна України по м. Києву конкурсну документацію,
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яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.
До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсі (за
встановленою 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 додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претен
денту Фондом державного майна України; інформація про претен
дента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінюва
чів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конве
рті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання ро
біт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних днях.
Конкурсна документація претендента подається на кожний об’єкт
окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На кон
курс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться 4 серпня 2006 р. о 10.00 в Регіональному
відділенні Фонду державного майна України по м. Києву за адреF
сою: м. Київ, бульвар Шевченка, 50г, тел. для довідок 235F53F86.
Документи приймаються до 12.30 31 липня 2006 р. за адресою:
м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 50г, кімн. 215. Тел. для довідок 2355386.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду приватизації комунального майна Подільського району
м. Києва про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів комунальної власності Подільського району
№
пор.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назва об’єкта
Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитловий будинок
Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення

Адреса
вул. Фролівська,1/6, літ. А
вул. Фролівська,1/6, літ. А’
вул. Хорива, 47, літ. А
вул. Нижньоюрківська, 3, літ. А
вул. Волоська, 44, літ. А
вул. Андріївська, 9, літ. А
Андріївський узвіз,19, літ. А
вул. Волоська, 55/57, літ. А

Загальна
площа, м2
342,3
351,3
255,3
68,8
50,4
263,0
160,6
52,5

На участь у конкурсі претендентам потрібно подати такі документи:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцін
ки та підписання звіту про оцінку; 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; інформацію 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); конкурсна про
позиція претендента (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).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті.
Документи приймаються до 13.00 27.07.2006.
Конкурс відбудеться 03.08.2006 о 10.00 в Фонді приватизаF
ції комунального майна Подільського району м. Києва за адреF
сою: м. Київ, вул. Щекавицька, 42/48.
Телефон для довідок 4177462.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, який відбувся 22.06.2006
у Регіональному відділенні Фонду державного майна України
по Донецькій області
Переможцями конкурсу визнано:
по об’єкту державної власності, гр. А — групі інвентарних об’єктів,
що знаходяться на балансі і орендуються ТОВ «Укртрансагро», у складі:
будівля пилорами площею 279,1 м2, блок санітарнопобутовий площею
158,2 м 2, складський майданчик площею 2 286 м 2, м. Маріуполь,
пр. Адмірала Луніна, 2 — ТОВ «Майнекс»;
об’єкту державної власності, гр. А — будівлі прибудови до повітро
надувного цеху, літ. Б’1 площею 63,3 м2, що знаходиться на балансі
ВАТ «Донецький завод іграшок», м. Донецьк, вул. Кірова, 90 — філію
«Донецький аукціонний центр» ДАК «НМАЦ»;
об’єкту державної власності, гр. А — будівлі прибудови до зварюва
льної ділянки літ. З’1 площею 19,4 м2, що знаходиться на балансі ВАТ
«Донецький завод іграшок», м. Донецьк, вул. Кірова, 90 — філію
«Донецький аукціонний центр» ДАК «НМАЦ»;
об’єкту державної власності, гр. А — будівлі прибудови до цеху ме
талообробки, літ. Л’1 площею 42,9 м2, що знаходиться на балансі ВАТ
«Донецький завод іграшок», м. Донецьк, вул. Кірова, 90 — ФОП
Бура М. С.;
об’єкту державної власності, гр. А — будівлі прибудови до станції
нейтралізації, літ. З’’1 площею 24,9 м2, що знаходиться на балансі ВАТ
«Донецький завод іграшок», м. Донецьк, вул. Кірова, 90 — ФОП
Бура М. С.;
об’єкту державної власності, гр. А — асфальтовому покриттю (інв.
№ 00007) площею 700 м2, що знаходиться на балансі АТЗТ «Донбасза
лізобетонбуд», м. Донецьк, вул. Елеваторна, 1 — СПД ФО Ганжа Б. М.;
об’єкту державної власності, гр. А — нежитловій будівлі (колишній кон
дитерський цех), літ. А1, загальною площею 371,5 м2 з прибудовою сараю,
літ. Б1, та замощенням, літ. I, що знаходяться на балансі Орендного
підприємства громадського харчування «Облагробуд», м. Маріу
поль, пл. Лепсе, 11 — ТОВ «Майнекс»;
об’єкту державної власності, гр. А — нежитловому вбудованому при
міщенню площею 226,3 м2, що знаходиться на балансі Костянтинівсько
го державного хімічного заводу м. Костянтинівка, вул. Пушкінська,
342 — ТОВ «Ведаконсалтинг»;
об’єкту державної власності, гр. А — нежитловій будівлі (їдальня)
загальною площею 305,3 м2, що знаходиться на балансі ДП «Донецька
обласна дирекція з ліквідації збиткових вугледобувних та вуглеперероб
них підприємств» ДП «Донвуглереструктуризація», м. Торез, вул. Са
ратовська, 1 — СПД ФО Ганжа Б. М.;
об’єкту державної власності, гр. А — нежитловій будівлі (гараж на 8
боксів) загальною площею 312,7 м2, що знаходиться на балансі ДП «До
нецька обласна дирекція з ліквідації збиткових вугледобувних та вуг
лепереробних підприємств» ДП «Донвуглереструктуризація», м. Торез,
вул. Саратовська, 22 — СПД ФО Ганжа Б. М.;
об’єкту державної власності, гр. А — окремому індивідуально визна
ченому майну — машини швейні кл. 1022М (інв. № 3980, 3981, 3983),
що знаходяться на балансі структурної одиниці «Кураховекомуненерго»

ВАТ «Донбасенерго», Мар’їнський рн, м. Курахове, вул. Пушкіна, 23 —
ТОВ «ІЕФ «Акцепт»;
об’єкту державної власності, гр. А — нежитловій будівлі загальною
площею 1 566,4 м2 з підвалом, 4 ґанками та мощенням (колишній дитя
чий садок), що знаходиться на балансі ВАТ «Племінний завод «Розісь
кий», Новоазовський рн, с. Рози Люксембург, вул. Комсомольська, 23 —
ПП «Центр експертних послуг».

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, який відбувся 15.06.2006
у Регіональному відділенні Фонду державного майна України
по Донецькій області
Переможцями конкурсу визнано:
по об’єкту державної власності групи А — окремому індивідуально ви
значеному майну — дерев’яний будиночок відпочинку без фундаменту,
що не увійшло до статутного фонду і знаходиться на балансі ТОВ «Вет
ківський завод». Місцезнаходження об’єкта: Першотравневий рн, с. Ур
зуф, територія бази відпочинку «Чайка» — МПП «Укрвостокпатеко;
об’єкту державної власності групи А — вбудованому нежитлово
му приміщенню першого поверху житлового будинку з льохом
загальною площею 311,3 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Яси
нівський коксохімічний завод» і орендується суб’єктом підприєм
ницької діяльності — фізичною особою Насолодіною Т. Ю. Місцезна
ходження об’єкта: м. Макіївка, вул. Депутатська, 158 — ТОВ НКУФ
«Універсалконсалтинг».

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть долучені
для проведення незалежної оцінки майна, який відбувся
23.06.2006 у Горлівському представництві ФДМУ
Переможцем конкурсу по об’єкту державної власності групи Д:
ОНБ — житловий будинок № 132, за адресою: м. Світлодарськ, мікро
район № 2, визнано фізичну особу — підприємця Романець О. І.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, що відбувся в РВ ФДМУ
по Кіровоградській області з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено для проведення незалежної
оцінки об’єктів приватизації
Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Міжнародне агентство «ПоглядНекст» — по не завершеному бу
дівництвом житловому будинку № 193, що знаходиться за адресою:
Кіровоградська обл., Олександрійський район, с. Бутівське;
ПП «ЕкспертС» — по оцінці необоротних активів Кіровоградського
державного підприємства матеріальнотехнічного забезпечення «Агро
промтехпостач», розташованого за адресою: м. Кіровоград, вул. Мур
манська, 15.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які були залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
приватизації, що відбувся 7 липня 2006 року
Назва об’єкта: Державне підприємство «Украгроспецсервіс».
Місцезнаходження об’єкта: 65006, м. Одеса, вул. Декабристів, 48.
Оцінка необоротних активів.
Переможцем конкурсу визнано ТОВ «Інститут експертизи та управ
ління власності».

ФДМУ повідомляє
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.07.2006

м. Київ

№ 1066

Про скасування наказу ФДМУ від 30.10.98 № 2058
«Про встановлення деяких квот
під час відкритого продажу акцій»
З метою прискорення приватизації, недопущення роз
порошення акцій продажу пакетів акцій ВАТ на конкуре

нтних видах продажу за грошові кошти, вдосконалення
процедури проведення спеціалізованих аукціонів за гро
шові кошти та керуючись матеріалами виробничої на
ради від 25.05.06 на виконання наказу ФДМУ від
29.12.05 № 3275 «Щодо оперативного вирішення про
блемних питань Фонду майна Автономної Республіки
Крим та регіональних відділень» та на виконання пункту
3 протоколу наради з обговорення матеріалів перевір
ки діяльності ДАК «НМАЦ», висновків і пропозицій щодо
підвищення ефективності роботи Компанії від 3 липня
2006 року

НАКАЗУЮ:
1. Скасувати наказ ФДМУ від 30.10.98 № 2058.
2. Встановити, що максимальний розмір пакета акцій
ВАТ, який може бути запропонований до продажу на
спеціалізованому аукціоні за грошові кошти, не повинен
перевищувати 25 відсотків розміру статутного фонду
ВАТ.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
Д. Парфененка.
Голова Фонду

В. СЕМЕНЮК

ДО УВАГИ ОЦІНЮВАЧІВ
Відповідно до наказу ФДМУ від 11.07.06
№ 1084 у зв’язку з отриманням Мамедо
вим А. Х. двох нових кваліфікаційних сві
доцтв оцінювача від 17.06.2006 МФ № 4359
та від 17.06.2006 ЦМК № 256, виданих
ФДМУ і Українською комерційною школою,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від
30.12.2005 № 4274, видане ФДМУ МаF
медову А. Х.
Відповідно до наказу ФДМУ від 11.07.06
№ 1086 анульовано свідоцтво про реєстF

рацію в Державному реєстрі оцінювачів
від 10.06.2002 № 1130, видане ФДМУ
Бандуріній К. А.
Відповідно до наказу ФДМУ від 11.07.06
№ 1087 у зв’язку з отриманням Гущиним І. М.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 13.11.2006 ЦМК № 248, виданого ФДМУ і
Центром післядипломної освіти підприємства
«ДалексЕксперт», анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оціF
нювачів від 06.06.2005 № 2956, видане
ФДМУ Гущину І. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 11.07.06
№ 1088 анульовано свідоцтво про реєстF
рацію в Державному реєстрі оцінювачів
від 17.05.2002 № 960, видане ФДМУ МиF
ронову А. М.
Відповідно до наказу ФДМУ від 11.07.06
№ 1089 у зв’язку з отриманням Матвєє
вим О. В. нового кваліфікаційного свідоцт
ва оцінювача від 17.06.2006 МФ № 4355,
виданого ФДМУ і Українською комерцій
ною школою, анульовано свідоцтво про
реєстрацію в Державному реєстрі оціF

нювачів від 30.10.2002 № 3533, видаF
не ФДМУ Матвєєву О. В.
Відповідно до наказу ФДМУ від 11.07.06
№ 1090 у зв’язку з отриманням Бурдою Р. М.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 15.04.2006 МФ № 4264, виданого ФДМУ і
Інститутом підприємництва та перспективних
технологій при Національному університеті
«Львівська політехніка», анульовано свідоцF
тво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 30.12.2003 № 948, видане
ФДМУ Бурді Р. М.

ПРОДАЖ ПАКЕТІВ АКЦІЙ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення
конкурсу з використанням відкритості пропонування ціни
за принципом аукціону з продажу пакета акцій
ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз»
1. Код за ЄДРПОУ: 5763797.
Повна назва акціонерного товариства: відкрите акціонерне то
вариство «Холдингова компанія «Луганськтепловоз».
Місцезнаходження: 91005, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107.
Телефон (0642) 527269.
Телефон/факс (0642) 528042.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет
акцій в кількості 166 583 258 штук, що становить 76 % статутного
фонду ВАТ .
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій — 292 000 тис. грн.
Крок збільшення ціни при проведенні торгів «з голосу» ліцитато
ром — 3 000 тис. грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз».
Статутний фонд — 54 796 171,0 грн.
Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг), у то
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му числі експортної, за останній звітний період (станом на
01.07.06):
тепловози магістральні (4 секції, у т. ч. на експорт) —
21 816,0 тис. грн.;
електропоїзд постійного струму (3 состави) — 56 940,0 тис. грн.;
дизель — поїзд ДСЛ — 02 (1 состав) — 16 735,0 тис. грн.;
запчастини залізничного транспорту — 26 790,0 тис. грн.
(у т. ч. на експорт) — 22 880,0 тис. грн.;
електровоз (1 состав) — 16 858,0 тис. грн.;
інші роботи — 2 517,0 тис. грн.
(у т. ч. на експорт) — 1 010,0 тис. грн.
Кількість працюючих станом на 01.07.2006 — 8 004 чол.
Відомості про споруди та земельну ділянку, умови її викорис
тання:
розмір земельної ділянки для виробничих потреб — 154,9 га;
розмір земельної ділянки для невиробничих потреб — 26,2 га;
кількість складських приміщень (за винятком об’єктів соціально
побутового призначення) — 42 од. Загальною площею 43 768,2 м2;
кількість будівель ( за винятком об’єктів соціальнопобутового
призначення ) — 302 од. загальною площею 464 742, 28 м2.
Земельні ділянки надані в установленому порядку у постійне ко
ристування для здійснення відповідної діяльності.

Основні показники господарської діяльності
ВАТ «ХК «Луганськтепловоз»
за останні три роки та останній звітний період
Показник
Обсяг реалізації продукції, тис. грн.
Балансовий прибуток, тис. грн.
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
Кредиторська заборгованість, тис. грн.
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн.

2003 рік

2004 рік

2005 рік

І кв.
2006 року

170 331,0 409 057,1 395 245,0 58 288,0
&8 565,0
207,0
&478,0 & 4 571,0
42 457,0 73 273,0 49 657,0 45 670,0
148 022,0 233 189,0 267 572,0 290 117,0
1,5
1,9
6,1
&1,4
356 513,0 393 574,0 433 413,0 451 931,0

5. Фіксовані умови конкурсу:
Покупець зобов’язаний забезпечити:
В економічній діяльності Товариства:
збереження тих видів економічної діяльності, які є на дату під
писання договору купівліпродажу пакета акцій Товариства, а саме —
виробництво залізничних локомотивів (електровозів, тепловозів)
та електропоїздів;
забезпечення щорічного збільшення доходу від реалізації про
дукції (товарів, робіт, послуг) Товариства не менш ніж 20 відсотків

19 липня 2006 року
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на рік протягом перших трьох років з дати підписання договору
купівліпродажу пакета акцій Товариства;
погашення заборгованості перед Міністерством промислової
політики України за договором № МК91/54 від 20.04.94 у сумі
170 870 грн. протягом трьох місяців з дати підписання договору
купівліпродажу пакета акцій Товариства;
виконання чинних на дату підписання договору купівліпродажу
пакета акцій договорів на постачання залізничних локомотивів та
електропоїздів для Укрзалізниці та забезпечення потреб Укрзаліз
ниці в їх закупівлі до 2015 року;
постачання на замовлення Укрзалізниці запасних частин для за
лізничного рухомого складу та поворотних кругів, які виготовля
ються Товариством;
виконання мобілізаційних завдань, визначених для Товариства;
виконання вимог законодавства про захист економічної конку
ренції.
В інноваційноінвестиційній діяльності Товариства:
в рамках удосконалення технікоекономічних параметрів проду
кції, що випускається, та розробки нових видів залізничних локо
мотивів започаткувати у 2007 році розробку таких проектів (на рів
ні технічного проекту з технічними характеристиками, які вказані
нижче, або покращеними):
електропоїзди змінного струму з конструкційною швидкістю
160 км/год;
електропоїзди постійного струму з конструкційною швидкістю
160 км/год;
магістральний односекційний шестиосний пасажирський елек
тровоз постійного струму (потужністю тривалого режиму 4 320 кВт,
силою тяги тривалого режиму 167,4 кН, конструкційною швидкіс
тю 160 км/г, навантаженням на вісь 221 кН, розрахунковою подовж
ньою силою, що діє на кузов 2 000 кН, коефіцієнтом запасу втом
ної міцності для несучих елементів екіпажної частини рівним 2, ко
лія 1520 мм);
магістральний односекційний шестиосний вантажно
пасажирський електровоз подвійного живлення (3 кВ постійного
струму та 25 кВ змінного струму, 50 Гц, потужністю тривалого ре
жиму 6 600 кВт, силою тяги тривалого режиму 300 кН, конструк
ційною швидкістю 160 км/г, навантаженням на вісь 221 кН, розра
хунковою подовжньою силою, що діє на кузов 2 000 кН, коефіцієн
том запасу втомної міцності для несучих елементів екіпажної час
тини рівним 2, колія 1520 мм);
впровадження сучасних, в тому числі енергозберігаючих техно
логій, які розроблені та використовуються на зарубіжних підпри
ємствах з виробництва залізничних локомотивів, удосконалення
технікоекономічних параметрів залізничних локомотивів, в тому
числі в напрямку зниження питомих витрат енергоресурсів, збіль
шення пробігів між технічними обслуговуваннями і поточними ре
монтами, зменшення експлуатаційних витрат шляхом передачі То
вариству протягом 3 місяців з дати підписання договору купівлі
продажу пакета акцій Товариства повного робочого комплекту
конструкторської документації (з технічними характеристиками, які
вказані нижче, або покращеними) на:
магістральний двосекційний восьмиосний вантажний еле
ктровоз постійного струму (потужністю тривалого режиму
5920 кВт, силою тяги тривалого режиму 391 кН, конструкцій
ною швидкістю 120 км/г, навантаженням на вісь 235 кН, роз
рахунковою подовжньою силою, що діє на кузов 2 500 Кн, ко
ефіцієнтом запасу втомної міцності для несучих елементів екі
пажної частини рівним 2, колія 1520 мм);
маневровий односекційний чотиривісний тепловоз з асинхрон
ним тяговим приводом (потужністю по дизелю 1 103 кВт, силою тя
ги тривалого режиму 300 кН, конструкційною швидкістю 100 км/г,
питома витрата палива дизеля на повній потужності 199,9 г/кВт г,
навантаженням на вісь 225,4 кН, розрахунковою подовжньою си
лою, що діє на кузов 2 500 кН, коефіцієнтом запасу втомної міцності
для несучих елементів екіпажної частини рівним 2, колія 1520 мм);
магістральний вантажний двосекційний дванадцятиосний теп
ловоз (потужністю по дизелю 2* 2500 кВт, силою тяги тривалого
режиму 2*300 кН, конструкційною швидкістю 120 км/г, питома
витрата палива дизеля на повній потужності 196 г/кВт г, наванта
женням на вісь 225,5 кН, розрахунковою подовжньою силою, що
діє на кузов 2500 Кн, коефіцієнтом запасу втомної міцності для
несучих елементів екіпажної частини рівним 2, колія 1520 мм);
магістральний вантажний двосекційний дванадцятиосний теп
ловоз (потужністю по дизелю 2* 2500 кВт, силою тяги тривалого
режиму 2* 390 кН, конструкційною швидкістю 110 км/г, питома ви
трата палива дизеля на повній потужності 196 г/кВт г, навантажен
ням на вісь 230,5 кН, розрахунковою подовжньою силою, що діє
на кузов 2 500 Кн, коефіцієнтом запасу втомної міцності для несу
чих елементів екіпажної частини рівним 2, колія 1520 мм);
економію матеріалів, палива та енергії у виробництві залізнич
них локомотивів;
проведення науководослідних та конструкторських робіт для
підвищення продуктивності та зменшення експлуатаційних витрат
залізничних локомотивів;
проведення модернізації та комплексного технічного пере
озброєння Товариства шляхом реалізації інвестиційної програ
ми в обсязі 300 млн грн. протягом трьох років з дати підписання
договору купівліпродажу пакета акцій Товариства з такою роз
бивкою по роках: 1й рік — 120 млн грн., 2й рік — 100 млн грн.,
3й рік — 80 млн грн.;
проведення ремонту аварійнонебезпечних виробничих об’єк
тів (тепловозорамного цеху та інших) з метою приведення їх в на
лежний технічний стан протягом трьох років з дати підписання до
говору купівлі  продажу пакета акцій Товариства;
постачання для виробничих потреб підприємства дизельних дви
гунів зі зменшеними показниками витрат палива та мастил і екс
плуатаційної документації до них ( з технічними характеристика
ми, які вказані нижче, або покращеними), яка передбачає:
а) повну потужність дизеля, кВт — 2500;
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б) питому ефективну витрату палива не більше 196 г/кВт год.;
в) нормативну витрату палива на холостому ході, в % від годин
ної витрати на повній потужності — 1,2;
г) витрату масла сумарну, в % до витрати палива — не біль
ше 0,4;
д) термін служби масла до заміни, тис. км пробігу — не мен
ше 100;
е) питому масу двигуна, кг/кВт — не більше 4,9;
експорт залізничних локомотивів на ринки країн СНГ та інших
країн, в тому числі за рахунок організації виробництва нових видів
залізничних локомотивів та електропоїздів.
У соціальній діяльності підприємства:
укладання колективного договору протягом трьох місяців з да
ти підписання договору купівліпродажу пакета акцій Товариства;
ремонт та утримання гуртожитків та об’єктів соціально
побутового призначення, а саме — профілакторію, дитячого оздо
ровчого містечка «Луганські зорі», медичної установи;
здійснення протягом двох років з дати підписання договору ку
півліпродажу пакета акцій Товариства заходів з передачі гурто
житків до комунальної власності;
направлення на покращання соціальнопобутових умов праців
ників підприємства не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої
продукції Товариства на рік;
недопущення появи простроченої заборгованості підприємст
ва перед працівниками із заробітної плати;
підвищення рівня заробітної плати з урахуванням інфляційних
процесів та відповідно до умов Галузевої тарифної угоди;
матеріальне стимулювання працівників залежно від результатів
господарської діяльності підприємства;
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи
покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення
на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України
або вчинення працівником дій, за які законодавством передбаче
не звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Ко
дексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дня пере
ходу до нього права власності на пакет акцій;
зниження частки виробництва з небезпечними та шкідливими
умовами праці і зменшення їх впливу на працюючих;
направлення на охорону праці не менше 0,5 відсотка від суми
реалізованої продукції Товариства на рік;
створення нових робочих місць;
працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостя
ми, створення належних умов праці для таких осіб з урахуванням
їх особливих потреб, відповідного облаштування виробництв та за
безпечення доступу до них зазначених осіб.
У природоохоронній діяльності:
дотримання Товариством вимог та додаткових обмежень при
родоохоронного законодавства в частині охорони повітряного ба
сейну, охорони і раціонального використання земель, водного фо
нду, мінеральних ресурсів;
виконання Товариством заходів щодо охорони навколишнього
середовища.
У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном ВАТ:
до повного виконання умов договору купівліпродажу не голо
сувати на загальних зборах акціонерів Товариства з питань збіль
шення розміру статутного фонду, зміни номіналу акцій, перетво
рення у інші господарські товариства, а також забезпечити не го
лосування Товариством при вирішенні зазначених вище питань, у
господарських товариствах, де Товариство володіє корпоратив
ними правами;
після переходу права власності та впродовж трьох років без по
передньої згоди Фонду державного майна України не допускати
продажу (відчуження) всього, або значної частини майна Товари
ства. Значною частиною Товариства вважається майно, вартість
якого, за незалежною оцінкою, становить більше 10% статутного
фонду Товариства. Продаж майна меншої вартості не вимагає по
годження з Фондом державного майна України. Цей пункт не сто
сується відчуження майна, яке здійснюється у рамках звичайної
комерційної діяльності Товариства.
Дотримання вимог чинного законодавства України щодо захис
ту державної таємниці.
Концепція розвитку підприємства має містити:
зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов конкур
су та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку підпри
ємства щодо підвищення економічних, соціальних, фінансових,
технологічних та екологічних показників його діяльності;
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.
7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
сплачує 29 200 тис. грн. як конкурсну гарантію на розрахун
ковий рахунок №37316021000058, одержувач коштів — Фонд
державного майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172,
код за ЗКПО 00032945. Призначення платежу: як конкурсна га
рантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «ХК «Лу
ганськтепловоз»;
сплачує 17 грн. реєстраційного збору на розрахунковий раху
нок № 37183500900028, одержувач коштів — Фонд державного
майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЗКПО
00032945. Призначення платежу: як реєстраційний збір для участі
у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз»;
подає 2 примірники підтвердних документів та заяви про
участь у конкурсі; проект остаточного договору купівліпродажу
пакета акцій; конкурсну пропозицію ціни; концепцію розвитку то
вариства.
Кожний примірник підтвердних документів запечатується в окре
мий конверт. Усі конверти з підтвердними документами об’єдну
ються та запечатуються в окремий непрозорий конверт із надпи
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сом «Підтвердні документи» із зазначенням на ньому тільки адре
си органу приватизації та назви конкурсу. На пакетах «Підтвердні
документи» не повинно міститись ніякої інформації, за допомогою
якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.
Конкурсна пропозиція ціни учасників конкурсу запечатується в
окремий непрозорий конверт з надписом «Конкурсні пропозиції ці
ни» із зазначенням на ньому тільки адреси органу приватизації та
назви конкурсу.
Концепція розвитку товариства запечатується в окремий непро
зорий конверт з надписом «Концепція розвитку» із зазначенням
на ньому тільки адреси органу приватизації та назви конкурсу.
8. Останній день строку прийняття заяв про участь у конкурсі та
підтвердних документів — за сім календарних днів до дати прове
дення конкурсу.
Останній день строку подання проекту остаточного договору ку
півліпродажу—не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведен
ня конкурсу.
Конкурсна пропозиція ціни та концепція розвитку підприємства
подається на дату проведення конкурсу, реєстрація конкурсних
пропозицій завершується за 10 хвилин до початку проведення кон
курсу.
9. Адреса прийняття заяв про участь у конкурсі та підтвердних
документів: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9. Фонд державного
майна України, к. 514 щоденно з 9.00—18.00, по п’ятницях та пе
редсвяткових днях — з 9.00—16.45.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання ВАТ мо
жна отримати з 9.00 до 18.00 щоденно крім вихідних та святкових
днів за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова,18/9. Фонд держав
ного майна України, Департамент підготовки та проведення кон
курсів.
Телефони для довідок: (044) 2003353, 2003616, 2003617.
10. Час та місце ознайомлення з ВАТ.
Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформацію
можна за адресою: 91005, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107. Теле
фони: (0642) 527269, 525273.
11. Дата початку та місце проведення конкурсу:
Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз»
буде проведено через 75 днів після опублікування інформаF
ційного повідомлення про проведення конкурсу в газеті «ВіF
домості приватизації» об 11.00 за адресою: 01133, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України, к. 303.
Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з ор
ганізації конкурсу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд дер
жавного майна України, Відділ роботи з потенційними покупцями,
к. 614, щоденно з 9.00 до 18.00, по п’ятницях та передсвяткових
днях — з 9.00 до 16.45.
Телефони для довідок: (044) 2003353, 2003616. Електронна
адреса: budz@spfu.gov.ua.
Додаткові умови
проведення конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз»
1. Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є дотри
мання ними однієї з таких умов:
провадження протягом не менш як трьох років економічної дія
льності з виробництва залізничних локомотивів (електровозів, те
пловозів) та електропоїздів;
провадження протягом не менш як трьох років економічної дія
льності з виробництва продукції, яка використовується як основні
комплектуючі вироби та устаткування у економічній діяльності ВАТ
«Холдингова компанія «Луганськтепловоз» з виробництва залізни
чних локомотивів (електровозів, тепловозів) та електропоїздів;
провадження протягом не менш як трьох років економічної дія
льності, в якій використовуються залізничні локомотиви (елект
ровози, тепловози) та електропоїзди виробництва ВАТ «Холдин
гова компанія «Луганськтепловоз»;
здійснення не менш як року безпосереднього контролю на під
приємствах, що провадять економічну діяльність, визначену в аб
зацах другомучетвертому цього пункту.
2. Учасник конкурсу зобов’язаний у термін та в порядку, які вста
новлені «Положенням про порядок проведення конкурсів з прода
жу пакетів акцій акціонерних товариств» та Інформаційним по
відомленням Фонду державного майна України про проведення
конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Холдингова компанія «Лу
ганськтепловоз» надати інформацію про осіб, пов’язаних з ним
відносинами контролю за господарською діяльністю відповідно до
статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
До участі в конкурсі не допускаються покупці, що подали інфор
мацію про осіб, пов’язаних з ними відносинами контролю, з якої
неможливо встановити суб’єктів господарювання, що будуть
контролювати подальшу діяльність ВАТ «Холдингова компанія
«Луганськтепловоз».
Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі у конкурсі не
допускаються.
Претендент на участь у конкурсі підтверджує свою відповідність
кваліфікаційним вимогам учасника, зазначеними в інформаційно
му повідомленні, такими документами, які містять інформацію про
те, що цей учасник дійсно дотримується однієї з указаних умов, а
саме:
довідкою органів статистики про включення до Єдиного держа
вного реєстру підприємств та організацій України;
поточними формами державної статистичної звітності щодо про
вадження економічної діяльності за видами діяльності (КВЕД),
включеними в довідку органів статистики;
копіями укладених договорів;
копіями податкових накладних;
копіями митних декларацій;
виписками з реєстру акціонерів.
Ці документи претендент на участь у конкурсі подає у складі
підтвердних документів.

Набір, комп’ютерна верстка
та друкування —
Державне видавництво
«Преса України»
03047, Київ47,
просп. Перемоги, 50.
Загальний тираж 16 680 прим.
Зам. 3085627

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