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ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ЗВІТ

НОВИНИ ФДМУ

про результати контролю за виконанням умов договорів
купівлі>продажу об’єктів приватизації,
здійсненого протягом ІІ кварталу 2006 року
Згідно з вимогами статей 7 та 27 Закону України «Про приватизацію державного майна»
щодо контролю державними органами приватизації за виконанням умов договорів купів
ліпродажу державного майна (далі — договір), постанови Кабінету Міністрів України
від 12.09.97 №1012 «Про порядок контролю за діяльністю підприємств, приватизація яких
здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України», та згідно з наказом Фонду
державного майна України (далі — Фонд) від 27.02.04 № 372 протягом ІІ кварталу 2006 р.
проведено перевірки стану виконання покупцями державного майна умов укладених дого
ворів. Здійснений контроль показав таке.
1. Загальні дані про результати контролю, здійсне>
ного протягом другого кварталу 2006 року
На обліку органів приватизації перебуває 12 062 дого
вори. З них:
договорів купівліпродажу пакетів акцій акціонерних то
вариств — 1 098;
договорів купівліпродажу об’єктів малої приватизації —
7 689;
договорів купівліпродажу об’єктів незавершеного бу
дівництва — 3 275.
Із загальної кількості зазначених договорів органами
приватизації на сьогодні контролюється виконання умов
за 4 613 договорами (решта 7 449 договорів — це догово
ри, умови яких вже виконані, внаслідок чого їх знято з кон
тролю, та договори, строки виконання умов яких наступа
ють у наступні роки).
Протягом ІІ кварталу 2006 року перевірено стан вико
нання за 1 304 договорами, що становить 28,3% від кіль
кості договорів, що перебувають на контролі.
За результатами цієї роботи можна зробити такі зага
льні висновки.
Динаміка загальних показників виконання покупцями
взятих зобов’язань не погіршилася. Якщо у 1996 р. за ре
зультатами перевірок кількість договорів, за якими були
виявлені порушення тих чи інших умов, становила 36,6%
від їх загальної кількості, то у 1997 р. частка таких догово
рів становила 32,4%; у 1999 р. — 20,8%; у 2001 р. —
17,9%; у 2003 р. — 13,7%; у 2005 р. — 12,9%. Протягом
звітного кварталу порушення покупцями взятих зобов’я
зань зафіксовано за 146 договорами, що становить 11,2%
від перевірених. У кожному випадку встановлення порушен
ня до покупців були застосовані відповідні санкції, перед
бачені законодавством та договорами.
2. Аналіз стану виконання умов договорів купівлі>
продажу окремих груп об’єктів приватизації
У розрізі окремих груп договорів з числа вище зазначе
них, стан виконання їх умов (за накопичувальним підсум
ком) є таким.
З усіх договорів, які перебувають на контролі органів
приватизації, найбільша кількість порушень умов фіксуєть
ся за договорами купівліпродажу об’єктів незавершено
го будівництва. Із 3 275 договорів цієї групи, що перебува
ють на контролі, невиконання умов встановлено за 425 до
говорами (13,0% від загальної кількості договорів цієї
групи). Неналежне виконання умов зафіксовано за 70 до
говорами (2,1%). Термін виконання умов не закінчився за
1 348 договорами (41,2%). У повному обсязі виконано умо
ви 1 432 договорів (43,7%).
Найбільша кількість договорів, що контролюються, —
7 689 — це договори купівліпродажу об’єктів малої при
ватизації. З них умови у повному обсязі виконано за 5 290
договорами (68,8% від їх загальної кількості). Невиконан
ня умов виявлено за 124 договорами (1,6%). Неналежне
виконання умов має місце за 63 договорами (0,8%). Тер
мін виконання умов не настав за 2 212 договорами (28,8%).
Стан виконання умов договорів купівліпродажу пакетів
акцій є таким.
На контролі органів приватизації перебуває 1 098 дого
ворів купівліпродажу пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств (ВАТ). За результатами здійснених перевірок
повне і своєчасне виконання умов зазначено за 841 дого
вором (76,6% від їх загальної кількості). Неналежне вико
нання умов, тобто відставання від передбачених догово
рами термінів, допущено покупцями за 11 договорами
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(1,0%). Невиконання умов зафіксовано за 82 договорами
(7,5%). За 164 договорами (14,9%) терміни виконання
умов не закінчилися.
Серед зазначених договорів купівліпродажу пакетів
акцій 175 договорів — договори купівліпродажу під
приємств, що мають стратегічне значення для еконо
міки та безпеки держави. З них на обліку центрального
апарату Фонду перебуває 100 договорів, регіональних
відділень — 75.
Стан їх виконання є таким:
за 130 договорами (74,3% від їх загальної кількості) умо
ви виконано у повному обсязі;
за 20 договорами (11,43%) зобов’язання перебувають
у стадії виконання (інвестиційні зобов’язання та інші зо
бов’язання, виражені у грошовій формі, виконані, а за ін
шими зобов’язаннями кінцеві терміни їх виконання не за
кінчилися);
за 24 договорами (13,72%) кінцеві терміни здійснення
інвестицій та виконання інших зобов’язань тривають;
за 1 договором (0,6%) зафіксовано невиконання умов,
передбачених договором. На сьогодні здійснюються за
ходи щодо забезпечення безумовного їх виконання, а у разі
недосягнення позитивних результатів, будуть вжиті захо
ди щодо розірвання договорів та повернення об’єктів при
ватизації у власність держави.
3. Дані щодо стану виконання покупцями об’єктів
приватизації найбільш характерних умов договорів
Як зазначалося, найбільша кількість порушень умов до
говорів фіксується за договорами купівліпродажу об’єк
тів незавершеного будівництва. Значна частина порушень
виконання умов договорів цієї групи договорів стосується
порушень термінів добудови та розбирання об’єктів. Про
тягом ІІ кварталу 2006 р. такі порушення встановлено за
34 договорами (2,6% від перевірених). Найбільша кількість
таких випадків встановлена Регіональним відділенням
Фонду по Луганській області (18 договорів). З метою ви
правлення ситуації цим регіональним відділенням розпо
чато претензійнопозовну роботу із застосування до по
купців передбачених законодавством та договорами від
повідних санкцій.
Факти порушення розрахунків за придбані об’єкти при
ватизації встановлено за 13 договорами (майже 1% від пе
ревірених). Найбільше таких випадків встановлено регіо
нальними відділеннями Фонду по Житомирській (5 дого
ворів), Київській (2) областях, Фондом майна АРК (3).
Наприклад, Регіональним відділенням Фонду по Київській
області за несвоєчасну сплату вартості за придбаний
об’єкт (будівля будинку побуту м. Фастів) з покупця (фізи
чна особа) стягнута пеня у сумі 27,653 тис. грн. Фондом
майна АРК за несвоєчасну сплату за придбаний об’єкт —
будівлі і споруди виробничої бази «БУ35» м. Ялта — по
купцю (юридична особа) нарахована неустойка у сумі
264,0 тис. грн.
Недотримання порядку термінів державної реєстрації
нової форми власності придбаних покупцями об’єктів при
ватизації виявлено за 11 договорами (0,84% від перевіре
них договорів). Недисциплінованість покупців у цій части
ні виявлена регіональними відділеннями по Харківській
(4 договори), Дніпропетровській (3), Запорізькій та Черні
гівській областях (по 2 договори). Водночас з недисциплі
нованістю покупців однією з причин несвоєчасної реєст
рації є зволікання органів місцевого самоврядування з
оформленням реєстрації.
(Продовження на с. 2)

u Фонд державного майна України продовжує вживати всіх захо
дів щодо захисту державних інтересів у ДАК «Україна туристична».
Фонд змінив голову правління ДАК. Новим головою правління
під час перевірки діяльності попереднього керівництва встановлені
факти, які дають підстави говорити про порушення майнових інте
ресів держави.
У зв’язку з цим Фонд виступає категорично проти наполягань Мі
ністерства культури і туризму України забрати функції управління
корпоративними правами держави ДАК «Україна туристична».
Фонд вважає, що до завершення ретельної перевірки дій поперед
нього керівництва з відчуження державного майна така передача ли
ше зашкодить повному з’ясуванню всіх обставин таких дій.
u Господарський суд Хмельницької області ухвалою від 07.07.06
по справі № 2/155Б про банкрутство ВАТ «Пульсар» ухвалив:
зобов’язати Державний департамент з питань банкрутства у строк
до 24.07.06 надати суду погоджену у встановленому порядку канди
датуру арбітражного керуючого для призначення розпорядником май
на відкритого акціонерного товариства «Пульсар», м. Шепетівка;
зобов’язати ініціюючого кредитора — Шепетівську ОДПІ та борж
ника провести звірку щодо розмірів податкового боргу в розрізі окре
мих податків і зборів станом на 13.06.06.
u Господарський суд Рівненської області ухвалою від 05.07.06
по справі № 9/83 про банкрутство ВАТ «Рівненський завод трактор
них агрегатів» ухвалив:
призначити засідання господарського суду у справі № 9/83 по роз
гляду реєстру вимог кредиторів ВАТ «Рівненський завод трактор
них агрегатів» та клопотання Рівненської ОДПІ про припинення по
вноважень керівника боржника;
Рівненській ОДПІ підтвердити клопотання про припинення пов
новажень керівника та розпорядника майна.
Господарський суд Рівненської області ухвалою від 07.07.06 по
справі № 9/83 про банкрутство ВАТ «Рівненський завод тракторних
агрегатів» ухвалив:
розгляд клопотання боржника у справі № 9/83 про часткове ска
сування заходів щодо забезпечення грошових вимог кредиторів ВАТ
«Рівненський завод тракторних агрегатів» відкласти;
боржнику подати погоджений з Фондом в установленому законом
порядку перелік майна ВАТ «Рівненський завод тракторних агрега
тів» на продаж, а також не надані суду докази, витребувані ухвалою
Господарського суду Рівненської області від 14.06.06 № 9/83.
Господарський суд Рівненської області ухвалою від 07.07.06 по спра
ві № 9/83 про банкрутство ВАТ «Рівненський завод тракторних агре
гатів» ухвалив залучити Фонд до участі у справі № 9/83 про банкрут
ство ВАТ «Рівненський завод тракторних агрегатів» як учасника.
u На виконання доручення Кабінету Міністрів України Фондом
створюються робочі групи з перевірки філій ВАТ «Укртелеком».
До складу робочих груп, які очолять фахівці регіональних відді
лень Фонду та Фонду майна АРК, залучаються представники Мініс
терства фінансів України, Міністерства транспорту та зв’язку Украї
ни, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства економіки
України та Головного контрольноревізійного управління України.
Перевірятимуться питання здійснення закупівель, у т.ч. за раху
нок кредитних коштів, отриманих від іноземних банків, філіями ВАТ
«Укртелеком».
u На виконання доручення Кабінету Міністрів України та відпо
відно до листа Фонду Міністерство палива та енергетики України ви
дало наказ «Про проведення інвентаризації та оцінки державного
майна, що знаходиться на балансах відкритих акціонерних товариств
та державних підприємств з газопостачання та газифікації», яким
утворено Комісію з питань забезпечення проведення інвентаризації
державного майна.
Зазначеним наказом доручено відкритим акціонерним товарист
вам та державним підприємствам з газопостачання та газифікації
провести інвентаризацію державного майна станом на 31.01.06, ре
зультати інвентаризації підтвердити аудиторським висновком і на
дати ці матеріали Комісії.
Комісією погоджено результати інвентаризації 57 суб’єктів гос
подарювання з газопостачання та газифікації.
Такі суб’єкти господарювання, як ВАТ «Харківгаз» та ВАТ «Хар
ківміськгаз», матеріали інвентаризації надали не в повному обсязі,
вважаючи частину державного майна своєю власністю.
Крім того, ВАТ «Одесагаз» взагалі не виконало вищезазначений
наказ Мінпаливенерго. Голова правління товариства на засіданні Ко
місії повідомив, що матеріали інвентаризації державного майна Ко
місії надані не будуть на підставі ухвали Приморського районного
суду м. Одеси від 14.04.06, якою в порядку забезпечення позову на
час розгляду справи по суті забороняється голові правління ВАТ
«Одесагаз» вчиняти будьякі дії, спрямовані на проведення інвента
ризації майна ВАТ «Одесагаз».
Таким чином, керівництво зазначених підприємств з газопоста
чання та газифікації своїми діями безпідставно зволікає з виконан
ням завдання Уряду, що може призвести до зриву його виконання та
завдання збитків державі внаслідок неотримання доходу від вико
ристання державного майна.
Докладніше новини читайте на вебсайті ФДМУ: www.spfu.gov.ua
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(Продовження. Початок на с. 1)

Факти невиконання зобов’язань щодо збереження або за
безпечення певного виду діяльності приватизованих об’єк
тів зафіксовано регіональними відділеннями по Харківській
та Запорізькій (по 1 договору) областях (0,08% від переві
рених). Так, Регіональним відділенням Фонду по Запорізь
кій області встановлено, що покупцем (фізична особа) по
рушена умова щодо завершення будівництва житлового бу
динку з прибудованим магазином. У зв’язку з цим
порушенням регіональним відділенням розпочато претен
зійнопозовну роботу із застосування до покупця передба
чених законодавством та договором відповідних санкцій.
Регіональним відділенням Фонду по Харківській області
за договором купівліпродажу бази відпочинку «Салтів»
встановлено, що покупцем (ТОВ «Рапід») не збережений
профіль діяльності цього об’єкта, та об’єкт взагалі не функ
ціонує. Тому для виправлення цієї ситуації регіональним від
діленням покупцю нараховано штраф у розмірі 1 224 тис.
грн. та розпочато відповідну претензійнопозовну роботу.
Фактів порушень виконання покупцями зобов’язань що
до збереження або збільшення обсягів виробництва про
дукції (послуг) впродовж кварталу не виявлено.
Органами приватизації перевірено також стан виконан
ня покупцями зобов’язань щодо збереження існуючої на
момент приватизації кількості робочих місць та створення
нових. На контролі органів приватизації перебуває 497 до
говорів (10,7% від загальної кількості договорів, які конт
ролюються органами приватизації), які містять умову що
до збереження кількості робочих місць, які існували на об’
єктах на момент приватизації, та 223 договори (4,8% від
загальної кількості договорів) — щодо створення нових.
Протягом ІІ кварталу 2006 р. органами приватизації бу
ло проконтрольовано 93 договори (7,1% від загальної кі
лькості перевірених договорів), які містять умову щодо збе
реження кількості робочих місць, та 67 договорів (5,1% від
загальної кількості перевірених договорів) — щодо ство
рення нових.
Результати цих перевірок є такими.
Існуюча на момент приватизації кількість робочих місць
на підприємствах, стосовно яких укладено вищезазначені
93 договори з умовою щодо збереження робочих місць,
становила 110,0 тис. одиниць. Перевірками виконання по
купцями зазначеної умови встановлено, що на сьогодні їх
кількість становить 113,2 тис. одиниці, тобто власниками
у післяприватизаційний період збережені робочі місця та
додатково створено, без взяття на себе таких зобов’язань,
2,2 тис. робочих місць (таких договорів 27). Наприклад, у
Дніпропетровській області за договором купівліпродажу
об’єкта соціальної сфери «Спортивна база» встановлено,
що об’єкт використовується за призначенням, здійснюєть
ся фізичне виховання, підготовка, тренування та реабілі
тація спортсменів футбольного клубу «Дніпро», а також
створено 71 нове робоче місце.
У цій же області за договором купівліпродажу пакета ак
цій ВАТ «Продмаш» покупцем (ТОВ «Артметалтехнологія»)
збережені на підприємстві 360 робочих місць, які існували
на момент приватизації.
Регіональним відділенням Фонду по Львівській області
повідомлено, що за договором купівліпродажу пакета ак
цій ВАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» по
купець (ТОВ ПФК «Старком») виконав умову щодо збере
ження на підприємстві 2 230 робочих місць, які існували
на момент приватизації.
Мають місце і інші приклади.
На виконання зобов’язання щодо створення нових ро
бочих місць, яке передбачено 67 договорами, власника
ми цих об’єктів у післяприватизаційний період створено
604 робочих місця (перевіреними договорами передбача
лося створення 565 робочих місць).
Наприклад, у Чернівецькій області за договором купів
ліпродажу пакета акцій ВАТ «Чернівецька меблева фаб
рика» покупцем (ТОВ «Діва») в післяприватизаційний пе
ріод на підприємстві створено 62 нових робочих місця.
У Дніпропетровській області за договором купівлі
продажу пакета акцій ВАТ «Проектний і проектно
конструкторський інститут «Металургавтоматика» покуп
цем (НВФ «Дніпротехсервіс») створено 58 нових робочих
місць.
Результати перевірок стану виконання інвестиційних зо
бов’язань та інших зобов’язань, виражених у грошовій фо
рмі показали таке.
Зазначені зобов’язання містять 850 договорів купів
ліпродажу пакетів акцій, 424 договори купівліпродажу
об’єктів малої приватизації і 70 договорів купівлі
продажу об’єктів незавершеного будівництва.
Загалом зазначеними договорами передбачено здійснен
ня у підприємства протягом 1995—2016 рр. інвестицій та ін
ших коштів на загальну суму 9,1 млрд грн., 1,44 млрд дол.
США та 19,26 млн євро, у тому числі протягом 1995 р. —
кінця ІІ кварталу 2006 р. договорами передбачено здійсни
ти інвестицій на 5,61 млрд грн., 523,86 млн дол. США,
19,26 млн євро.
Починаючи з 1995 р. до кінця звітного кварталу, інвес
тицій та інших коштів у процесі приватизації українські під
приємства отримали на загальну суму 5,58 млрд грн.,
573,71 млн дол. США та 72,01 млн євро, що у перерахун
ку на національну валюту становить 7,63 млрд грн. Зага
лом це перевищує обсяг, передбачений на цей період
умовами договорів.
За окремими групами договорів ці цифри розподіля
ються так.
Договорами купівліпродажу пакетів акцій ВАТ передба
чено надходження у період з 1995 р. до 2016 р. коштів у
сумі 8,3 млрд грн., 1,44 млрд дол. США та 19,26 млн євро.
У тому числі на стратегічно важливі підприємства ці над
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ходження протягом аналогічного періоду мають станови
ти 4,76 млрд грн., 1,18 млрд дол. США та 410 тис. євро.
Фактично у період з 1995 р. за всіма договорами ку
півліпродажу пакетів акцій надійшло коштів на суму
5,249 млрд грн., 572,13 млн дол. США та 72 млн євро, у
тому числі за договорами купівліпродажу пакетів акцій
стратегічно важливих підприємств — на суму 3,127 млрд
грн., 354,62 млн дол. США та 859,7 тис. євро (за умовами
договорів за цей період має бути внесено 2,82 млрд грн.
та 319,47 млн дол. США та 410 тис. євро).
Договорами купівліпродажу об’єктів незавершеного бу
дівництва за цей період передбачено виконання їх покуп
цями тих чи інших зобов’язань, які мають грошове вира
ження, на загальну суму 476,81 млн грн. і 4,01 млн дол.
США. Фактично за зазначений період надійшло 119,63 млн
грн. і 299,76 тис. дол. США.
Договорами купівліпродажу об’єктів малої привати
зації аналогічними зобов’язаннями покупців передба
чено виконання заходів на загальну суму 320,39 млн грн.
і 1,02 млн дол. США. Фактично за зазначений період на
дійшло 210,51 млн грн. і 1,28 млн дол. США.
Найбільшу заінтересованість інвесторів викликають під
приємства базових галузей економіки, а саме: чорної та
кольорової металургії (обсяг здійснених інвестицій стано
вить 2,113 млрд грн. та 267,42 млн дол. США), машинобу
дування та металообробки (947,42 млн грн. та 36,24 млн
дол. США), енергетичної та паливної промисловості
(833,62 млн грн., 57,92 млн дол. США та 71,1 млн євро).
Результати аналізу напрямів залучення інвестицій свід
чать, що більша частина із залучених інвестицій спрямо
вується на технічне переозброєння та реконструкцію ви
робництва (обсяг здійснених на ці цілі інвестицій становить
2,82 млрд грн., 291,36 млн дол. США), що є необхідним
для розвитку виробничої бази з метою випуску конкурен
тоспроможної продукції та виходу на нові ринки збуту.
Наступними напрямами залучення інвестицій за кількіс
ними показниками є погашення кредиторської заборгова
ності підприємств, у тому числі із заробітної плати (обсяг
здійснених інвестицій становить 1 029,67 млн грн., 81,32 млн
дол. США та 71,14 млн євро), і поповнення обігових коштів
підприємств (547,18 млн грн. та 142,68 млн дол. США).
У загальному обсязі зобов’язань покупців державного
майна щодо забезпечення погашення заборгованостей
підприємств за різними напрямами слід окремо виділити
договори стосовно підприємств, які мають заборгованість
по платежах за іноземними кредитами, отриманими під га
рантії Уряду України. Це договори купівліпродажу пакетів
акцій ВАТ «Лисичанськнафтаоргсинтез» (від 18.06.2000
№ КПП271), ВАТ «Запорізький алюмінієвий комбінат» (від
08.02.01 № КПП307) та ВАТ «Херсонський бавовняний
комбінат» (від 01.06.04 № КПП444). За першим з цих до
говорів покупцем («ТНКУкраїна») забезпечено погашен
ня заборгованості підприємства перед Міністерством фі
нансів України у сумі, еквівалентній 18,85 млн євро., яка
виникла внаслідок виконання Україною гарантійних зобов’я
зань по кредиту з банком «West LB». Крім того, забезпече
но погашення підприємством залишку заборгованості за
кредитом перед цим банком. Загальна сума погашення
становила більш як 70 млн євро.
За двома іншими договорами передбачені ними заходи
не здійснені. У обох випадках зафіксовано невиконання
умов договорів, але у позовах Фонду про розірвання до
говорів судовими інстанціями йому відмовлено. Так, за до
говором купівліпродажу пакета акцій ВАТ «ЗАлК» покуп
цем (ЗАТ «АВТОВАЗІнвест») не забезпечено рефінансу
вання реальних дійсних зобов’язань комбінату за
кредитною угодою з Державним експортноімпортним
банком України на загальну суму 76,45 млн дол. США.
З 2001 р. ведеться робота у судах щодо цього питання.
За договором купівліпродажу пакета акцій ВАТ «Херсон
ський бавовняний комбінат» Фонд зафіксував нездійснен
ня чергового платежу в розмірі 0,5 млн дол. США на пога
шення кредиту за угодою з ВАТ «Укрексімбанк». У позові
про розірвання договору Фонду було відмовлено.
На сьогодні Фондом разом з іншими державними уста
новами здійснюються за обома договорами всі можливі
заходи щодо виправлення ситуації.
Загальне перевищення фактичних надходжень у підпри
ємства порівняно з плановими досягнуто за рахунок ви
передження покупцями термінів виконання інвестиційних
зобов’язань (та перевиконання їх обсягів) за рядом дого
ворів.
Разом з тим за деякими договорами зафіксовано не
доінвестування у запланованих договорами обсягах на
визначену дату. Загальна сума недоінвестування до
запланованих договорами обсягів станом на кінець ІІ квар
талу 2006 р. становить 473,2 млн грн., 8,97 млн дол.
США. З них, тільки за договором купівліпродажу паке
та акцій ВАТ «Херсонобленерго» заборгованість з інве
стування становить 392,41 млн грн. На сьогодні вирішен
ня проблемних питань за цим договором здійснюється
за відповідними дорученнями Кабінету Міністрів Украї
ни на міжвідомчому рівні.
Фонд контролює стан виконання умов за договорами
купівліпродажу пакетів акцій енергетичних компаній. За
галом було укладено 15 таких договорів.
Згідно з умовами укладених договорів протягом 1996—
2006 рр. на розвиток компаній, погашення простроченої
кредиторської заборгованості та на поповнення обігових
коштів передбачається здійснити інвестицій на загальну
суму 1,04 млрд грн. та 13,25 млн дол. США.
Станом на 15.07.06, у зазначені підприємства інвесто
вано 650,75 млн грн. та 13,25 млн дол. США за такими
напрямами:
на погашення кредиторської заборгованості —
427,5 млн грн.;

на поповнення обігових коштів — 46,03 млн грн.;
на технічний розвиток підприємств — 176,22 млн грн.
та 12,5 млн дол. США;
на здійснення заходів з екології — 1,0 млн грн. та 750
тис. дол. США.
Загальні відомості щодо реалізації покупцями умов до
говорів купівліпродажу пакетів акцій енергетичних ком
паній такі.
Із 9 договорів купівліпродажу, укладених у 1998 р., умо
ви за 8 договорами виконано своєчасно та в повному
обсязі. Це договори купівліпродажу пакетів акцій ВАТ
«ЕК «Житомиробленерго», ВАТ «Тернопільобленерго»,
ВАТ «Львівобленерго», ВАТ «Полтаваобленерго», ВАТ
«ЕК «Чернігівобленерго», ВАТ «Сумиобленерго», ВАТ «Кіро
воградобленерго», ВАТ Прикарпаттяобленерго», а за
договором купівліпродажу пакета акцій ВАТ «ЕК «Одеса
обленерго» зобов’язання виконуються своєчасно, але кін
цевий термін виконання ще не настав. Із 6 договорів, укла
дених в ІІ кварталі 2001 р., за 5 договорами (ВАТ «ЕК «Жи
томиробленерго», ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго», ВАТ «ЕК
«Севастопольенерго», ЗАТ «ЕйIЕс «Рівнеобленерго»,
ВАТ «Кіровоградобленерго») їх умови виконуються вчас
но та в повному обсязі, а за договором купівліпродажу
пакета акцій ВАТ «ЕК «Херсонобленерго», як зазначало
ся вище, не виконуються.
4. Заходи, вжиті державними органами
приватизації з метою усунення фактів порушень
умов продажу об’єктів приватизації
У всіх виявлених випадках порушень покупцями взятих
зобов’язань органами приватизації здійснювалася претен
зійнопозовна робота. Зокрема, крім заходів із стягнення
штрафів, пені і неустойок (загальна сума за всі роки конт
ролю становить 11,72 млн грн. та 149,94 тис. дол. США), у
разі встановлення фактів невиконання умов договорів, пі
сля використання всіх можливостей досудового врегулю
вання проблем в напрямі забезпечення реалізації цих умов,
здійснювалися дії з розірвання (визнання недійсними) до
говорів та повернення об’єктів приватизації в державне
управління для перепродажу іншому власнику.
Станом на 30.06.06, у власність держави повернуто 211
(за накопичувальним підсумком) об’єктів приватизації (з
них 79 — пакети акцій, 39 — цілісні майнові комплекси і
93 — об’єкти незавершеного будівництва). У ІІ кварталі
2006 р. повернуто 8 об’єктів приватизації. За 197 догово
рами продовжується претензійнопозовна робота щодо їх
розірвання (визнання недійсними) і повернення об’єктів
приватизації у державну власність (з них 40 — пакети ак
цій, 28 — цілісні майнові комплекси та 129 — об’єкти неза
вершеного будівництва).
З числа повернутих у державну власність об’єктів при
ватизації повторно продано (за накопичувальним підсум
ком) 124 об’єкти, у тому числі:
44 пакети акцій;
57 об’єктів незавершеного будівництва;
23 цілісних майнових комплексів.
Загальна сума коштів, отриманих від повторного про
дажу повернутих державі за рішеннями судів об’єктів, ста
новить 82,077 млн грн. (для порівняння: від першого про
дажу цих об’єктів було одержано 41,34 млн грн.).
5. Приклади результатів роботи із забезпечення
реалізації умов договорів
Перевірками фіксуються конкретні приклади поліпшен
ня виробничого та фінансового стану приватизованих під
приємств унаслідок успішної реалізації власниками взятих
зобов’язань. Серед них:
у Дніпропетровській області покупцем (фізична особа)
пакета акцій ВАТ «Наукововиробниче підприємство
«Орбіта» здійснені інвестиції в обумовлених договором об
сягах в сумі 228,43 тис. грн. У І кварталі 2006 р. порівняно
з І кварталом 2005 р. збільшилися обсяги виробництва з
718,1 тис. грн. до 776,7 тис. грн., тобто на 8,2%, середня
заробітна плата зросла з 609 грн. до 833 грн., тобто на
37%. У І кварталі 2006 р. отримано прибуток у розмірі
1,5 тис. грн., хоча в цьому ж періоді минулого року підпри
ємство мало збиток у розмірі 100,0 тис. грн. Також збере
жено профіль діяльності та номенклатуру виробництва;
у Кіровоградській області за договором купівліпродажу
приміщення центру культури та дозвілля, що перебуває на
балансі ВАТ «Олександрійський завод поліграфічної тех
ніки», покупцем (фізична особа) здійснено інвестицій в сумі
177,06 тис. грн., що перевищує обсяги, передбачені до
говором, проведено ремонт цього приміщення, індиві
дуальне опалення. Також зберігається профіль діяльності
об’єкта та створено 45 нових робочих місць;
у Миколаївській області за договором купівліпродажу
бази відпочинку «Автомобіліст» покупцем (ТОВ фірма «Ба
за відпочинку «Автомобіліст») проведено підготовчу ро
боту для початку сезону оздоровлення відпочиваючих.
Зроблено ремонт усіх викуплених приміщень на загаль
ну суму 1,2 млн грн. Планується збільшити кількість від
почиваючих на 100 осіб.
6. Загальні питання роботи із забезпечення
реалізації умов продажу державного майна
У ІІ кварталі 2006 р. Фонд, його регіональні відділення та
Фонд майна АРК забезпечили виконання вимог організацій
норозпорядчих документів Фонду щодо обсягів охоплення
укладених договорів перевірками стану виконання їх умов та
термінів надання своїх звітів Фонду. Кращими регіональни
ми відділеннями в частині якості організації та здійснення конт
ролю, звітності, відпрацювання пропозицій щодо його по
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дальшого нормативного та методологічного забезпечення є
регіональні відділення Фонду по м. Севастополю, м. Києву,
Тернопільській, Дніпропетровській, Черкаській, Львівській,
Миколаївській областях та Фонд майна АРК.
У червні поточного року колегією Фонду було розглянуто
питання стану виконання власниками приватизованих об’
єктів умов договорів купівліпродажу за результатами кон
тролю, здійсненого державними органами приватизації
протягом 2005 р. Було прийнято рішення про необхідність
посилення контролю та моніторингу стану виконання умов
договорів купівліпродажу стратегічно важливих для еконо
міки та безпеки держави підприємств, а саме металургій
ної, нафтопереробної та вугледобувної галузей промисло
вості. Департаменту постприватизаційного супроводжен
ня (далі — Департамент) також поставлені завдання брати
участь у супроводженні законопроектів, що стосуються йо
го компетенції, у Верховній Раді України та продовжувати
практику залучення до здійснення перевірок стану виконан
ня умов договорів купівліпродажу представників профспіл
кових організацій. Департамент на виконання зазначеного
рішення продовжує свою роботу з урахуванням його вимог
та вимагає здійснення такої роботи від відповідних йому
структурних підрозділів у регіонах.
У звітному кварталі проведено чотириденний семінар для
майже тридцяти спеціалістів регіональних відділень Фонду
та Фонду майна АРК, темою якого були питання законодав
чонормативного та методологічного забезпечення пост
приватизаційного супроводження об’єктів приватизації. На
семінарі, крім вивчення викладеного лекторами матеріалу,
значну увагу було приділено практичним проблемним пи
танням. Найчастіше проблеми виникають у відносинах ор
ганів приватизації з власниками недобудов у тій частині до
говірних умов, що стосуються своєчасного завершення бу
дівництва та введення об’єктів в експлуатацію. Порушення
такої вимоги договору в багатьох випадках відбувається не
з вини власника, а в зв’язку з тим, що він не має можливості
своєчасно отримати від органів місцевого самоврядування
необхідної документації, що стосується земельної ділянки,
без якої розпочати будівництво згідно з законодавством не
можливо. Практика та результати обговорення зазначених
питань доводять також, що робота органів приватизації з
постприватизаційного супроводження об’єктів незаверше
ного будівництва ускладнюється, крім зазначеного, такими
проблемними питаннями:
необхідністю розірвання договору і повернення об’єкта у
державну власність у разі фінансової неспроможності вла
сника своєчасно його добудувати, а відчуження об’єкта вла
сником у період дії договору законодавством заборонено;
не вирішено питання фінансування витрат органів при

ватизації на охорону і утримання повернутих у державну
власність недобудов до їх повторного продажу, що при
зводить до їх руйнації та розграбування;
необхідністю додаткових витрат на нову оцінку об’єкта,
підготовку його до повторного продажу, а також здійснен
ня роботи з пошуку нового власника.
Пропозиції Департаменту, з вирішення зазначених пи
тань, викладено у відповідних законопроектах. Враховую
чи актуальність та нагальну необхідність їх вирішення, про
ситуацію, яка склалася у державі в зв’язку з їх існуванням,
разом з висвітленням інших проблем постприватизацій
ного супроводження об’єктів приватизації та шляхів їх усу
нення, проінформовано Кабінет Міністрів України та Пре
зидента України.
Не менш актуальним залишається вирішення на зако
нодавчому рівні питання припинення ще існуючих схем
уникнення виконання покупцями взятих зобов’язань: до
даткова емісія акцій з метою зменшення розміру пакета
акцій, що є об’єктом договору купівліпродажу, відчужен
ня майна акціонерних товариств, штучне банкрутство, ба
гаторазовий перепродаж об’єкта без погодження з орга
ном приватизації тощо.
У звітному періоді Департамент у рамках Консультацій
ного проекту Уряду Німеччини з питань приватизації взяв
участь у триденному семінарі, який відбувся у Києві і який
був підготовлений німецькою стороною для працівників
Департаменту з питань його компетенції. За підсумками
семінару Департаментом підготовлені й поставлені німе
цьким фахівцям запитання, що потребують консультацій.
Ці запитання стосуються досвіду європейських держав з
питань приватизації та контролю за виконанням привати
заційних угод, які укладаються під час відчуження підпри
ємств вугільної, металургійної та нафтопереробної галу
зей, а також досвіду проведення приватизації земельних
ділянок несільськогосподарського призначення і забезпе
чення ефективного їх використання власником через ме
ханізми державного контролю за станом виконання при
ватизаційних угод. У свою чергу, Департамент надає ні
мецькій стороні інформацію про набутий ним досвід у сфері
постприватизаційного супроводження об’єктів привати
зації. Співпраця з німецькими спеціалістами є корисною і
плідною.
Аналогічна співпраця започаткована і між відповідни
ми структурними підрозділами в регіональних відділен
нях Фонду.
Як зазначалось у попередньому звіті, в І кварталі цього
року, в рамках Консультаційного проекту у місті Дніпро
петровську німецькими спеціалістами спільно з фахівця
ми Департаменту проведено семінар для працівників ор

ганів приватизації східних регіонів України — Дніпропет
ровської, Донецької, Харківської, Луганської, Запорізької
областей. Слухачі були ознайомлені з досвідом, метода
ми роботи та важелями державного впливу під час здійс
нення приватизаційним відомством Німеччини контролю
за станом виконання власниками приватизованих об’єк
тів умов їх придбання. З метою продовження практики
ознайомлення працівників органів приватизації України
з діяльністю приватизаційного відомства Німеччини за за
значеними питаннями наступний семінар буде проведе
ний у м. Львові для спеціалістів регіональних відділень Фо
нду по Львівській, Рівненській, Волинській, Тернопільсь
кій, ІваноФранківській, Закарпатській, Чернівецькій
областях.
Департаментом у звітному кварталі продовжувалася ро
бота, спрямована на врегулювання проблемних питань, які
виникли у договірних відносинах між Фондом та власни
ками приватизованих об’єктів. Підготовлені потрібні ма
теріали, організовано та прийнято участь у міжвідомчих на
радах та у відповідних робочих групах з врегулювання спі
рних питань, що виникли в постприватизаційний період на
таких об’єктах, як ВАТ «Запорізький виробничий алюмі
нієвий комбінат», ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»,
ВАТ «Чорноморський суднобудівний завод».
На виконання доручення Голови Фонду з підготовки бю
джетного запиту до проекту Державного бюджету Украї
ни на 2007 рік, відповідно до вимог, визначених Поряд
ком розробки матеріалів для складання проекту Держав
ного бюджету України, затвердженим наказом Фонду від
26.10.05 № 2836, Департаментом на підставі відповідних
розрахунків, опрацьованих і підтверджених регіональни
ми відділеннями Фонду та Фондом майна АРК, внесено
пропозицію про включення до проекту державного бю
джету поряд з іншими суми витрат державних органів
приватизації на охорону та утримання об’єктів привати
зації, які за рішеннями судів повернуті у державну влас
ність і потребують таких витрат до моменту їх повторно
го продажу. Як вже зазначалося, вони руйнуються або
розкрадаються, оскільки протягом більш ніж п’яти років
охорона таких об’єктів та їх утримання державою не фі
нансується.
Протягом звітного кварталу Департамент продовжував
інформувати про результати своєї діяльності населення че
рез засоби масової інформації, в тому числі шляхом роз
міщення на сайті Фонду.
Департамент
постприватизаційного
супроводження Фонду
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треб силових структур та галузей народного господарства —
8,5 млн грн. протягом одного року із моменту переходу права
власності в таких обсягах:

Департамент підготовки та проведення конкурсів, т. 2003616

Фінансування розробки і впровадження новітньої системи радіозв’язку
для потреб силових структур та галузей народного господарства

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про проведення
конкурсу з продажу пакета акцій розміром 96,13%
статутного фонду відкритого акціонерного товариства
«Тернопільський радіозавод «Оріон» з використанням
відкритості пропонування ціни за принципом аукціону
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 22607719.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ):
відкрите акціонерне товариство «Тернопільський радіозавод
«Оріон».
Місцезнаходження ВАТ: 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квіт
ня, 6.
Телефон (0352) 243014, телефакс (0352) 244007.
Інформація про ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»
щодо його стану на відповідному товарному ринку: ВАТ не ви
знаний у встановленому порядку, як такий, що займає моно
польне становище на загальнодержавному та регіональному
ринках.
2. Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області
пропонує до продажу пакет акцій у кількості 99 543 480 шт., що
становить 96,13% статутного фонду ВАТ. Номінальна вартість
однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 30 347,058 тис. грн.
Крок, за яким здійснюється збільшення учасником конкурсу
ціни за пакет акцій в ході торгів «з голосу» — 310,0 тис. грн.
3. Форма випуску акцій — бездокументарна.
Акції зараховані 20 грудня 2000 р. на рахунок Фонду
державного майна України у цінних паперах № 005515
відкритий зберігачем «РосанЦінні Папери» (ліцензія на
здійснення ДКЦПФР), юридична адреса: м. Львів, вул. Па
січна, 135.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд: 25 888,0 тис. грн.
Обсяги реалізації товарів за останній звітний період
(01.04.2006) — 2 990,0 тис. грн., у тому числі експортної: 1 353,0
тис. грн.
Основна номенклатура — виробництво апаратури для запи
су та відтворення звуку та зображення: спецпродукція — 75,0
тис. грн.; радіостанції системи «Оріон» — 2 551,0 тис. грн.
Кількість робочих місць станом на 01.04.2006 — 1 800.
Середньоспискова чисельність працівників: 1 066 чоловік.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знахо
диться ВАТ, умови її використання: кількість споруд 15
одиниць; площа складських приміщень — 4,6 тис. м 2 ; пло
ща виробничих приміщень — 41,4 тис. м 2 ; площа офісних
приміщень — 7,8 тис. м 2 ; інших допоміжних приміщень —
46,2 тис. м 2 .
Земельна ділянка: державний акт на право колективної
власності на землю, виданий виконавчим комітетом Терно
пільської міської ради в 1978 році в безстрокове і безоплатне
користування.
Площа земельної ділянки, де знаходиться ВАТ — 15,0 га.
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Філії: Зборівська філія «Тонар» — 3 га (рішення виконавчого
комітету від 14.03.1982 № 5 — під будівництво заводу); Вели
коглибочецька філія «Озон» — 4,6 га (акт відведення земельної
ділянки від 04.04.1989, виданий рішенням Тернопільського обл
виконкому від 25.08.1980 № 447).
Основні показники господарської діяльності
ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» за останні
три роки та останній звітний період
Показник

2003 р.

Обсяг реалізації продукції,
тис. грн.
13 523,0
Балансовий прибуток, тис. грн. 3 606,0
Дебіторська заборгованість,
тис. грн.
4 956,0
Кредиторська заборгованість,
тис. грн.
4 137,0
Рентабельність, %
40,15
Вартість активів, тис. грн.
71 533,0

2004 р.

2005 р.

На
01.04.2006

33 353,0
987,0

22 422,0
1 333,0

2 990,0
291,0

5 704,0

3 610,0

2 608,0

4 208,0
4,74
70 234,0

6 876,0
9,9
68 897,0

3 974,0
10,6
66 067,0

5. Фіксовані умови конкурсу.
Покупець пакета акцій зобов’язаний протягом п’яти років з
моменту укладення договору купівліпродажу забезпечити:
в економічній діяльності товариства:
погашення простроченої кредиторської заборгованості
акціонерного товариства перед бюджетами, за заробітною
платою, перед Пенсійним фондом, державними цільовими
фондами наявної на дату укладення договору купівлі
продажу;
щорічне збільшення обсягів виробництва засобів радіо
зв’язку не менше ніж на 10% від обсягів попереднього ро
ку;
дотримання основних видів економічної діяльності та но
менклатури, які є на дату підписання договору купівлі
продажу;
досягнення певних показників діяльності ВАТ за рік, а саме:
а) мінімального розміру доходів (виручки) від реалізації про
дукції — 30 млн грн.;
б) мінімального розміру надходження коштів до бюджету —
3 млн грн.;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної
конкуренції»;
в інноваційно!інвестиційній діяльності товариства:
забезпечити фінансування на здійснення програми техніч
ного переозброєння виробництва засобів радіозв’язку в сумі
15,0 млн грн. протягом двох років в таких обсягах: протягом
першого року після посвідчення договору купівліпродажу за
безпечити фінансування в сумі — 8,0 млн грн.; протягом дру
гого року після посвідчення договору купівліпродажу забез
печити фінансування в сумі — 7,0 млн грн.; фінансування роз
робки і впровадження новітньої системи радіозв’язку для по

На здійснення про
У тому числі:
грами технічного
Терміни забезпечен переозброєння ви Для придбання
На поповнення
робництва засобів основних засо
ня фінансування
обігових коштів,
радіозв’язку,
бів, млн грн.
млн грн.
млн грн.
Перші три місяці
Другі три місяці
Треті три місяці
Четверті три місяці

2,5
2,0
2,0
2,0

1,6
1,6
1,6
1,6

0,900
0,400
0,400
0,400

Усього:

8,5

6,4

2,1

у соціальній діяльності товариства:
збереження існуючих робочих місць;
створення безпечних та нешкідливих умов праці, що відпо
відають вимогам законодавства щодо охорони праці та умо
вам колективного договору;
виконання визначених державою мобілізаційних завдань для
акціонерного товариства;
недопущення утворення простроченої заборгованості із за
робітної плати працівникам товариства та до державних цільо
вих фондів;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи
покупця чи уповноваженого ним органу протягом не менше як 6
місяців від дня переходу до нього права власності на пакет ак
цій, за винятком звільнення на підставі пункту 2 і 6 статті 40 Ко
дексу законів про працю України або вчинення працівником дій,
за які законодавством передбачене звільнення на підставі
пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю
України;
виконання колективного договору в повному обсязі, укладен
ня колективних договорів на наступні періоди з обов’язковим
урахуванням норм і соціальних гарантій попереднього колек
тивного договору та положень галузевої угоди;
у природоохоронній діяльності товариства:
виконання заходів щодо захисту навколишнього середови
ща, дотримання екологічних норм чи досягнення найкращих
екологічних наслідків експлуатації об’єкта.
6. Інші умови проведення конкурсу:
покупець не має права здійснювати подальше відчуження
окремих частин пакета акцій до повного виконання покупцем
умов договору купівліпродажу об’єкта приватизації, а також
здійснювати подальше відчуження об’єкта приватизації без
збереження для нового власника зобов’язань, визначених умо
вами конкурсу;
покупець, до якого переходять права власника внаслідок від
чуження пакета акцій повинен відповідати кваліфікаційним ви
могам, що викладені в умовах проведення конкурсу;
враховуючи норми ст. 24 Закону України «Про захист еконо
мічної конкуренції» учасник конкурсу повинен надати, як під
твердні документи, копію рішення Антимонопольного комітету
України про надання згоди на придбання пакета акцій з відміт
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кою (штамп, дата, вхідний номер, підпис) канцелярії органу Ан
тимонопольного комітету про її отримання не пізніше, як за 8
календарних днів до останнього дня строку прийняття конкур
сної документації;
покупець зобов’язаний до повного виконання зобов’язань
за договором купівліпродажу пакета акцій не брати участь у
голосуванні на загальних зборах акціонерів під час вирішення
питань збільшення (зменшення) розміру статутного фонду то
вариства, зміни номіналу акцій, організаційногосподарської
форми (у разі включення таких пропозицій до порядку денного
загальних зборів акціонерів).
Покупець зобов’язаний надати концепцію післяприватиза
ційного розвитку товариства, яка має містити:
зобов’язання щодо повного виконання умов конкурсу та ре
алізації довгострокових планів підвищення економічних, соці
альних, фінансових технологічних показників діяльності това
риства та заходів з дотримання екологічних норм експлуатації
об’єкта;
бізнесплан або технікоекономічне обґрунтування пода
льшого розвитку об’єкта, що включає план зайнятості пра
цівників товариства, пропозицію інвестора із зазначенням
максимального розміру інвестицій, термінів та порядку їх
внесення;
засобом платежу за пакет акцій, який продається за конкур
сом, є національна валюта України;
конкурс проводиться відповідно до Положення про порядок
проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних то
вариств, затвердженого наказом ФДМУ від 31.08.2004 № 1800,
розпорядженням АМКУ від 31.08.2004 № 330р, рішенням
ДКЦПФР від 17.11.2004 № 489 та зареєстрованого в Міністер
стві юстиції України 23.12.2004 за № 1634/10223, зі змінами,
затвердженими наказом ФДМУ від 11.07.2005 № 2029, роз
порядженням АМКУ від 08.07.2005 № 1189р, рішенням
ДКЦПФР від 07.07.2005 № 374 та зареєстрованими Міністер
ством юстиції України 22.07.2005 за № 790/11070.
7. Для участі в конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує конкурсну гарантію в сумі 3 034,7058 тис. грн.
Одержувач: РВ ФДМУ по Тернопільській області, р/р №
37315011000166, банк: УДК у Тернопільській області, МФО
838012, код за ЄДРПОУ 14037372. Призначення платежу: кон
курсна гарантія (застава) для участі в конкурсі з продажу паке
та акцій ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»;
7.2. Сплачує 17 грн. як реєстраційний збір на рахунок РВ
ФДМУ по Тернопільській області № 37187501900001, банк: УДК
у Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ
14037372. Призначення платежу: реєстраційний збір за по
дання заяви для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ
«Тернопільський радіозавод «Оріон»;
7.3. Подає по два примірники підтвердних документів та за
яви про участь у конкурсі; проект остаточного договору купів
ліпродажу пакета акцій; конкурсну пропозицію ціни; концеп
цію післяприватизаційного розвитку товариства.
Кожний примірник підтвердних документів запечатується в
окремий конверт. Усі конверти з підтвердними документами
об’єднуються та запечатуються в окремий непрозорий конверт
з надписом «Підтвердні документи» із зазначенням на ньому
тільки адреси органу приватизації та назви конкурсу. На паке
тах «Підтвердні документи» не повинно міститися ніякої інфор
мації, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потен
ційного покупця.
Конкурсна пропозиція ціни учасників конкурсу запечатуєть
ся в окремий непрозорий конверт з надписом «Конкурсні про
позиції ціни» із зазначенням на ньому тільки адреси органу при
ватизації та назви конкурсу.
Концепція післяприватизаційного розвитку товариства запе
чатується в окремий непрозорий конверт з надписом «Конце
пція розвитку» із зазначенням на ньому тільки адреси органу
приватизації та назви конкурсу.
8. Прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних докуме
нтів починається з дня опублікування інформаційного повідом
лення в газеті «Відомості приватизації».
Останній день строку прийняття заяв про участь у конкурсі
та підтвердних документів — за сім календарних днів до дати
проведення конкурсу.
Останній день строку подання проекту остаточного догово
ру купівліпродажу — не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу.
Конкурсна пропозиція ціни та концепція післяприватизацій
ного розвитку підприємства подається на дату проведення кон
курсу, реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 10
хвилин до початку проведення конкурсу.
9. Адреса прийняття заяв про участь у конкурсі та підтверд
них документів: 46000, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Терно
пільській області, кімната 603, щодня з 8.00 до 17.00, по п’ят
ницях та передсвяткових днях — з 8.00 до 16.00, телефон для
довідок 526684.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання ВАТ
«Тернопільський радіозавод «Оріон» можна отримати з 8.00 до
17.00 щодня, по п’ятницях та передсвяткових днях — з 8.00 до
16.00, за адресою: 46000, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, Ре
гіональне відділення Фонду державного майна України по Тер
нопільській області, відділ реформування власності, продажу
акцій та обліку державних корпоративних прав. Телефон для
довідок (0352) 523521.
10. Місце ознайомлення з ВАТ «Тернопільський радіозавод
«Оріон»:
ознайомитись з об’єктом та отримати інформацію можна що
дня з 9.00 до 16.00, за виключенням вихідних днів та свят, за
адресою: 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6. Телефон (0352)
243014, телефакс (0352) 244007.
Іноземцям та особам без громадянства доступ до держа
вної таємниці, яка стосується діяльності ВАТ «Тернопільсь
кий радіозавод «Оріон», надається у виняткових випадках на
підставі міжнародних договорів України, згода на обов’яз
ковість яких надана Верховною Радою України, або письмо
вого розпорядження Президента України з врахуванням не
обхідності забезпечення національної безпеки України на
підставі пропозицій Ради національної безпеки і оборони
України.
11. Дата початку та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Тернопільський
радіозавод «Оріон» буде проведено через 75 календар>
них днів після опублікування інформаційного повідомлен>
ня в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за адресою:
46000, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, Регіональне від>
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ділення Фонду державного майна України по Тернопіль>
ській області.
Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з
організації конкурсу: Регіональне відділення ФДМУ по Терно
пільській області, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімната
№ 504, відділ реформування власності, продажу акцій та облі
ку державних корпоративних прав, тел. 523521.
12. Для придбання акцій у бездокументарній формі випуску
фізичні та юридичні особи повинні укласти договір про відкрит
тя рахунка у цінних паперах з обраним зберігачем.
Додаткові умови конкурсу з продажу пакета акцій відкри
того акціонерного товариства «Тернопільський радіозавод
«Оріон» , розміром 96,13% статутного фонду, що має стра
тегічне значення для економіки та безпеки держави
Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу — проми
слових інвесторів є дотримання ними однієї з таких умов:
виробництва не менше трьох років апаратури для запису та
відтворювання звуку та зображення (виконання робіт, надання
послуг), аналогічної продукції (роботам, послугам) підприємс
тва, що приватизується;
споживання не менше трьох років в основному виробництві
апаратури для запису та відтворювання звуку та зображення
(робіт, послуг), яка використовується в основному виробницт
ві підприємства, що приватизується; виробництва не менше
трьох років апаратури для запису та відтворювання звуку та зо
браження (виконання робіт, надання послуг), яка використо
вується в основному виробництві підприємства, що привати
зується, як основна сировина; здійснення не менше одного ро
ку безпосереднього контролю на підприємствах, що провадять
економічну діяльність, визначену в абзацах другому
четвертому цього пункту.
Учасники конкурсу зобов’язані у строк та в порядку, які вста
новлені Положенням, подати інформацію про осіб, пов’язаних
з ними відносинами контролю за господарською діяльністю від
повідно до статті 1 «Закону України «Про захист економічної
конкуренції».
Учасники конкурсу — суб’єкти фондового ринку, у тому чис
лі фінансові посередники, основним видом економічної діяль
ності яких є фінансове посередництво або допоміжна діяльність
у сфері фінансів, зобов’язані подати інформацію про особу, в
інтересах якої придбавається пакет акцій.
До участі в конкурсі не допускаються покупці, що подали ін
формацію про осіб, пов’язаних з ними відносинами контролю,
або про особу, в інтересах якої придбавається пакет акцій, з
якої неможливо встановити суб’єктів господарювання, що бу
дуть контролювати подальшу діяльність ВАТ «Тернопільський
радіозавод «Оріон».
Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, або компанії, по
в’язані з ними відносинами контролю, а також компанії, що ді
ють за дорученням зазначених компаній, до участі у конкурсі
не допускаються.
Учасник конкурсу зобов’язаний надати письмове зобов’я
зання внести пропозицію щодо включення до порядку ден
ного загальних зборів акціонерів питання про порядок роз
поділу прибутків, строки та порядок виплати частки прибут
ку (дивідендів) за результатами фінансовогосподарської ді
яльності товариства у 2005 році та голосувати за виплату ча
стки прибутку (дивідендів) з наступним спрямуванням диві
дендів, нарахованих на придбаний у процесі приватизації па
кет акцій товариства, яким володіла держава до його прода
жу, до Державного бюджету України.
Претенденти на участь у конкурсі — резиденти підтверджу
ють свою відповідність кваліфікаційним вимогам до учасни
ка конкурсу, зазначеним в інформаційному повідомленні, та
кими документами, які містять інформацію про те, що цей
учасник конкурсу дійсно дотримується однієї з указаних
умов, у тому числі: довідкою органів статистики про вклю
чення до ЄДРПОУ; поточними формами державної статис
тичної звітності, щодо провадження відповідної економічної
діяльності за видами діяльності (КВЕД) включеними в довід
ку органів статистики; копіями укладених договорів; копія
ми податкових накладних; копіями митних декларацій; ви
писками з реєстру акціонерів.
Претенденти на участь у конкурсі — нерезиденти підтверджу
ють свою відповідність кваліфікаційним вимогам до учасника кон
курсу у тому числі такими документами: річними фінансовими зві
тами та звітністю претендента кваліфікаційними вимогами тощо.
Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним
вимогам учасника конкурсу, подаються у складі підтвердних
документів.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Луганській області про проведення
повторного конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Стахановська швейна фабрика» з використанням
відкритості пропонування ціни за принципом аукціону
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 308726.
Повна назва: відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Стаха
новська швейна фабрика».
Місцезнаходження ВАТ: 94000, Луганська обл., м. Стаханов,
вул. Леніна, 2. Телефон/факс (06444) 41756.
2. Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Луганській області пропонує до продажу пакет акцій у кіль
кості 28 161 774 шт., що становить 89,084% статутного фонду
ВАТ «Стахановська швейна фабрика».
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій — 5 000 000 грн.
Крок збільшення ціни при проведенні торгів «з голосу» ліци
татором — 50 000,00 грн.
3.Форма випуску акцій — документарна.
4.Характеристика ВАТ.
Статутний фонд становить 7 903 107,5 грн.
Основна номенклатура — виробництво верхнього одягу.
Обсяг продукції (робіт, послуг) за І півріччя 2006 р. —
552,3 тис. грн.
Кількість робочих місць станом на 30.06.2006 — 233 чол.
Кількість працюючих на 30.06.2006 — 106 чол.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться
ВАТ: підприємство розташоване на земельній ділянці загаль
ною площею 1 882 м2, яка розташована в м. Стаханові Луган
ської області, по вул. Леніна, 2, державний акт на право корис
тування землею ІІ — ЛГ № 004513. На території ВАТ розташо
вана адміністративна будівля.

Основні показники господарської діяльності ВАТ
за останні три роки та останній звітний період
Показники

2003 р.

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. 1 331,9
Балансовий прибуток,тис. грн.

1 508,7

1 424,2

І півріччя
2006 р.
552,3
307,5

2004 р.

2005 р.

698,4

300,1

506,7

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

113,3

164,4

103,8

118,3

Кредиторська заборгованість, тис. грн.

519,4

495,5

633,5

798,6

Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн.

15,25

16,8

5,8

16,9

5 226,5

4 866,8

4 371,3

4 226,2

5. Фіксовані умови.
5.1. В економічній діяльності:
дотримання тих видів економічної діяльності, які є на дату під
писання договору купівліпродажу;
забезпечення доходу (виручки) від реалізації продукції (то
варів, робіт, послуг) протягом 5 років від дати підписання до
говору купівліпродажу щорічно в таких обсягах, тис. грн.:
1й рік — 1 450,00; 2й рік — 1 600,00; 3й рік — 1 800,00;
4й рік — 2 100,00; 5й рік — 2 300,00.
забезпечення погашення кредиторської заборгованості ВАТ,
у тому числі:
перед бюджетами у сумі 249,2 тис. грн. протягом трьох мі
сяців від дати підписання договору купівліпродажу;
із страхування у сумі 62,9 тис. грн. протягом трьох місяців
від дати підписання договору купівліпродажу;
забезпечення чистого прибутку підприємства протягом
5 років від дати підписання договору купівліпродажу в таких
обсягах, тис. грн.:
1й рік: 300,00; 2й рік: 150,00; 3й рік: 0; 4й рік: 50,00;
5й рік: 150,00.
забезпечення виконання мобілізаційних завдань, визначених
для ВАТ;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної
конкуренції».
5.2. В інноваційно!інвестиційній діяльності ВАТ:
забезпечення освоєння нових та підвищення якості наявних
видів продукції;
забезпечення впровадження прогресивних технологій, ме
ханізації, автоматизації виробництва та енергозбереження;
забезпечення поліпшення умов праці;
забезпечення економії матеріалів, палива та електроенергії;
внесення інвестицій (розмір та строки), передбачених Кон
цепцією розвитку товариства, для забезпечення приросту ви
робничих потужностей за рахунок заходів з технічного пере
озброєння, реконструкції виробництва, розширення діючих і
побудови нових об’єктів.
5.3. У соціальній діяльності підприємства:
забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати та
соціальних виплат у сумі 117,3 тис. грн. протягом одного місяця з
дати переходу права власності до покупця на пакет акцій;
недопущення накопичення заборгованості із заробітної пла
ти перед працівниками;
підвищення рівня заробітної плати з урахуванням інфляцій
них процесів та відповідно до умов Галузевої тарифної угоди;
забезпечення матеріального стимулювання працівників за
лежно від результатів господарської діяльності підприємства
та у порядку, визначеному колективною угодою;
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціа
тиви покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком зві
льнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про пра
цю України або вчинення працівником дій, за які законодав
ством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8
статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) про
тягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності на
пакет акцій;
забезпечення протягом трьох місяців від дати переходу пра
ва власності укладання нового колективного договору та його
подальшого виконання;
забезпечення щорічних витрат ВАТ на поліпшення соціаль
нопобутових умов працюючих на рівні не менше 0,5 відсотка
від суми реалізованої продукції ВАТ на рік;
забезпечення зниження частки виробництва з небезпечни
ми та шкідливими умовами праці і зменшення їх впливу на пра
цюючих;
забезпечення щорічних витрат ВАТ на охорону праці не мен
ше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції ВАТ на рік;
створення нових робочих місць (щорічно не менше 1 % від
кількості робочих місць на дату переходу права власності);
забезпечення безпечних умов праці, що мінімізують випад
ки виробничого травматизму.
5.4. У природоохоронній діяльності.
5.4.1. Забезпечення екологічної безпеки виробництва відпо
відно до вимог чинного природоохоронного законодавства
України;
5.4.2. Виконання заходів щодо охорони навколишнього се
редовища.
5.5. Покупець зобов’язаний до повного виконання зобов’я
зань за договором купівліпродажу пакета акцій не брати уча
сті у голосуванні на загальних зборах акціонерів з вирішення
питань збільшення (зменшення) розміру статутного фонду ак
ціонерного товариства, зміни номіналу акцій, зміни організа
ційногосподарської форми підприємства у визначенні Циві
льного кодексу України (у разі включення таких пропозицій до
порядку денного загальних зборів акціонерів).
5.6. Після вступу у права власності та впродовж 5 років без
попередньої згоди Регіонального відділення Фонду державно
го майна України по Луганській області (далі — продавець) по
купець зобов’язаний не допустити продаж (відчуження) всьо
го, або значної частини майна товариства.
Значною частиною майна товариства вважається майно, ва
ртість якого, при незалежній оцінці, становить більше 10% ста
тутного фонду товариства.
Продаж майна меншої вартості не вимагає погодження з про
давцем.
Цей пункт не стосується відчуження майна, яке здійснюєть
ся у рамках звичайної комерційної діяльності товариства.
5.7. Виконання фіксованих умов конкурсу, які не мають ви
значеного строку їх реалізації, здійснюється протягом 5 років з
дати переходу права власності на пакет акцій.
Концепція розвитку підприємства має містити:
зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов конку
рсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку під

№ 28 (417)

5
приємства щодо підвищення економічних, соціальних, фінансо
вих, 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.
6. Інші умови проведення конкурсу.
Конкурс проводиться без залучення радника, відповідно до
Положення про порядок проведення конкурсів з продажу па
кетів акцій акціонерних товариств, затвердженим наказом Фо
нду 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, внесеними на
казом Фонду державного майна України від 11 липня 2005 ро
ку № 2029, розпорядженням Антимонопольного комітету Укра
їни від 8 липня 2005 року № 189р, рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 7 липня 2005 року №
374 та на підставі розпорядження КМУ від 26.12.2005 № 570р
«Про затвердження переліків господарських товариств і хол
дингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підля
гають продажу, державних підприємств і відкритих акціонер
них товариств, які підлягають підготовці до продажу в 2006 ро
ці», наказу ФДМУ від 02.02.2006 № 192 «Про затвердження по
місячного пооб’єктного плану — графіка виставлення на про
даж у 2006 році пакетів акцій господарських товариств і хол
дингових компаній», наказу регіонального відділення ФДМУ від
31.03.2006 № 116 «Про затвердження уточненого плану роз
міщення акцій ВАТ «Стахановська швейна фабрика».
7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує 500 000,00 грн. в якості конкурсної гарантії на
розрахунковий рахунок Регіонального відділення Фонду дер
жавного майна України по Луганській області №
37316006000535 управління УДК у Луганській області, МФО
804013, код за ЄДРПОУ 13398493. Призначення платежу: кон
курсна гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій
ВАТ «Стахановська швейна фабрика».
7.2. Сплачує 17 грн. реєстраційного збору на розрахунко
вий рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Луганській об
ласті № 37189506700001, УДК у Луганській області, МФО
804013, код за ЄДРПОУ 13398493. Призначення платежу: ре
єстраційний збір для участі у конкурсі з продажу пакета акцій
ВАТ «Стахановська швейна фабрика» з використанням відкри
тості пропонування ціни за принципом аукціону.
7.3. Подає 2 примірники підтвердних документів та заяви про
участь у конкурсі; проект остаточного договору купівліпродажу
пакета акцій; конкурсну пропозицію ціни; концепцію розвитку
товариства.
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
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 запечатуєть
ся в окремий непрозорий конверт з надписом «Конкурсні про
позиції ціни» із зазначенням на ньому тільки адреси органу при
ватизації та назви конкурсу.
Концепція розвитку товариства запечатується в окремий не
прозорий конверт з надписом «Концепція розвитку» із зазна
ченням на ньому тільки адреси органу приватизації та назви
конкурсу.
8. Останній день строку прийняття заяв про участь у конкур
сі та підтвердних документів — за сім календарних днів до дати
проведення конкурсу.
Останній день строку подання проекту остаточного догово
ру купівліпродажу — не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу.
Конкурсна пропозиція ціни та концепція розвитку підприєм
ства подається на дату проведення конкурсу, реєстрація кон
курсних пропозицій завершується за 10 хвилин до початку про
ведення конкурсу.
9. Адреса прийняття заяв про участь у конкурсі та підтверд
них документів: 91000, м. Луганськ, пл. Героїв Великої Вітчиз
няної війни, 3а, кімн. 214. Телефон (0642) 580807.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання ВАТ
«Стахановська швейна фабрика» можна отримати за адресою:
91000, м. Луганськ, пл. Героїв Великої Вітчизняної війни,
3а/214. Телефон (0642) 580807.
10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Стахановська швейна
фабрика».
Для отримання права відвідування ВАТ «Стахановська швей
на фабрика» необхідно звернутися до Регіонального відділен
ня ФДМУ по Луганській області, кімната 214, тел. (0642)
580807, факс (0642) 580213.
Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформацію
можна з 9.00 до 16.00 щодня, крім вихідних та святкових днів,
за адресою: Україна, 94000, Луганська обл., м. Стаханов, вул.
Леніна, 2. Тел./факс (06444) 41756.
11. Дата початку та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Стахановська
швейна фабрика» з використанням відкритості пропону>
вання ціни за принципом аукціону буде проведено через
50 календарних днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 91000,
м. Луганськ, пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, 3а,
РВ ФДМУ по Луганській області.
12. Додаткові умови проведення конкурсу з продажу пакета
акцій з використанням відкритості пропонування ціни за прин!
ципом аукціону ВАТ «Стахановська швейна фабрика».
Учасник конкурсу повинен мати досвід роботи з виробницт
ва швейних виробів протягом не менше двох років, або з ви
робництва продукції, яка використовується у виробництві

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ À
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804234
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване приміщення магазину № 42 площею
122,3 м2 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Перемоги, 28, прим. 2.
Приватизовано юридичною особою за 88 195,20 грн., у т. ч.
ПДВ — 14 699,20 грн.
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване приміщення (літ. АIV) площею 259,0 м2
з ґанками, літ. а4, А6 за адресою: м. Горлівка, пр. Перемога, 29.
Приватизовано юридичною особою за 67 310,40 грн., у т. ч.
ПДВ — 11 218,40 грн.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля лазні площею 148,7 м2 (літ. Б) за адресою: Кременчу
цький рн, с. Кам’яні Потоки, вул. Радгоспна, 14. Приватизовано
фізичною особою за 22 932,00 грн., у т. ч. ПДВ — 3 822,00 грн.
м. КИЇВ
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Анрі
Барбюса, 58/1, літ. А. Приватизовано юридичною особою
за 1 780 560,00 грн., у т. ч. ПДВ — 296 760,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі,
16а, літ. А. Приватизовано юридичною особою за 178 872,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 29 812,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Січнево
го Повстання, 3, літ. Б. Приватизовано юридичною особою
за 226 800,00 грн., у т. ч. ПДВ — 37 800,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Україн
ки, 6, літ. А. Приватизовано юридичною особою за 181 980,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 30 330,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, Кловський
узвіз, 14б, літ. А. Приватизовано юридичною особою за
100 800,00 грн., у т. ч. ПДВ — 16 800,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Московська,
37/2, літ. А. Приватизовано юридичною особою за 426 912,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 71 152,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Цитадельна,
6/8, літ. А. Приватизовано юридичною особою за 485 952,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 80 992,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе/
Підвисоцького, 9/12, літ. А. Приватизовано фізичною особою
за 177 948,00 грн., у т. ч. ПДВ — 29 658,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, Липський про
вул./вул. Липська, 5/12, літ. А. Приватизовано фізичною осо
бою за 873 600,00 грн., у т. ч. ПДВ — 145 600,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, Академіка Бо
гомольця/Пилипа Орлика, 7/14, літ. А. Приватизовано фізич
ною особою за 530 520,00 грн., у т. ч. ПДВ — 88 420,00 грн.
Нежитлові приміщення площею 83,1 м2 за адресою: м. Київ,
вул. Горького, 3, літ. Б. Приватизовано юридичною особою за
414 631,20 грн., у т. ч. ПДВ — 69 105,20 грн.
Індивідуально визначене майно — запаси за адресою: м. Ки
їв, пров. Шевченка, 12. Приватизовано юридичною особою за
872 344,80 грн., у т. ч. ПДВ — 145 390,80 грн.

№ 28 (417)

Нежитлові приміщення площею 86,8 м2 за адресою: м. Київ,
вул. Маршала Малиновського, 34, літ. А. Приватизовано юри
дичною особою за 266 400,00 грн., у т. ч. ПДВ — 44 400,00 грн.
Нежитлові приміщення площею 173,8 м2 за адресою: м. Київ,
вул. Маршала Малиновського, 34, літ. А. Приватизовано юри
дичною особою за 537 600,00 грн., у т. ч. ПДВ — 89 600,00 грн.
Нежитлові приміщення площею 193,8 м2 за адресою: м. Київ,
вул. Сковороди/НабережноХрещатицька, 21/16, літ. А. Прива
тизовано юридичною особою за 832 800,00 грн., у т. ч. ПДВ —
138 800,00 грн.
Нежитлові приміщення площею 239,3 м2 за адресою: м. Київ,
вул. Сковороди/НабережноХрещатицька, 21/16, літ. А. Прива
тизовано юридичною особою за 1 017 360,00 грн., у т. ч. ПДВ —
169 560,00 грн.
Нежитлові приміщення площею 201,0 м2 за адресою: вул. Ско
вороди/НабережноХрещатицька, 21/16, літ. Б. Приватизо
вано юридичною особою за 861 960,00 грн., у т. ч. ПДВ —
143 660,00 грн.
Нежитловий будинок площею 350,5 м2 за адресою: м. Київ,
вул. Сковороди/НабережноХрещатицька, 21/16, літ. В. Прива
тизовано юридичною особою за 1 502 172,00 грн., у т. ч. ПДВ —
250 362,00 грн.
Нежитлові приміщення площею 154,9 м2 за адресою: м. Київ,
вул. Сковороди/НабережноХрещатицька, 21/16, літ. Г. Прива
тизовано юридичною особою за 658 920,00 грн., у т. ч. ПДВ —
109 820,00 грн.
Нежитлові приміщення площею 143,5 м2 за адресою: м. Київ,
вул. Сковороди/НабережноХрещатицька, 21/16, літ. Г. Прива
тизовано юридичною особою за 615 360,00 грн., у т. ч. ПДВ —
102 560,00 грн.
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ ФДМУ
Департамент продажу цілісних майнових комплексів
Нежитлові приміщення — виробничоскладські приміщення
цеху № 27 механопромислового корпусу (корпус № 3А) групи
приміщень № 17 (приміщення № 1—2, частина приміщення № 3
площею 211,23 м2, приміщення № 4, приміщення № 8—16) пло
щею 542,23 м2, які знаходяться на балансі ДП «Завод «Арсе
нал» за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 8 (літера Б).
Приватизовано юридичною особою за 1 983 683,35 грн., у т. ч.
ПДВ — 330 613,89 грн.
Нежитлові приміщення — виробничоскладські приміщення
цеху № 27 механопромислового корпусу (корпус № 3А) групи
приміщень № 17 (частина приміщення № 3 площею 1 378,07 м2,
приміщення № 5—7 площею 1 490,77 м 2 , які знаходяться
на балансі ДП «Завод «Арсенал» за адресою: м. Київ,
вул. Московська, 8 (літ. Б). Приватизовано юридичною особою
за 5 427 268,80 грн., у т. ч. ПДВ — 904 544,80 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів — будівлі та споруди, у складі: сви
нарник (літ. А) площею 397,6 м2; водонапірна башта (літ. Б) пло
щею 1,1 м2; гаражі (літ. В) площею 203,7 м2; асфальтове замо
щення, за адресою: Кременчуцький рн, с. Потоки, вул. Юві
лейна, 14. Приватизовано юридичною особою за 20 610,00
грн., у т. ч. ПДВ — 3 435,00 грн.

швейних виробів протягом не менше двох років, або з вироб
ництва продукції (робіт), для якої використовуються швейні ви
роби протягом не менше двох років або здійснювати не менш
одного року безпосередній контроль на підприємствах з ви
щезгаданими виробництвами.
Учасник конкурсу зобов’язаний у термін та в порядку, які
встановлені Положенням про порядок проведення конкур
сів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств та Інфор
маційним повідомленням Регіонального відділення ФДМУ по
Луганській області про проведення конкурсу з продажу па
кета акцій за конкурсом з використанням відкритості пропо
нування ціни за принципом аукціону ВАТ «Стахановська
швейна фабрика», надати інформацію про осіб, пов’язаних
з ним відносинами контролю за господарською діяльністю
відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економіч
ної конкуренції».
До участі в конкурсі не допускаються покупці, що подали ін
формацію про осіб, пов’язаних з ними відносинами контролю,
з якої неможливо встановити суб’єктів господарювання, що бу
дуть контролювати подальшу діяльність ВАТ «Стахановська
швейна фабрика».
Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі у конкур
сі не допускаються.

Підсумки
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «ЧеЗаРа»,
що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу з
продажу пакета акцій ВАТ «ЧеЗаРа», оголошення про який бу
ло оприлюднено в газеті «Відомості приватизації» від 08.12.04
№ 48 (336).
ВАТ «ЧеЗаРа» розташоване за адресою: Україна, 14030,
м. Чернігів, вул. Одинцова, 25.
До продажу був запропонований пакет акцій розміром 25%
статутного фонду товариства та кількістю акцій 971 051 шт.
Код за ЄДРПОУ: 14 307 392.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 8 394 000 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів
з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.08.04 № 1800, розпорядженням АМКУ
від 31.08.04 № 330р, рішенням ДКЦПФР від 17.11.04 № 489 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.04 за
№ 1634/10223, зі змінами, затвердженими наказом ФДМУ
від 11.07.05 № 2029, розпорядженням АМКУ від 08.07.2005
№ 189р, рішенням ДКЦПФР від 07.07.05 №374 та зареєстрова
ними Міністерством юстиції України 22.07.05 за №790/11070, та
наказу Фонду державного майна України конкурс з продажу па
кета акцій ВАТ «ЧеЗаРа» вважається таким, що не відбувся.

В інформаційному повідомленні РВ ФДМУ по Закарпат
ській обл., надрукованому у газеті «Відомості приватизації»
від 05.07.06 № 25 (414) на стор. 2 в інформації про підсумки
продажу на аукціоні об’єктів групи А, ЦМК ДП «Майдансь>
кий завод пластмас» за адресою: Закарпатська обл., Між
гірський рн, с. Майдан, вул. Верховинська, 24, вартість про
дажу слід читати: «Початкова вартість продажу становить
1 956,00 тис. грн., у т. ч. ПДВ — 326,00 тис. грн.».
В інформаційному повідомленні РВ ФДМУ по Тернопіль
ській обл., надрукованому у газеті «Відомості приватизації»
від 12.07.06 № 26 (415) на стор. 5 про підсумки продажу на
аукціоні об’єктів групи А, майно дитячого садка за адре
сою: Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Кременецької
дивізії, 12, замість слів «ВАТ «Кременчуцький цукровий за
вод» слід читати: «ВАТ «Кременецький цукровий завод».

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване нежитлове приміщення площею 12,1 м2 за адре
сою: м. Комсомольськ, вул. Гірників, 26.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення колишньої дитячої музичної школи за адресою:
Рівненський рн, с. Козин, вул. Берестецька, 124.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
нежитлової будівлі
Назва об’єкта: нежитлова будівля — будинок охоронців, що
знаходиться на балансі ВАТ «Нововолинське АТП10763».
Адреса: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 26.
Код за ЄДРПОУ: 05461088.
Інформація про об’єкт: нежитлова будівля — будинок охо
ронців площею 11,7 м2, знаходиться на території відкритого ак
ціонерного товариства.
Вартість продажу без ПДВ: 2 489,65 грн.
ПДВ: 497,93 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 2 987,58 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта: 299 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 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 здійснюються
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грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по
Волинській області, код 13347870 в УДК у Волинській області,
МФО 803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волин
ській області кошти від приватизації об’єкта гр. А.
Аукціон відбудеться 28 серпня 2006 р. о 10.00 за адре>
сою: м. Луцьк, Київська площа, 9, кімн. 815.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні —
24 серпня 2006 р.
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.

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 проведен
ня аукціону.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опубліку>
вання 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: За
карпатська обл., м. Тячів, вул. Пролетарська, 7.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ
по Закарпатській області: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60,
кімн. 316, телефони для довідок: (03122) 35321, 37193.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — обладнання нефункціонуючої АЗС № 11,
у складі: два автозаправні блок>пункти ємністю
по 8 м3, дві паливороздавальні колонки
типу «Adast», що знаходиться на балансі ВАТ
«Закарпатнафтопродукт>Мукачево»
(зі знижкою початкової вартості на 30%)
Назва об’єкта: обладнання нефункціонуючої АЗС № 11, у
складі: два автозаправні блокпункти ємністю по 8 м3, дві па
ливороздавальні колонки типу «Adast», що знаходиться на ба
лансі ВАТ «ЗакарпатнафтопродуктМукачево».
Адреса: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська
об’їзна, 11.
Призначення об’єкта: для зберігання та заправки автотран
спортних засобів світлими нафтопродуктами.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 6 580,00 грн., ПДВ —
1 316,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
7 896,00 грн.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять два автоза
правні блокпункти (АБП) місткістю по 8 м3 кожний та дві па
ливороздавальні колонки типу «Adast» нефункціонуючої АЗС
№ 11. Автозаправні блокпункти 1986 року випуску, вагою
2 900 кг, габаритні розміри 4 500х2 100х2 750 мм. Паливороз
давальні колонки (ПРК) 1986 року випуску, вагою 175 кг, поту
жністю 0,57 кВт, продуктивністю 44 л/хв., габаритні розміри
720х460х1350 мм. Обладнання демонтоване, знаходиться в не
робочому стані і перебуває на зберіганні у ВАТ «Закарпатнаф
топродуктМукачево».
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець;
дотримання санітарноекологічних норм під час експлуата
ції об’єкта.
Покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовився
від підписання протоколу аукціону або договору купівлі
продажу, грошові кошти в розмірі 789,60 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 проведенням
аукціону.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних
осіб.
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 221113 10, МФО
812016.
Грошові кошти в розмірі 789,60 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються на
р/р № 37314009000173 в УДК у Закарпатській області, одер
жувач: 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 проведен
ня аукціону.
Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: Закар
патська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 316.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опубліку>
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. Мукачеве, вул. Берегівськаоб’їзна, 11.
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.

ИНФОРМАЦИЯ
о продаже на аукционе объекта коммунальной
собственности территориальной громады г. Зугрэса,
находящегося на балансе коммунального предприятия
«Служба единого заказчика г. Зугрэс»
Код по ЕГРПОУ: 32403811.
Наименование объекта: встроенное нежилое помещение
(лот № 3).
Адрес: г. Зугрэс, ул. Маяковского, 20.
Сведения об объекте: встроенное нежилое помещение (бы
вшая библиотека), расположенное на первом этаже пятиэта
жного жилого дома; площадь объекта — 239,69 м2; год строи
тельства — 1965; здание выполнено из шлакоблока, первой
группы капитальности.
Начальная цена продажи объекта, без учета НДС — 11 768,00
грн., НДС — 2 353,60 грн.
Начальная цена с учетом НДС — 14 121,60 грн.
Оплата за регистрацию заявления 17 грн. без учета НДС и
залоговая сумма в размере 10% от начальной цены продажи
объекта с учетом НДС — 1 412,2 грн. вносятся на текущий счет
№ 2600083 в ДОД АППБ «Аваль» г. Донецк, ООО НКВФ «Уни
версалКонсалтинг», МФО 335076, код по ЕГРПОУ 23773621.
Условия продажи:
обеспечение условий содержания объекта и прилегающей
территории в надлежащем санитарном состоянии;
объект отчуждается или сдается в аренду на условиях, на ко
торых он был приобретен;
покупатель оплачивает все расходы, связанные с подготов
кой объекта к продаже;
обеспечивает заключение договоров с эксплуатационными
организациями на обслуживание;
способ расчета за объект — денежные средства юридичес
ких и физических лиц.
Расчеты за приобретенные объекты осуществляются на ра
счетный счет № 31510905600091 в УГК в Донецкой области,
МФО 834016, код по ЕГРПОУ 24165154, код платежа 31030000,
получатель: Исполком Зугрэсского городского совета.
Конечный срок приема заявлений на участии в аукционе: за
три дня до начала аукциона.
Ознакомиться с объектом можно в рабочие дни по местона
хождению объекта с 8.00 до 17.00.
Аукцион состоится через 30 дней после опубликования
данной информации по адресу: г. Зугрэс, ул. Ленина, 8а
(городской Дворец культуры) в 10.00.
Служба по организации и проведению аукциона: ООО НКВФ
«УниверсалКонсалтинг», г. Донецк23, ул. Ходаковского, 5,
тел.: (0622) 950348, 954596.

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 № 14, що знаходиться на балансі
ЗАТ «Закарпатське облпаливо»
(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: комплекс будівель та споруд паливного складу
№ 14, що знаходиться на балансі ЗАТ «Закарпатське облпаливо».
Адреса: Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Пролетарська, 7.
Характеристика об’єкта: до складу нерухомості об’єкта вхо
дять: адміністративний одноповерховий адмінбудинок (літ. А)
загальною площею приміщень 510,80 м2, який складається з
приміщень гаража, складських приміщень, приймальні, душо
вої, роздягальні, туалету та вагової; одноповерхова будівля про
хідної (літ. Б) площею приміщень 17,3 м2; вбиральня на 2 очка
(літ. В) площею 2,00 м2; асфальтована площадка (літ. Г) пло
щею 5 800,00 м2; ворота автомобільні (літ. № 1); під’їзна заліз
нична вітка з естакадою довжиною 267 пог. м (в тому числі 95,2
пог. м по естакаді) (літ. № 24); ворота залізничні (літ. № 5);
огорожа території (літ. № 6) виконана з металевої сітки по бе
тонних стовпах; колодязь (літ. № 7) глибиною 6,5 м; пожежна
водойма об’ємом 240,0 м3; лінія електропередач потужністю
0,4 кВт довжиною 495 пог. м на 10 залізних опорах (літ. І, ІІ).
Площа земельної ділянки: 2,5 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 184 998,10 грн.;
ПДВ — 36 999,62 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
221 997,72 грн.
Умови продажу: дотримувати санітарноекологічні норми під
час експлуатації об’єкта; провести реєстрацію об’єкта в бюро
технічної інвентаризації (БТІ); питання землекористування ви
рішується покупцем самостійно після укладення договору ку
півліпродажу 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 купівліпродажу,
грошові кошти в розмірі 22 199,77 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта, не повертаються. Крім то
го, покупець відшкодовує продавцю вартість робіт, пов’язаних
з підготовкою об’єкта до продажу та проведення 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 22 199,77 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта, перераховується на р/р №
37314009000173 в УДК у Закарпатській області, одержувач: РВ
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні інвентарного
об’єкта — нежитлового вбудованого приміщення
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
36,2 м2.
Адреса: 94400, Луганська область, м. Молодогвардійськ,
вул. Коцюбинського, 6.
Балансоутримувач: КП ЖЕК № 8 Краснодонського міськви
конкому.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення пло
щею 36,2 м2, знаходиться в оренді до 07.09.2010. Земельна
ділянка не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 9 625,00 грн. ПДВ —
1 925,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
11 550,00 грн.
Сума застави: 1 155,00 грн.
Засоби платежу за придбаний об’єкт: грошові кошти.
Умови продажу.
Погоджувати профіль використання нежитлового вбудова
ного приміщення з виконкомом Краснодонської міської ради.
Утримувати приміщення та прилеглу територію в належному
санітарнотехнічному стані. Укладати договори на комунальні
послуги та користування земельною ділянкою. Заміну та реко
нструкцію систем тепло, водо, та енергопостачання прово
дити за згодою з експлуатаційними організаціями. Забезпе
чувати доступ експлуатаційних організацій до систем тепло,
водо, та енергопостачання і утримувати їх у належному стані.
Дотримувати санітарні, екологічні норми та правила пожежної
безпеки згідно з чинним законодавством України. Питання зем

лекористування вирішувати самостійно згідно з чинним зако
нодавством України. Об’єкт не підлягає відчуженню та пере
дачі в оренду без збереження зобов’язань, на яких його було
придбано. Своєчасно виконувати капітальний і поточний ре
монт будівлі. Брати участь у соціальноекономічному розвитку
міста. Покупець в місячний термін відшкодовує витрати, пов’я
зані з експертною оцінкою і підготовкою об’єкта до приватиза
ції. Переможець аукціону, який відмовився від підписання про
токолу аукціону або укладення договору купівліпродажу об’
єкта, сплачує продавцю неустойку в розмірі 20 відсотків від кі
нцевої ціни продажу об’єкта на аукціоні.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. і сума застави
вносяться на р/р № 37322018001475 УДК у Луганській обла
сті, МФО 804013, код 25371460 Управління економіки та вла
сності.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37189013001475, одержувач — місцевий
бюджет м. Краснодон, код 25371460, банк одержувач — УДК
Луганської області, МФО 804013, Управління економіки та вла
сності.
Термін прийняття заяв на участь в аукціоні — протягом
27 календарних днів від опублікування цієї інформації в га
зеті «Відомості приватизації».
Аукціон буде проведено за адресою: 94400, Лугансь>
ка обл., м. Краснодон, пл. Леніна, 8, Краснодонський
міськвиконком, к. 25, через 30 календарних днів від дня
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості прива>
тизації».
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Луганська обл.,
м. Молодогвардійськ, вул. Коцюбинського, 6, у робочий час.
Служба з організації та проведення аукціону: Управління еко
номіки та власності виконавчого комітету Краснодонської мі
ської ради, кімн. 25, телефон 25180.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
нежитлової будівлі
Назва об’єкта: нежитлова будівля.
Адреса: м. Брянка, вул. Донбасівська, 12.
Призначення об’єкта: нежитлова будівля.
Відомості про об’єкт: одноповерхова кам’яна будівля зага
льною площею 528,7 м2.
Земельна ділянка окремо не виділена. Питання землекори
стування покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 135 401 грн., ПДВ —
27 080,20 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 162 481,20 грн.
Умови продажу: утримання об’єкта та прилеглої території у
належному санітарнотехнічному стані; укладання договорів на
комунальні послуги та на спільне користування прилеглою те
риторією з експлуатаційними організаціями; зміна та реконст
рукція систем тепло, водо та енергопостачання за згодою з
експлуатаційними організаціями; забезпечення доступу до си
стем тепло, водо та енергопостачання експлуатаційним ор
ганізаціям; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду
іншим юридичним та фізичним особам без збереження зобо
в’язань, на яких його було придбано; покупець відшкодовує ви
трати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; учас
ник аукціону, який визнаний переможцем, але відмовився від
підписання протоколу аукціону або укладання договору купів
ліпродажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку в розмірі 20
відсотків від кінцевої ціни продажу об’єкта на аукціоні та вар
тість робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та
проведенням аукціону.
Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37189506700001 в УДК у Луганській області, МФО 804013,
код 13398493. Одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по
Луганській області.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості прода
жу об’єкта (16 249 грн.) вносяться на р/р № 37316006000535 в
УДК у Луганській області, МФО 804013, код 13398493. Одер
жувач — Регіональне відділення ФДМУ по Луганській області.
Термін прийняття заяв — протягом 27 днів із дня опубліку
вання цієї інформації.
Аукціон буде проведено через 30 днів з дня опубліку>
вання цієї інформації о 10.00 за адресою: м. Луганськ,
пл. Героїв ВВВ, 3а.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем знаходження
об’єкта. Служба з організації та проведення аукціону — Ре
гіональне відділення ФДМУ по Луганській області. Адреса:
м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, каб. 201, тел. 585339.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Фонду міського майна Кременчуцької міської ради
про повторний продаж на аукціоні будівель та споруд
(зі знижкою 30%)
Назва об’єкта: будівлі та споруди.
Адреса: Україна, 39600, Полтавська область, м. Кременчук,
вул. Кіровоградська, 29.
Відомості про об’єкт: нежитлова двоповерхова будівля (се
редньозважений фізичний знос — 58,9%, площа забудови —
1 340,4 м2, площа внутрішня — 3 028,4 м2, у т. ч. підвал — 1 005,9 м2,
рік побудови — 1974, земельна ділянка згідно з даними МБТІ —
11 703 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 114 265,90 грн.,
ПДВ — 22 853,18 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
137 119,08 грн.
Сума застави (грошові кошти в розмірі 10% від початкової
вартості продажу) — 13 711,91 грн.
Умови продажу.
Засоби платежу — грошові кошти для фізичних та юриди
чних осіб; в установлений термін сплатити ціну продажу об’
єкта з урахуванням ПДВ; в установлений термін прийняти
об’єкт; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду
іншим юридичним та фізичним особам без збереження зо
бов’язань, на яких він був придбаний; після придбання об’
єкта, його новий власник стає правонаступником прав і обо
в’язків приватизованого об’єкта; у разі подальшого відчу
ження приватизованого об’єкта новий власник у двотижне
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вий термін з дня переходу до нього права власності на цей
об’єкт подає до органу приватизації копії документів, що під
тверджують перехід до нього права власності; виконувати ви
моги штабу цивільної оборони міста відповідно до законо
давства України про цивільну оборону та заходи мобілізацій
ної підготовки згідно з Законом України «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію»; виконували раніше визначені
мобілізаційні завдання; погоджувати профіль використан
ня об’єкта з відповідними службами виконкому Кременчуцької
міської ради Полтавської області; укласти окремі договори з
експлуатаційними організаціями, які надають послуги, на об
слуговування та оплату послуг протягом місяця з моменту
підписання договору купівліпродажу приміщення; сплати
ти продавцю витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до при
ватизації (виготовлення технічної документації та реєстра
ція права власності в КП «Кременчуцьке міжміське бюро тех
нічної інвентаризації», послуги експерта за визначення по
чаткової вартості об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ та
рецензування експертної оцінки); утримувати об’єкт та при
леглу територію відповідно до вимог санітарноекологічних
норм, проводити роботи з благоустрою цієї території; замі
ну та реконструкцію систем тепло, водо та енергопоста
чання проводити за згодою з експлуатаційними організаці
ями; забезпечити вільний доступ обслуговуючих служб до ко
мунікацій загального користування та утримувати їх в нале
жному стані; обов’язково сплатити всі передбачені податки
і збори, пов’язані з приватизацією, в порядку, визначеному
законодавством України; здійснити реєстрацію нерухомого
майна, яке входить до складу об’єкта приватизації, в БТІ;
після придбання об’єкта надавати продавцю необхідні ма
теріали, відомості, документи тощо про виконання умов до
говору; відчуження та передачу в заставу об’єкта привати
зації в період чинності умов договору купівліпродажу здійс
нювати за погодженням продавця із забезпеченням пере
ходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних по
купцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх
невиконання, визначених законодавством та договором прав
та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та грошові кош
ти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта приватизації
вносяться на розрахунковий рахунок № 37324003001990 УДК
в Полтавській області, м. Полтава, МФО 831019, код 13946701.
Одержувач коштів — Фонд міського майна Кременчуцької мі
ської ради.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на розрахунковий рахунок № 371870020011990 УДК
в Полтавській області, м. Полтава, МФО 831019, код 13946701.
Одержувач коштів — Фонд міського майна Кременчуцької
міської ради.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.
Аукціон буде проведено через 30 днів з дня опублікуван>
ня цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» об 11.00
за адресою: 39600, м. Кременчук, вул. Леніна, 10/7.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою йо
го розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: Фонд міського
майна Кременчуцької міської ради за адресою: 39614, м. Кре
менчук, пр. Перемоги, 2, тел. 34185, факс 23276.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
початкової ціни продажу на 20% нежитлової будівлі —
торгового центру
Назва об’єкта: нежитлова будівля — торговий центр, літ. А2,
загальною площею 2 842,8 м2 з майном у кількості 31 од.,
яка не увійшла до статутного фонду ліквідованої ВАТ «Птахо
фабрика «Курганська».
Адреса об’єкта: 64252, Харківська обл., Балаклійський рн,
с. П’ятигірське, вул. Перемоги, 20.
Призначення об’єкта: торгівля.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля торгово
го центру з підвалом, літ. А2, загальною площею 2 842,80 м2,
1985 року побудови. Знаходяться в оренді: нежитлові примі
щення на 1му та 2му поверхах загальною площею 37,6 м2 (те
рмін дії договору оренди — 21.07.06); нежитлові приміщення
на 1му та 2му поверхах загальною площею 77 м2 (термін дії
договору оренди — 26.08.06); нежитлові приміщення на 1му
поверсі загальною площею 233,8 м2 (термін дії договору орен
ди — 10.10.06); нежитлове приміщення на 1му та 2му повер
хах загальною площею 76,4 м2 (термін дії договору оренди —
06.01.07); нежитлові приміщення на 1му та 2му поверхах за
гальною площею 307,45 м2 (термін дії договору оренди —
29.12.06); нежитлові приміщення загальною площею 174,55 м2
(термін дії договору оренди — 11.03.07); нежитлові приміщен
ня на 1му та 2му поверхах загальною площею 57,7 м2 (термін
дії договору оренди — 29.12.06).
Майно у кількості 31 од.: макаронний прес (1995 р.) — 1 од.;
касовий апарат «Ока»— 1 од.; ліжкодиван —3 од.; трюмо —
1 од.; ліжко з панцирною сіткою — 4 од.; котел (1994 р.) —
1 од.; килим — 2 од.; роздавальна лінія (із 6 од.) — 1 од.; телеві
зор — 6 од.; прилавок холодильний (1978 р.) — 1 од.; холодиль
на вітрина — 1 од.; холодильна шафа — 3 од.; холодильна ша
фа ( 2двірна) — 1 од.; електрична піч — 4 од.; автомат для за
мішування тіста — 1 од.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не виділена. Питання землекористування покупець вирішує
самостійно.
Вартість продажу без ПДВ — 175 914,40 грн., ПДВ —
35 182,88 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
(знижено на 20%) — 211 097,28 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.
3. Вжити заходів щодо закріплення земельної ділянки відпо
відно до вимог чинного законодавства.
4. Дотримувати санітарні, екологічні та протипожежні норми.
Засоби платежу — грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіо
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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 21 109,73 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 25 серпня 2006 року об
11.00 в приміщенні Універсальної біржі «Україна» за
адресою: м. Харків, Палац Праці, 7>й під’їзд, 5>й по>
верх.
Останній день приймання заяв — 21 серпня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом об’єкта комунальної власності —
частини виробничої будівлі
Назва об’єкта: частина виробничої будівлі загальною пло
щею 103,2 м2.
Адреса об’єкта: 74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка,
вул. Фабрична, 3.
Балансоутримувач: 74900, м. Нова Каховка, проспект Дніп
ровський, 23, Новокаховський міськвиконком, код за ЄДРПОУ
04059964.
Відомості про об’єкт: частина виробничої будівлі площею
103,2 м2. Земельна ділянка не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 43 402,00 грн., ПДВ —
8 680,40 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ — 52 082,40 грн.
Умови продажу:
використання приміщення під офіс, майстерню, складські
приміщення та інше;
утримання прилеглої території у належному санітарному
стані;
експлуатацію об’єкта здійснювати відповідно до санітарно
технічних, пожежних та екологічних норм;
покупець сплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта
до приватизації;
продаж приміщення юридичним і фізичним особам за гро
шові кошти.
Грошові кошти у розмірі 5 208,24 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта, вносяться на рахунок оде
ржувача — Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській об
ласті, р/р № 37315008000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк
одержувача УДК у Херсонській області, МФО 852010.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн., за подання за
яви на участь у конкурсі вносяться на рахунок одержувача —
місцевий бюджет м. Нова Каховка, р/р № 31411537600012,
код 22090100, банк одержувача — УДК Херсонської області,
МФО 852010, ЗКПО 24103977.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза
ції вносяться на рахунок одержувача — Регіональне відділен
ня ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37187009000014 в
УДК Херсонської області МФО 852010, код за ЄДРПОУ
21295778, одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по
Херсонській області.
Конкурс буде проведено через 30 днів з дня публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Одержати додаткову інформацію, ознайомитись з об’єк
том та подати заяву на участь у конкурсі можна у представ
ництві ФДМУ м. Нова Каховка за адресою: 74900, Херсонська
обл., м. Нова Каховка., пр. Дніпровський, 23, кімн. 314, 315,
тел.: 45421, 45182.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь у конкурсі — за сім
днів до початку конкурсу.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні спеціалізованого
автомобіля ЗІЛ>131 № 129>26 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 ПАРМ1М з кранстрілою
двоногою та розміщеним у кузові устаткуванням, реєстрацій
ний № 12926 ХМ, 1979 року випуску Технічний стан двигуна
та ходової частини задовільний. Причіп 1П1,5, реєстра
ційний № 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
гривень 02 коп.).
Умови продажу: витрати балансоутримувача, пов’язані із знят
тям автомобіля з обліку, та витрати щодо нотаріального посвід
чення договору купівліпродажу покладаються на покупця.
Аукціон буде проведено 29 серпня 2006 року об 11.00 за
адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, в приміщенні
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні: 25 серп
ня 2006 року включно.
Реєстраційний внесок (17 грн.) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Регіо
нального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за

ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37189500900001 в банку УДК у Хмель
ницькій 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.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів державної власності
зі знижкою початкової вартості до 30%
1. Код за ЄДРПОУ: 00372612.
Назва об’єкта: будівля колишньої лазні загальною пло>
щею 289,51 м2.
Адреса: Чернігівська обл., Ічнянський рн, смт Парафіївка,
вул. Заводська, 35.
Балансоутримувач: ВАТ «Парафіївський цукровий завод».
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля з керамічної
цегли загальною площею 289,51 м2. Рік будівництва 1961 р.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
відведена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 22 835 грн., ПДВ —
4 567 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 27 402 грн.
Умови продажу:
сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко
штами;
утримувати об’єкт та прилеглу територію відповідно до сані
тарноекологічних норм;
питання землекористування покупець вирішує самостійно з
органами місцевого самоврядування згідно з чинним законо
давством;
об’єкт перебуває в оренді до 29.11.06.
Грошові кошти в розмірі 2 741 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл.,
код 14243893, банк одержувача — УДК у Чернігівській обл.,
МФО 853592.
2. Код за ЄДРПОУ: 05517564.
Назва об’єкта: будівля колишнього гуртожитку загаль>
ною площею 620,8 м2.
Адреса: м. Чернігів, вул. Інструментальна, 20а.
Балансоутримувач: ВАТ «САН Інтербрю Україна» (правона
ступник ЗАТ «Чернігівський пивкомбінат «Десна»).
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля, цегляна, вико
ристовується під господарськопобутові приміщення. Рік бу
дівництва — 1979 р.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка відведена ЗАТ
«Чернігівський пивкомбінат «Десна» у постійне користування.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 434 950 грн., ПДВ —
86 990 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
521 940 грн.
Умови продажу: сплата за об’єкт приватизації здійснюється
грошовими коштами; утримувати об’єкт та прилеглу територію
відповідно до санітарноекологічних норм; питання землекори
стування покупець вирішує самостійно з органами місцевого са
моврядування згідно з чинним законодавством; договір орен
ди, укладений до 01.03.07, зберігає свою силу для нового влас
ника; невід’ємні поліпшення, виконані орендарем, підлягають
компенсації в сумі 151 884 грн., у т. ч. ПДВ — 25 314 грн.
Грошові кошти в розмірі 52 194 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл.,
код 14243893, банк одержувача — УДК у Чернігівській обл.,
МФО 853592.
3. Код за ЄДРПОУ: 00851442.
Назва об’єкта: нежитлова будівля загальною площею
503,2 м2.
Адреса: Чернігівська обл., Менський рн, смт Березна,
вул. Комарова, 1.
Балансоутримувач: ВАТ «Березнянський».
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля зага
льною площею 503,2 м2, підвал відсутній. Рік будівництва —
1970 р.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
відведена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 62 655 грн., ПДВ —
12 531 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 75 186 грн.
Умови продажу:
сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко
штами;
утримувати об’єкт та прилеглу територію відповідно до сані
тарноекологічних норм;
питання землекористування покупець вирішує самостійно з
органами місцевого самоврядування згідно з чинним законо
давством.
Грошові кошти в розмірі 7 519 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл.,
код 14243893, банк одержувача — УДК у Чернігівській обл.,
МФО 853592.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р № 37187500900002, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівсь
кій обл., код 14243893, банк одержувача — УДК у Чернігівській
обл., МФО 853592.
Аукціон буде проведено 15 вересня 2006 року об 11.00
за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 68.
Кінцевий термін прийняття заяв: 11 вересня 2006 року.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне
відділення ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 14000, м.
Чернігів, проспект Миру, 43, кімн. 319, тел. 676302, час робо
ти: з 8.00 до 17.00, крім суботи та неділі.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розта
шування.
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Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем йо
го розташування. Додаткову інформацію можна отримати за
тел. (062) 3054197.

Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804249

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Меблевий цех, що знаходиться на балансі ВАТ «Кварцит», за
адресою: м. Донецьк, вул. Славіна, 1а. Приватизовано юриди
чною особою за 57 971,49 грн., у т. ч. ПДВ — 9 661,92 грн.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Розширення дитячого комбінату на 280 місць з прибудовою
корпусу на 4 групи з плавальним басейном, що знаходиться на
балансі ЗАТ «Альянс», за адресою: м. Харків, вул. Самольотна,
13. Приватизовано юридичною особою за 435 000 грн., у т. ч.
ПДВ — 72 500 грн.

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні прибудованого
до житлового будинку магазину, що належить
Автономній Республіці Крим (вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: не завершений будівництвом прибудований
до житлового будинку магазин.
Балансоутримувач: ВАТ «Сімферопольський ремонтно
механічний завод».
Адреса балансоутримувача: 95022, м. Сімферополь, проспект
Перемоги, 4й км.
ЄДРПОУ балансоутримувача: 00901499.
Адреса об’єкта: м. Сімферополь, мкрн Каменка, вул. Пахот
на, 5.
Вартість продажу без ПДВ — 86 674,00 (вісімдесят шість ти
сяч шістсот сімдесят чотири) грн.
ПДВ: 17 334,80 (сімнадцять тисяч триста тридцять чотири
грн. 80 коп.).
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 104 008,80 (сто чотири тисячі вісім грн.80 коп.).
Відомості про об’єкт: не завершений будівництвом при
будований до житлового будинку магазин зараз являє со
бою одноповерхову будівлю на стрічковому бетонному фун
даменті зі стінами з великих блоків пильного вапняку у поєд
нанні з ділянками цегельної кладки, збірними залізобетон
ними перекриттями і плоскою рулонною покрівлею. Будіве!
льна готовність магазину 40%. Об’єкт не був законсервова
ний і не охороняється.
Земельна ділянка не розділена між пусковими компле
ксами і магазином. На прибудований магазин, що оціню
ється, приходиться площа ділянки 0,06 га (площа забу
дови).
Засоби платежу за об’єкт приватизації для фізичних і юри
дичних осіб — грошові кошти.
Умови продажу.
1. Подальше використання об’єкта приватизації визначає по
купець.
2. Завершення будівництва і введення об’єкта в експлуата
цію до 2010 року.
3. Забезпечення вимог охорони праці, екологічної безпеки
при добудуванні і подальшій експлуатації об’єкта.
4. Об’єкт незавершеного будівництва не підлягає відчужен
ню до введення його в експлуатацію.
5. Питання відведення, оренди або приватизації земельної діля
нки вирішуються покупцем самостійно після укладення договору
купівліпродажу об’єкта відповідно до чинного законодавства.
6. Об’єкт не підлягає продажу до виконання умов, на яких він
був проданий.
Плата за реєстрацію заяви для участі в аукціоні в сумі 17,00
(сімнадцять) гривень і оплата за об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37187020016362, одержувач: Фонд майна Автоном
ної Республіки Крим, реквізити: Управління Державного каз
начейства в АРК, м. Сімферополь, код за ЄДРПОУ 00036860,
МФО 824026.
Грошові кошти в розмірі 10 400,88 (десять тисяч чотириста
грн. 88 коп.), що становить 10% від початкової вартості прода
жу об’єкта, вносяться на р/р № 37323000016362 одержувач:
Фонд майна Автономної Республіки Крим, реквізити: Управлін
ня Державного казначейства в АРК, м. Сімферополь, код за
ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про
токолу аукціону або укладання договору купівліпродажу об’
єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартості
продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не
повертаються.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочий час за місцем
розташування.
Прийняття заяв для участі в аукціоні припиняється за три дні
до дати проведення аукціону.
Аукціон відбудеться 29 серпня 2006 року об 11.00 за ад>
ресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17, Фонд
майна Автономної Республіки Крим.
Довідки за адресою: 95015, м. Сімферополь, вул. Севасто
польська, 17, каб. 36, тел. 241319, Фонд майна Автономної
Республіки Крим.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні 9>поверхового
72>квартирного житлового будинку № 1а
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 04011839.
Назва об’єкта: 9поверховий 72квартирний житловий буди
нок № 1а, що знаходиться на балансі міського відділу капіталь
ного будівництва м. Єнакієве, Українська державна будівельна
корпорація «Укрбуд».
Адреса: 86430, м. Єнакієве, вул. Промислова.
Відомості про об’єкт: житловий будинок 2під’їздний; у
1му під’їзді зведено 7 поверхів; 8й поверх — частково;
зведені стінові панелі. Внутрішні перегородки відсутні; сте
льові плити 7го й 8го поверхів тріснули й прийшли в не
придатність. У 2му під’їзді зведено 8 повних поверхів. Вну
трішні перегородки відсутні; стельові плити 7го й 8го по
верхів потріскані й прийшли в непридатність. Верхні пове
рхи житлового будинку не укріплені. На стяжках арматура
не залита бетоном, комунікації не підведено.
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Ступінь будівельної готовності — 37%.
Земельна ділянка під забудовою — 0,305 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 722,73 грн.,
ПДВ — 744,55 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
4 467,28 грн. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввести
об’єкт в експлуатацію протягом п’яти років від дати нотаріаль
ного посвідчення договору купівліпродажу.
2. У річний термін з моменту підписання договору купівлі
продажу підготувати документи та здійснити відповідні дії що
до переоформлення права забудовника на об’єкт.
3. Не здійснювати відчуження об’єкта та земельної ділянки,
на якій він розташований, до моменту завершення будівницт
ва, введення його в експлуатацію та до моменту здійснення по
вних розрахунків за придбаний об’єкт приватизації.
4. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього се
редовища, забезпечити дотримання санітарноекологічних
норм під час добудови об’єкта та введення його в експлуатацію.
5. Питання землекористування вирішує новий власник з
органом місцевого самоврядування згідно з чинним законо
давством.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. без ПДВ вноситься
на р/р № 37187561900001 банку УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти у сумі 447 грн. без ПДВ, що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк
УДК у Донецькій обл. на р/р № 37313008000034, МФО 834016,
код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділен
ня ФДМУ по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться в банк УДК у Донецькій області на р/р
№ 37186562900001, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одер
жувач — Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 25 серпня 2006 р. Заяви на
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, кімната № 522.
Аукціон буде проведено 29 серпня 2006 р. о 10.00 за
адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, кім>
ната № 304, Спеціалізована Донецька товарна біржа
«Меркурій».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій
області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем йо
го розташування. Додаткову інформацію можна отримати за
тел. (062) 3054197.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні 9>поверхового
72>квартирного житлового будинку № 1б
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 04011839.
Назва об’єкта: 9поверховий 72квартирний житловий буди
нок № 1б, що знаходиться на балансі міського відділу капіта
льного будівництва м. Єнакієве, Українська державна будіве
льна корпорація «Укрбуд».
Адреса: 86430, м. Єнакієве, вул. Промислова.
Відомості про об’єкт: житловий будинок 2під’їздний; вико
нано фундамент із залізобетонних блоків — 100%. Зверху бло
ків залізобетонна стяжка, комунікації не підведено.
Ступінь будівельної готовності — 8 %.
Земельна ділянка під забудовою — 0,305 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 209,80 грн., ПДВ —
41,96 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
251,76 грн. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввести
об’єкт в експлуатацію протягом п’яти років від дати нотаріа
льного посвідчення договору купівліпродажу;
у річний термін з моменту підписання договору купівлі
продажу підготувати документи та здійснити відповідні дії що
до переоформлення права забудовника на об’єкт;
не здійснювати відчуження об’єкта та земельної ділянки, на
якій він розташований, до моменту завершення будівництва,
введення його в експлуатацію та до моменту здійснення по
вних розрахунків за придбаний об’єкт приватизації;
здійснювати заходи щодо збереження навколишнього се
редовища, забезпечити дотримання санітарних та екологіч
них норм під час добудови об’єкта та введення його в експлу
атацію;
питання землекористування вирішує новий власник з ор
ганом місцевого самоврядування згідно з чинним законодав
ством.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. без ПДВ вноситься
на р/р № 37187561900001 банку УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти у сумі 25,20 грн. без ПДВ, що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк
УДК у Донецькій обл. на р/р № 37313008000034, МФО 834016,
код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділен
ня ФДМУ по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться в банк УДК у Донецькій області на р/р
№ 37186562900001, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245,
одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 25 серпня 2006 р. Заяви на
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, кімната № 522.
Аукціон буде проведено 29 серпня 2006 р. о 10.00 за
адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, кі>
мната № 304, Спеціалізована Донецька товарна біржа
«Меркурій».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій
області.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — консервного цеху (ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: консервний цех.
Місцезнаходження об’єкта: Кіровоградська область, смт
Олександрівка, вул. Молодіжна, 1а.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача та його адреса: 04013850,
м. Кіровоград, пл. Кірова, 1, Управління капітального будівницт
ва Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Відомості про об’єкт: за проектом — консервний цех для
перероблення фруктів та овочів на консервну продукцію потуж
ністю 3 млн умовних банок на рік.
Збудовано одноповерхову будівлю консервного цеху з за
лізобетонних швидкомонтованих панелей (розмір в осях
72,6х24,14 м); будівлю котельні з залізобетонних швидкомо
нтованих панелей, цегляну закриту трансформаторну підста
нцію; електричні опори; водонапірну металеву башту; фунда
менти під каналізаційнонасосну станцію та вагову; частково
виконані: теплотраса, каналізація; благоустрій (щебенева під
готовка, дорога із залізобетонних плит з установкою бордю
рів). Будівельний майданчик огороджено залізобетонними па
нелями.
Ступінь будівельної готовності: 59,6%.
Площа земельної ділянки: 1,9 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 186 953,09 грн.,
ПДВ — 46 738,27 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
233 691,36 грн.
Умови продажу: завершення будівництва об’єкта протягом
5 років (можлива зміна первісного призначення); заборона від
чуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ді
лянки, на якій розташований цей об’єкт, до завершення будів
ництва та введення об’єкта в експлуатацію; забезпечення ви
мог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення об’єк
та в експлуатацію; питання відведення, купівлі або довгостро
кової оренди земельної ділянки під даним об’єктом вирішуєть
ся новим власником самостійно згідно з порядком, установ
леним чинним законодавством.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться: р/р
№ 37182500900001, банк одержувача — УДК у Кіровоградсь
кій області; МФО 823016, код 13747462; одержувач — Регіо
нальне відділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти в розмірі 23 369,14 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться: р/р
№ 37312002000547; банк — УДК у Кіровоградській області;
МФО 823016, код 13747462; одержувач — Регіональне від
ділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін прийняття заяв — 21 серпня 2006 року.
Аукціон буде проведено 28 серпня 2006 року об 11.00
за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, Регіо>
нальне відділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
знаходження об’єкта та отримати додаткову інформацію в
регіональному відділенні за адресою: 25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2, кімн. 712, тел. 234598.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Кіровоградській області, 25009, м. Кірово
град, вул. Глинки, 2, кімн. 809, тел. 234540.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під розбирання складу
мінеральних добрив
(із зменшенням початкової вартості на 30%)
Назва об’єкта: склад мінеральних добрив (об’єкт знаходить
ся на балансі ВАТ «Старий Самбір «Агросервіс», адреса: 82060,
м. Хирів, Старосамбірський рн Львівської області, ЗКПО
05489968).
Місцезнаходження: 82060, м. Хирів, Старосамбірський рн,
Львівська область.
Відомості про технічний стан об’єкта: до об’єкта входять
склад мінеральних добрив та трансформаторна підстанція.
Склад мінеральних добрив — виконано фундаменти стакан
ного типу під колони розмірами 2,7х2,7х1,4 м — 1 шт.,
2,7х2,1х1,4 м — 12 шт. Не змонтовано колони, розмірами
400х400 мм, довжиною 6,5 м у кількості 23 шт., безкаркасні
арочні ферми прогоном 24 м — 12 шт., плити перекриття
ребристі розмірами 5,5х1,5 м — 54 шт.
Трансформаторна підстанція розмірами 5,1х4,4 м, висотою
8,8 м. Виконано стрічковий бетонний фундамент із збірних залі
зобетонних блоків ФБС 2446 в кількості 8 шт., об’ємом 4,6 м3;
стіни цегляні на цементному розчині в кількості 24 200 шт. цег
ли, об’ємом 54,6 м 3 ; перекриття з залізобетонних плит
ПК6015 (3 шт.) та ПК6012 (4 шт.); перетини над проріза
ми 1,5 пог. м у кількості 11 штук; покрівля шиферна 37 м 2
(30 листів). До об’єкта веде вузька гравійна дорога.
Земельна ділянка: питання земельної ділянки вирішується
новим власником за встановленим законом порядком після під
писання договору купівліпродажу.
Площа земельної ділянки: 5 га.
Ступінь будівельної готовності: ~ 20%.
Умови продажу: покупець зобов’язаний розібрати об’єкт та
привести будівельний майданчик у належний стан протягом
двох років після укладення договору купівліпродажу; заборо
на відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земель
ної ділянки, на якій розташований об’єкт, до моменту завер
шення розбирання об’єкта; дотримання норм екологічної без
пеки і охорони навколишнього середовища під час розбиран
ня об’єкта; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до мо
менту завершення розбирання об’єкта та підписання акта під
сумкової перевірки виконання умов договору надавати продав
цю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, доку
менти тощо про виконання умов договору.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 25 698,4 грн., ПДВ —
5 139,68 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
30 838,08 грн.
Грошові кошти в розмірі 3 083,8 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації вносяться на рахунок
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№ 37310009000186, одержувач коштів: Регіональне відділен
ня ФДМУ по Львівській області, код 20823070; банк одержува
ча — УДК у Львівській області, МФО 825014.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 гривень та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на роз
рахунковий рахунок № 37180500900001, одержувач коштів: Ре
гіональне відділення ФДМУ по Львівській області, код 20823070;
банк одержувача — УДК у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані
кошти.
Приймання заяв припиняється за 3 дні до проведення аукціону.
Аукціон відбудеться через 30 днів з моменту публікації
інформації у газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за ад>
ресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, другий поверх,
кімната 40.
Служба з організації та проведення аукціону: м. Львів, вул.
Січових Стрільців, 3, другий поверх, кімната 40, тел./факс
724910.
Ознайомитись з об’єктами можна за їх місцезнаходженням.
Заголовок інформації РВ ФДМУ по Луганській області, яка
була опублікована в газеті «Відомості приватизації» № 25
(414) від 05.07.2006 про повторний продаж на аукціоні
об’єкта незавершеного будівництва — житлового будин>
ку на 205 квартир (секція 02 Б) за адресою: Луганська обл.,
м. Перевальськ, вул. Тухачевського, викласти в такій редакції:
«ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
незавершеного будівництва державної власності».
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Заголовок інформації РВ ФДМУ по Луганській області, яка
була опублікована в газеті «Відомості приватизації» № 25
(414) від 05.07.2006 про повторний продаж на аукціоні об’єк
та незавершеного будівництва — житлового будинку на
205 квартир (секція 02 А) за адресою: Луганська обл.,
м. Перевальськ, вул. Тухачевського, викласти в такій редакції:
«ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
незавершеного будівництва державної власності».

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні житлового будинку
Код за ЄДРПОУ: 03118707.
Назва об’єкта: житловий будинок.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Лебе
динський автотранс 15942», вул. Леніна, 78, м. Лебедин, 42200.
Адреса об’єкта: вул. Молодіжна, 22, м. Лебедин, 42200.
По об’єкту виконано: житловий будинок (одноповерхова бу
дівля на 2 квартири — стрічкові фундаменти із бетонних бло
ків, стіни та перегородки — керамічна цегла); господарська бу
дівля (сарай) (фундаменти, стіни та перегородки — керамічна
цегла). Інженерні мережі не підведені.
Ступінь будівельної готовності: 31%.
Площа земельної ділянки під забудову: 0,12 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 11 900 грн., ПДВ —
2 380 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
14 280 грн.
Умови продажу об’єкта: завершення будівництва та введен
ня в експлуатацію протягом 2 років із збереженням житлового
призначення; протягом 1 року з моменту переходу права влас
ності на об’єкт до покупця підготувати документи та здійснити
відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’
єкт; забезпечення вимог екологічної безпеки, збереження на
вколишнього середовища під час добудови та подальшого вве
дення в експлуатацію; питання переоформлення документів на
право користування земельною ділянкою вирішується новим
власником самостійно, в порядку встановленому чинним за
конодавством; забороняється відчуження об’єкта та земель
ної ділянки, на якій він розташований, до моменту завершення
будівництва та введення в експлуатацію.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області
№ 37189500900001, банк: УДК у Сумській області, м. Суми,
МФО 837013, код 21124686.
Грошові кошти в розмірі 1 428 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху
нок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській об
ласті № 37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Су
ми, 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’єк
та, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертаються.
Кінцевий термін прийняття заяв — 21 серпня 2006 року.
Аукціон буде проведено 25 серпня 2006 року об 11.00
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4>й 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 вагової
Назва об’єкта: вагова.
Місцезнаходження об’єкта: 62421, Харківська область, Хар
ківський район, с. Тернова.
Балансоутримувач: КСП «Рассвет», код за ЄДРПОУ
00852996, адреса: 62421, Харківська область, Харківський ра
йон, с. Тернова.
Склад основних об’єктів: не завершена будівництвом мета
лева каркасна споруда, до якої прибудована споруда з силікат
ної цегли. Фактично виконана яма під ваговий механізм, плат
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форма для транспорту, каркас з металевих труб, покрівля з ши
феру, будівля з силікатної цегли.
Призначення об’єкта: допускається зміна первісного призна
чення об’єкта.
Наявність комунікацій: відсутні.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 5 100,00 грн.
ПДВ: 1 020,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
6 120,00 грн.
Умови продажу.
Початкова вартість об’єкта визначена без урахування вар
тості земельної ділянки під об’єктом.
Земельна ділянка під об’єкт окремо не виділена. Площа зе
мельної ділянки орієнтовно 0,03 га. Питання землекористуван
ня та остаточний розмір земельної ділянки під об’єктом вирі
шується новим власником самостійно згідно з порядком, що
встановлений чинним законодавством.
Об’єкт підлягає продажу під добудову. Покупець зобов’яза
ний протягом двох років з дати нотаріального посвідчення та
державної реєстрації договору купівліпродажу об’єкта вжити
заходів згідно з чинним законодавством щодо переоформлен
ня права замовника і права користування земельною ділянкою
під об’єктом з відповідною місцевою радою; протягом п’яти ро
ків з дати нотаріального посвідчення та державної реєстрації
договору купівліпродажу об’єкта завершити будівництво та
ввести об’єкт в експлуатацію.
Покупець зобов’язаний протягом тридцяти днів з дати нота
ріального посвідчення та державної реєстрації договору купів
ліпродажу об’єкта відшкодувати органу приватизації витрати
за послуги суб’єкта оціночної діяльності в сумі 700,00 грн. (сім
сот гривень 00 коп.) без урахування ПДВ.
Забороняється відчуження об’єкта незавершеного будівництва
та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до момен
ту здійснення покупцем повних розрахунків за придбаний об’єкт
та завершення будівництва і введення об’єкта в експлуатацію.
Покупець зобов’язаний забезпечити виконання вимог еко
логічної безпеки, охорони навколишнього природного середо
вища під час добудови і подальшої експлуатації об’єкта.
Засоби платежу — грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховують
ся на рахунок № 37186501900001 у банку УДК у Харківській
обл., МФО 851011, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ
по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337.
Грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової вартості про
дажу об’єкта, що становить 612,00 грн. (шістсот дванадцять
грн. 00 коп.), перераховуються на рахунок № 37317000140001
у банку УДК у Харківській обл., МФО 851011, одержувач: Ре
гіональне відділення ФДМУ по Харківській області, код за
ЄДРПОУ 23148337.
Аукціон буде проведено 1 вересня 2006 року об 11.00
у приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою:
м. Харків, пл. Конституції, 1, 7>й під’їзд, 5>й поверх.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні —
28 серпня 2006 року.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь
в аукціоні можна за адресою: м. Харків, Держпром, 3й під’їзд,
1й поверх, кімн. 213, тел. 7051873.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності
під добудову — музичної школи
Назва об’єкта: музична школа.
Адреса: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Щорса.
Об’єкт являє собою будівлю, яка складається з адміністра
тивної та учбової частин і концертного залу, стіни з білої силі
катної цегли, в яких фактично передбачалось побудувати му
зичну школу згідно з типовим проектом. Усі частини будівлі при
микають до центрального холу. Уздовж всієї будівлі є підвал ви
кладений з бетонних блоків, перекритих залізобетонними пли
тами, збоку школи є вхід у підвал (двері відсутні).
Учбова частина являє собою 3поверхову будівлю, є внутрішні
перегородки з білої силікатної цегли. Столярні вироби вікон та две
рей відсутні, штукатурка на стінах, електрична проводка, стяжка
— відсутні. На першому поверсі — перегородки з білої силікатної
цегли перекриті повністю, є сходи та сходова клітина без поруч
невих огороджень, на другому та третьому поверхах — перего
родки з білої силікатної цегли, перекриті частково (розібрані).
Адмінбудівля являє собою двоповерхову будівлю, є внутрі
шні перегородки з білої силікатної цегли. Столярні вироби ві
кон та дверей відсутні, штукатурка на стінах, електрична про
водка, стяжка — відсутні. На першому поверсі — перегород
ки з білої силікатної цегли, сходи та сходова клітина без
поручневих огороджень, перекрит повністю, на другому по
версі — перегородки з білої силікатної цегли, перекрит част
ково (розібраний).
Концертний зал виконано з білої силікатної цегли. Уздовж од
нієї стіни є будівлі з білої силікатної та червоної цегли. Столярні
вироби вікон та дверей відсутні, штукатурка на стінах, елект
рична проводка, стяжка — відсутні.
Будьякі будівельні матеріали на будівельному майданчику
відсутні. Об’єкт не огороджений і не охороняється.
Умови продажу: протягом п’яти років від дати підписання акта
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 оцінювача та нотаріуса.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 70 826,0 грн.
ПДВ — 14 165,2 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
84 991,2 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу) для
участі в аукціоні: 8 499,12 грн.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові
кошти.
Аукціон відбудеться не раніше 30 днів з дня опубліку>
вання інформації у газеті «Відомості приватизації» за ад>
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 неоподаткову
ваного мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за при
дбаний об’єкт приватизації, вносяться на рахунок одержува
ча — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській області,
р/р № 37187009000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк оде
ржувача — 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 Херсонсь
кій області за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, 6й по
верх, кімната 613, тел. 490373 з 8.00 до 17.00, вихідні — су
бота, неділя.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні зі знижкою початкової вартості
до 30% об’єктів незавершеного будівництва
державної власності
1. Назва об’єкта: 60>квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Борзна, вул. Енге
льса, 25.
Характеристика об’єкта: будівля складається з двох блок
секцій, кожна розміром 40х12,8 м. На обох блоксекціях із за
лізобетонних блоків виконані підвальні приміщення висотою
2,7 м., які перекрито залізобетонними плитами. На одній блок
секції із червоної керамічної та силікатної цегли зведені стіни
першого поверху та частково внутрішні перегородки. Загаль!
на будівельна готовність об’єкта близько 10%.
Вартість продажу об’єкта без урахування податку на додану
вартість: 60 880 грн.
Податок на додану вартість — 12 176 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
73 056 грн.
Умови продажу: під добудову протягом п’яти років після під
писання договору купівліпродажу, із збереженням профілю;
після підписання акта прийманняпередачі покупець зобов’я
заний: в місячний термін отримати висновок про технічний стан
основних конструкцій об’єкта; в 3місячний термін укласти до
говір оренди земельної ділянки, на якій розташований ОНБ, або
здійснити приватизацію зазначеної земельної ділянки; в 5мі
сячний термін отримати дозвіл на проектнопошукові роботи;
в річний термін отримати дозвіл інспекції ДАБК на виконання
будівельних робіт; заборона відчуження об’єкта незавершеного
будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей
об’єкт, до завершення будівництва та введення об’єкта в екс
плуатацію; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища під час добудови та
подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації; роз
строчка платежу згідно з чинним законодавством.
Грошові кошти в розмірі 7 306 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.
2. Назва об’єкта: котельня.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Борзна, вул. Ен
гельса, 29а.
Характеристика об’єкта: котельня з червоної цегли розміром
36х9 м та висотою 7 м. Двері та вікна не встановлені. Стеля пе
рекрита залізобетонними плитами, покрівля відсутня. Підлога
не виконана, обладнання та інженерне облаштування відсут
нє. Поруч розташована діюча електрична підстанція, а також
проходять мережі газо, водопостачання і каналізації. Загаль!
на будівельна готовність близько 40%.
Вартість продажу об’єкта без урахування податку на додану
вартість: 18 610 грн.
Податок на додану вартість: 3 722 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 22 332 грн.
Умови продажу: під добудову протягом п’яти років після під
писання договору купівліпродажу, без збереження профілю;
після підписання акта прийманняпередачі покупець зобов’я
заний: в місячний термін отримати висновок про технічний стан
основних конструкцій об’єкта; в 3місячний термін укласти до
говір оренди земельної ділянки, на якій розташований ОНБ або
здійснити приватизацію зазначеної земельної ділянки; в 5мі
сячний термін отримати дозвіл на проектнопошукові роботи;
в річний термін отримати дозвіл інспекції ДАБК на виконання
будівельних робіт; заборона відчуження об’єкта незавершеного
будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей
об’єкт, до завершення будівництва та введення об’єкта в екс
плуатацію; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища під час добудови та
подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації; роз
строчка платежу згідно з чинним законодавством.
Грошові кошти в розмірі 2 234 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 у
Чернігівській обл., МФО 853592.
Аукціон відбудеться 15 вересня 2006 р. об 11.00 за ад>
ресою: проспект Миру, 68, м. Чернігів.
Кінцевий термін прийняття заяв — 11 вересня 2006 року.
Ознайомитись з об’єктами можна за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію по об’єктах 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
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота —
житлового будинку
Назва об’єкта: житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: 62025, Харківська область, Кра
снокутський район, с. Качалівка, Першотравневий відділок.

26 липня 2006 року
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Балансоутримувач: СТОВ «Качалівське»: код за ЄДРПОУ
30739621, адреса: 62025, Харківська область, Краснокутський
район, с. Качалівка, вул. Леніна, 7.
Склад основних об’єктів: одноповерховий житловий будинок
з надвірними спорудами льоху та фундаментом під споруду ку
хні з господарськими приміщеннями.
Призначення об’єкта: розбирання будівельних конструкцій.
Площа земельної ділянки: орієнтовно 0,12 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 700,00 грн.
ПДВ: 140,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
840,00 грн.
Умови продажу.
Початкова вартість об’єкта визначена без урахування вар
тості земельної ділянки під об’єктом.
Об’єкт підлягає продажу під розбирання будівельних конс
трукцій.
Покупець зобов’язаний здійснити демонтаж, упорядкувати
земельну ділянку під об’єктом та передати її органам місцево
го самоврядування протягом двох років з дати нотаріального
посвідчення договору купівліпродажу з додержанням умов
здачі. Покупець за бажанням має право придбати земельну ді
лянку, на якій розташований об’єкт, тільки під забудову, при
цьому оформлення права землекористування здійснюється по
купцем самостійно згідно з порядком, встановленим чинним
законодавством.
Покупець зобов’язаний протягом тридцяти днів з дати нота
ріального посвідчення та державної реєстрації договору купів
ліпродажу об’єкта відшкодувати органу приватизації витрати
за послуги суб’єкта оціночної діяльності в сумі 650,00 грн. (шіст
сот п’ятдесят гривень 00 коп.) без урахування ПДВ.
Забороняється відчуження об’єкта незавершеного будівни
цтва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт,
до моменту здійснення покупцем повних розрахунків за при
дбаний об’єкт та на термін розбирання об’єкта.
Покупець зобов’язаний забезпечити виконання вимог еко
логічної безпеки, охорони навколишнього природного середо
вища під час розбирання.
Засоби платежу — грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховують
ся на рахунок № 37186501900001 у банку УДК у Харківській
обл., МФО 851011, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ
по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337.
Грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової вартості про
дажу об’єкта, що становить 84,00 грн. (вісімдесят чотири грн. 00
коп.), перераховуються на рахунок № 37317000140001 у банку
УДК у Харківській обл., МФО 851011, одержувач: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337.

Аукціон буде проведено 1 вересня 2006 року об 11.00
у приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою:
м. Харків, пл. Конституції, 1, 7>й під’їзд, 5>й поверх.
Останній день приймання заяв на участь в аукціоні —
28 серпня 2006 року.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь в
аукціоні можна за адресою: м. Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й
поверх, кімн. 213, тел. 7051873.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота
об’єктів незавершеного будівництва
державної власності
1. Назва об’єкта: крита стоянка з заправною станцією.
Місцезнаходження: вул. Гетьманська, 162в, смт Батурин,
Бахмацький рн, Чернігівська обл.
Характеристика об’єкта: площа будівлі критої стоянки — 630 м2,
висота — 4,2 м. Виконано стіни з залізобетонних блоків, пере
городки, дах, встановлені металеві ворота; будівля заправної
станції площею 25 м2, висотою 2,3 м. Виконано стіни цегляні,
та частково перегородки, перекриття з залізобетонних плит.
Вартість продажу об’єкта без урахування податку на додану
вартість — 81 482 грн.
Податок на додану вартість — 16 296,4 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 97 778,4 грн.
Грошові кошти в розмірі 9 778 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 добудову протягом п’яти років після під
писання договору купівліпродажу, без збереження профілю;
заборона відчуження до моменту завершення будівництва та
введення в експлуатацію; забезпечення вимог екологічної без
пеки, охорони навколишнього природного середовища під час
добудови об’єкта; розстрочка платежу згідно з чинним зако
нодавством; покупець самостійно вирішує питання землевпо
рядкування; у нижчезазначені строки з моменту підписання ак
та прийманняпередачі об’єкта незавершеного будівництва
вчинити такі дії: у місячний термін зареєструвати договір купі
вліпродажу у відповідній місцевій раді; в 3місячний термін
укласти договір оренди земельної ділянки, на якій розташова
ний об’єкт незавершеного будівництва, або здійснити прива
тизацію зазначеної земельної ділянки; в 5місячний термін
отримати дозвіл на проектнопошукові роботи; в річний тер

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Æ
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804232
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс «Криворізький державний на
вчальнокурсовий комбінат» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ле
ніна, 78. Приватизовано юридичною особою за 609 171,22 грн.,
у т. ч. ПДВ — 101 528,54 грн.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Клуб, що знаходиться на балансі ВАТ «Підгаєцька агро
промтехніка», за адресою: м. Підгайці, вул. Шевченка, 64м.
Приватизовано фізичною особою за 20 500,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 3 416,67 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Лазня, що знаходиться на балансі ВАТ «Савинський цукро
вий завод», за адресою: Балаклійський рн, смт Савинці,
вул. Шкільна, 2.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні їдальні, що знаходиться
на балансі ВАТ «Краснокутське автотранспортне
підприємство» (ціна знижена на 20%)
Назва об’єкта: їдальня, що знаходиться на балансі ВАТ «Кра
снокутське автотранспортне підприємство».
Адреса об’єкта: Харківська обл., Краснокутський рн, смт
Краснокутськ, вул. Куйбишева, 107/2.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 03115181, ВАТ «Красно
кутське автотранспортне підприємство», 62002 , Харківська обл.,
Краснокутський рн, смт Краснокутськ, вул. Куйбишева, 105.
Призначення об’єкта: громадське харчування, недіюча.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля їдаль

ні з дерев’яним перекриттям, літ. Б1, загальною площею
153,10 м2, 1977 року побудови. Технічний стан задовільний, не
експлуатується. Їдальня знаходиться на території ВАТ «Крас
нокутське автотранспортне підприємство».
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена. Питання землекористування покупець вирішує само
стійно.
Вартість продажу без ПДВ — 33 520,00 грн., ПДВ —
6 704,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (зни>
жено на 20%) — 40 224,00 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Збереження профілю діяльності 5 років.
2. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної
вартості.
3. Відшкодувати регіональному відділенню витрати, пов’я
зані з підготовкою об’єкта до приватизації.
4. У разі подальшого відчуження або передачі в заставу
об‘єкта приватизації погодити це відчуження або переда
чу в заставу з Регіональним відділенням ФДМУ по Харків
ській області.
5. Ужити заходів щодо закріплення земельної ділянки відпо
відно до вимог чинного законодавства.
6. Дотримувати протипожежні та екологічні норми.
7. Покласти виконання умов пунктів 1, 6 на орендаря в разі
передачі об’єкта в оренду.
8. Покласти виконання умов пунктів 1, 5, 6 на нового влас
ника — у разі відчуження об’єкта приватизації.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко
штами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіо
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 4 022,40 грн., що становить 10 від

ÊÎÍÊÓÐÑÈ Ç Â²ÄÁÎÐÓ ÅÊÑÏÅÐÒ²Â
Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 01.12.2004 № 10!36!16511 редакція приймає електронною поштою від
регіональних відділень ФДМУ (gazeta@spfu.gov.ua) щосереди до 15.00 на публікацію в газеті «Відомості приватизації» ін!
формації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.
Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, в якому зазначаються:
вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист;
прізвище, ім’я та по батькові (повністю), телефон виконавця;
електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше вищезазначеного терміну, будуть опубліковані у номері газети, що вийде друком лише за два тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у паперовому вигляді залишаються в регіональному
відділенні.

26 липня 2006 року

мін отримати дозвіл інспекції державного архітектурно
будівельного контролю на виконання будівельних робіт.
2. Назва об’єкта: склад.
Місцезнаходження: вул. Гетьманська, 162б, смт Батурин,
Бахмацький рн, Чернігівська обл.
Характеристика об’єкта: будівля площею 304 м2, висотою 5,6 м.
Об’єкт зведений із залізобетонних плит, дах з бітумним покрит
тям, ворота металеві. Каналізація, тепло, газо, електро, во
допостачання відсутнє.
Вартість продажу об’єкта без урахування податку на додану
вартість — 28 800 грн.
Податок на додану вартість — 5 760 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 34 560 грн.
Грошові кошти в розмірі 3 456 грн., що становить 10% від по
чаткової вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37312006000431,
одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк
одержувача — УДК у Чернігівській обл., МФО 853592.
Умови продажу: під добудову протягом п’яти років після під
писання договору купівліпродажу, без збереження профілю;
заборона відчуження до моменту завершення будівництва та
введення в експлуатацію; забезпечення вимог екологічної без
пеки, охорони навколишнього природного середовища під час
добудови об’єкта; розстрочка платежу згідно з чинним зако
нодавством; покупець самостійно вирішує питання землевпо
рядкування; у нижчезазначені строки з моменту підписання ак
та прийманняпередачі об’єкта незавершеного будівництва
вчинити такі дії: у місячний термін зареєструвати договір купі
вліпродажу у відповідній місцевій раді; в 3місячний термін
укласти договір оренди земельної ділянки, на якій розташова
ний об’єкт незавершеного будівництва, або здійснити прива
тизацію зазначеної земельної ділянки; в 5місячний термін
отримати дозвіл на проектнопошукові роботи; в річний тер
мін отримати дозвіл інспекції державного архітектурно
будівельного контролю на виконання будівельних робіт.
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 15 вересня 2006 р. об 11.00 за ад>
ресою: проспект Миру, 68, м. Чернігів.
Кінцевий термін прийняття заяв — 11 вересня 2006 року.
Ознайомитись з об’єктами можна за місцем їх розташу
вання.
Додаткову інформацію по об’єктах 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).

сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перера
ховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській об
ласті на р/р № 37317000140001 в УДК у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів:
Регіональне 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. Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон
для довідок 7051848.
Аукціон буде проведено 15 вересня 2006 року об 11.00 в
приміщенні Харківського аукціонного центру — філії Держа>
вної акціонерної компанії «Національна мережа аукціон>
них центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 11 вересня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.

ПРОДАЖ ОБ’ЄКТІВ ГРУПИ Е
Департамент міждержавних майнових
відносин та спільних підприємств,
т. 2845469
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Фонд державного майна України повідомляє, що аукціони
з продажу:
державного пакета акцій ЗАТ Страхова компанія «Гали>
цька» у кількості 900 шт. (0,53% статутного фонду);
державного пакета акцій ЗАТ «Готель «Ореанда» у кілько
сті 14 683 240 шт. (18,04% статутного фонду);
державного пакета акцій ВАТ АКБ «АВТОКРАЗБАНК» у кі
лькості простих іменних акцій 246 400 шт. та привілейованих
іменних акцій 5 000 шт. (0,05587%) — повторний продаж,
заплановані на 14 липня 2006 р. (умови проведення аукці
онів опубліковані в газеті «Відомості приватизації» від 31 трав
ня 2006 р. № 20 (409), не відбулися у зв’язку з відсутністю
заяв від потенційних покупців.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про оголошення
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки об’єкта
Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, — незавершене
будівництво 85квартирного житлового будинку (повторно). Ступінь
готовності 3,5%. Початок будівництва — 1993 рік.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою при
ватизації шляхом продажу на аукціоні.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Джанкой.
Учасникам конкурсу потрібно подати у конкурсну комісію такі до!
кументи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
копію установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штат
ному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи
сання звіту про оцінку майна, копії посвідчення про підвищення ква
ліфікації оцінювачів;
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письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претен
дентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого прете
нденту Фондом державного майна України;
інформацію про претендента (документ, у якому зазначаються
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфіка
ції та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оці
нки майна, у тому числі подібного майна тощо);
конкурсну пропозицію щодо вартості виконання робіт, кальку
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну ви
конання робіт (у календарних днях) — подаються в запечатаному
конверті;
один конверт із зазначеною адресою учасника конкурсу.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи
сом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 9 серпня 2006 року о 10.00 у Фонді май>
на Автономної Республіки Крим за адресою: м. Сімферополь,
вул. Севастопольська, 17.
Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодства Фо
нду майна Автономної Республіки Крим до 2 серпня 2006 року за
тією ж адресою, кабінет № 7, телефон/факс для довідок (0652)
604732.

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 31.08.06)
Об’єкт державної власності групи А.
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення кулінарії пло
щею 330,5 м2 та обладнання кулінарії у кількості 16 одиниць, що
знаходиться на балансі Дебальцівського управління по газопоста
чанню та газифікації — філії ВАТ по газопостачанню та газифікації
«Донецькоблгаз».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної вар
тості для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: м. Дебальцеве, смт Миронівський,
вул. Леніна, 20.
Балансова залишкова вартість: 26 611,96 грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурс!
ної комісії документацію в запечатаному конверті. До підтвердних
документів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою
формою; копія установчого документа претендента; копії кваліфіка
ційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання зві
ту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом державного майна України; інформація про претендента
(документ, який містить відомості про претендента щодо його до
свіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт.
Конкурс відбудеться 10 серпня 2006 року о 10.00 за адре>
сою: м. Донецьк, вул. Артема, 97.
Конкурсна документація подається до секретаря комісії не пізні
ше, ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкур
су (включно) за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97, к. 530.
Тел. для довідок 3359373.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено до проведення
незалежної оцінки
1. Назва об’єкта: автомобіль ЗИЛ 157 К, державний номер
№ 6157 ЗПТ (ПАРМ1м).
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Мелітополь, Ка
ховське шосе, 3.
Телефон: (80619) 430013 — голова правління ВАТ «Меліто
польське АТП12356» Шерстюк В’ячеслав Олексійович.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом про
дажу на аукціоні.
Балансова залишкова вартість станом на 01.03.06 — 27 244 грн.,
балансоутримувач — ВАТ «Мелітопольське АТП12356».
Запланована дата оцінки: 31.07.06.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційноправова форма: державна.
2. Назва об’єкта: автомобіль ЗИЛ 131, державний номер
№ 4800 ЗПР (ПАРМ1м).
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Мелітополь, Ка
ховське шосе, 3.
Телефон: (0619) 430013 — голова правління ВАТ «Мелітополь
ське АТП12356» Шерстюк В’ячеслав Олексійович.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом про
дажу на аукціоні.
Балансова залишкова вартість станом на 01.03.06 — 71 355 грн.,
балансоутримувач — ВАТ «Мелітопольське АТП12356».
Запланована дата оцінки: 31.07.06.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційноправова форма: державна.
3. Назва об’єкта: автомобіль ЗИЛ 157 К, державний номер
№ 6155 ЗПТ (ПАРМ1м).
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Мелітополь,
Каховське шосе, 3.
Телефон: (0619) 430013 — голова правління ВАТ «Мелітополь
ське АТП12356» Шерстюк В’ячеслав Олексійович.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом про
дажу на аукціоні.
Балансова залишкова вартість станом на 01.03.06 — 27 242 грн.,
балансоутримувач — ВАТ «Мелітопольське АТП12356».
Запланована дата оцінки: 31.07.06.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційноправова форма: державна.
4. Назва об’єкта: пересувна зарядна електростанція
ЕСБ>4>ВЗ>1.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Мелітополь, Ка
ховське шосе, 3.
Телефон: (0619) 430013 — голова правління ВАТ «Мелітополь
ське АТП12356» Шерстюк В’ячеслав Олексійович.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом про
дажу на аукціоні.
Балансова залишкова вартість станом на 01.03.06 — 7 113 грн.,
балансоутримувач — ВАТ «Мелітопольське АТП12356».
Запланована дата оцінки: 31.07.06.
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Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційноправова форма: державна.
5. Назва об’єкта: майстерня технічного обслуговування ав>
томобілів МТО>АТ — автомобіль ЗИЛ 131, державний номер
№ 6152 ЗПТ.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Мелітополь, Ка
ховське шосе, 3.
Телефон: (0619) 430013 — голова правління ВАТ «Мелітополь
ське АТП12356» Шерстюк В’ячеслав Олексійович.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом про
дажу на аукціоні.
Балансова залишкова вартість станом на 01.03.06 — 26 511 грн.,
балансоутримувач — ВАТ «Мелітопольське АТП12356».
Запланована дата оцінки: 31.07.06.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційноправова форма: державна.
6. Назва об’єкта: причепний зварювальний агрегат АСБ>300.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Мелітополь, Ка
ховське шосе, 3.
Телефон: (0619) 430013 — голова правління ВАТ «Мелітополь
ське АТП12356» Шерстюк В’ячеслав Олексійович.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом про
дажу на аукціоні.
Балансова залишкова вартість станом на 01.03.06 — 384 грн.,
балансоутримувач — ВАТ «Мелітопольське АТП12356».
Запланована дата оцінки: 31.07.06.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційноправова форма: державна.
7. Назва об’єкта: майно колишнього мобілізаційного ре>
зерву:
насос ТМД80 — 1 шт.;
радіостанція «Лен» — 2 шт.;
пальномастильні матеріали — 10 718 кг.;
запасні частини — 2 467 шт.;
інструмент, інвентар — 1 768 шт.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Мелітополь, Ка
ховське шосе, 3.
Телефон: (0619) 430013 — голова правління ВАТ «Мелітополь
ське АТП12356» Шерстюк В’ячеслав Олексійович.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом про
дажу на аукціоні.
Балансова залишкова вартість станом на 01.03.06:
насос ТМД80 — 1 шт. — 460 грн.;
радіостанція «Лен» — 2 шт. — 1 045 грн.;
пальномастильні матеріали — 10 718 кг — 2 208,45 грн.;
запасні частини — 2 467 шт. — 7 049,86 грн.;
інструмент, інвентар — 1 768 шт. — 5 963 грн. , балансоутриму
вач — ВАТ «Мелітопольське АТП12356».
Запланована дата оцінки: 31.07.06.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційноправова форма: державна.
8. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва корпус
№ 208 — їдальня.
Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, 1.
Телефон: (0612) 390507 — Куличенко Діана Володимирівна.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом про
дажу за конкурсом.
Балансова вартість — 1 918 600 грн.( з урахуванням індексації),
балансоутримувач — ВАТ «МоторСіч».
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,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.03
№ 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного май
на України від 25.11.03 № 2100 і зареєстрованого в Міністерстві юс
тиції України від 19.12.03 за № 1194/8515.
Претендентам потрібно подати в запечатаному конверті докуме!
нтацію з описом підтвердних документів:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
копію установчих документів претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штат
ному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи
сання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копії сертифікату 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 особис
того досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, утому чи
слі подібного майна тощо);
один конверт із зазначенням адреси претендента.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єди
ній одиниці виміру — календарних днях. Конкурсну документацію
слід подавати до загального відділу регіонального відділення ФДМУ
(кімната № 767) до 11.08.06 (включно).
Конкурс відбудеться 17.08.06 у кімнаті № 748 о 14.00 за ад>
ресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164.
Телефони для довідок: 135029, 135030.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Івано>Франківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
який відбувся у регіональному відділенні 17.07.06
У зв’язку з тим, що на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяль
ності для здійснення незалежних оцінок автомобілів ЗІЛ 131 ав
тореммайстерень (держ. № 3393ИФВ та держ. №7648ИФВ), що
знаходяться на балансі ВАТ«ІваноФранківськавтотранс», за ад
ресою: м. ІваноФранківськ, вул. С. Бандери, 60, не було подано
жодної заяви, вважати конкурс таким, що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Івано>Франківській області про повторне оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежних оцінок майна
1. Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ 131 автореммайстерня,
держ. № 3393ИФВ, що знаходиться на балансі ВАТ«Івано
Франківськавтотранс». У комплект входить обладнання в кількості
16 одиниць.
Адреса об’єкта: м. ІваноФранківськ, вул. С. Бандери, 60.

Мета проведення незалежної оцінки — приватизація шляхом про
дажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки — 31.07.06.
2. Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ 131 автореммайстерня,
держ. № 7648ИФВ, що знаходиться на балансі ВАТ«Івано
Франківськавтотранс». У комплект входить обладнання в кількості
24 одиниці.
Адреса об’єкта: м. ІваноФранківськ, вул. С. Бандери, 60.
Мета проведення незалежної оцінки — приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки — 31.07.06.
Претенденти подають до регіонального відділення конкурсну до!
кументацію. Конкурсна документація подається у запечатаному кон!
верті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штат
ному складі, копії свідоцтв про підвищення кваліфікації оцінювачів
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна;
письмова згода оцінювачів, яких буде додатково залучено претен
дентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оці
нку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого прете
нденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особис
того досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
печаткою учасника конкурсу конверті і має містити пропозицію
щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсу.
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, по
винні бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні ФДМУ
07.08.06 за адресою: м. Івано>Франківськ, вул. Січових
Стрільців, 15.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу ре
гіонального відділення до 16.00 04.08.06 за адресою: м. Івано
Франківськ, вул. Січових Стрільців, 15, кімн. 208, телефон для дові
док 553139.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки майна
Комплекс будівель та споруд з обладнанням — свинарники пло
щею 2 014 м2, 1 994,2 м2, склад площею 671,3 м2, зливна яма, елек
тронасос типу ЦМК.
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: Перевальський рн, Михайлівська селищна рада, вул. Ор
лова балка, 1б.
Балансоутримувач — ВАТ «Алчевський металургійний комбінат»,
тел. (064) 4293376.
Запланована дата оцінки — 31 липня 2006 р.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна Украї
ни від 25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого Міністерством юстиції
України 19.12.2003 за № 1194/8515.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність: від
повідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документа
ми оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному ре
єстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фі
зичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвер
дженого наказом Фонду державного майна України від 19.12.2001
№ 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за № 1092/6283; досвіду суб’єкта оціночної діяльнос
ті у проведенні оцінки майна, зокрема, подібного майна; переліку
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у
проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів,
яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності, до
виконання робіт з оцінки майна; у разі необхідності — спеціаль
ного дозволу на провадження діяльності, пов’язаною з держав
ною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності, або від
повідних допусків у оцінювачів, які перебувають у трудових відно
синах із суб’єктом оціночної діяльності.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної дія
льності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяль
ності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, май
нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими пе
редбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за на
прямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділен!
ня Фонду державного майна України конкурсну документацію, яка
складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До
підтвердних документів належить: заява на участь у конкурсі за вста
новленою формою; копія установчого документа претендента; копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додат
ково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під
писами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформація про
претендента (документ, який містить відомості про претендента що
до його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залу
чаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного май
на тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
кошторису витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведен
ня конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіональ
ного відділення ФДМУ по Луганській області (м. Луганськ, пл. Геро
їв ВВВ, 3а, кімната 206) до 17.00 07.08.2006.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті
необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціноч
ної діяльності».
Конкурс відбудеться 14.08.2006 о 15.00 в Регіональному
відділенні ФДМУ по Луганській області за адресою: 91000,
м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а.
Телефон для довідок 580330.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації державної власності групи Д
Назва об’єкта: ОНБ — конференцзал на 790 місць.
Адреса: м. Львів, вул. Стрийська.
Балансоутримувач: Державна податкова адміністрація у Львівсь
кій області.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єкта на ау
кціоні.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі до!
кументи: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (відпові
дно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100); копію
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних докуме
нтів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залу
чено претендентом до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залу
чено претендентом до проведення робіт з оцінки та підписання зві
ту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копію
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
ФДМУ; інформацію про претендента (документ, який містить відо
мості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та осо
бистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки, у тому
числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному
конверті і повинна містити пропозицію щодо вартості виконання ро
біт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також тер
міну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про про
ведення конкурсу.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по
Львівській області 9 серпня 2006 р. о 12.00 за адресою: м.
Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області до 16.45
4 серпня 2006 р. Телефон для довідок: (0322) 741224.

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 групи А
Назва об’єкта: спеціалізований автомобіль ЗІЛ>157 К, держ.
№ 0702 ЛВМ (ПАРМ).
Адреса: м. Львів, вул. Городницька, 47.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Львівське ав
тотранспортне підприємство 14630».
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єк
та на аукціоні.
Назва об’єкта: транспортний автомобіль ЗІЛ>157 К, держ. №
0701 ЛВМ (ПАРМ) та комплект запасних частин (ЗІП) на кожен ав
томобіль формування в кількості 83 одиниць.
Адреса: м. Львів, вул. Городницька, 47.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Львівське ав
тотранспортне підприємство 14630».
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єк
та на аукціоні.
Назва об’єкта: спеціалізований автомобіль ЗІЛ>131, держ. №
1641 ЛВС з обладнанням загального призначення, допоміжним об
ладнанням (майстерня ремонтномеханічна МРММ2).
Адреса: м. Львів, вул. Городницька, 47.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Львівське
автотранспортне підприємство 14630».
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єк
та на аукціоні.
Назва об’єкта: автомобільний причіп (електростанція типу
ЭСД10 В/С230).
Адреса: м. Львів, вул. Городницька, 47.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Львівське ав
тотранспортне підприємство 14630».
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єк
та на аукціоні.
Назва об’єкта: автомобільний причіп (зварювальний агрегат ти
пу 1АП1.5).
Адреса: м. Львів, вул. Городницька, 47.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Львівське ав
тотранспортне підприємство 14630».
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єк
та на аукціоні.
Назва об’єкта: ремонтний комплект № 2 для технічного обслу
говування і ремонту автомобілів.
Адреса: м. Львів, вул. Городницька, 47.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Львівське ав
тотранспортне підприємство 14630».
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єк
та на аукціоні.
Назва об’єкта: спеціалізований автомобіль ЗІЛ>131, держ. №
2189 ЛВЭ (ПАРМІМ).
Адреса: м. Львів, вул. Рудненська, 14а.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Львівське
автотранспортне підприємство 24657».
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єк
та на аукціоні.
Назва об’єкта: спеціалізований автомобіль ЗІЛ>131, держ. №
2190 ЛВЭ (ПАРМІМ).
Адреса: м. Львів, вул. Рудненська, 14а.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Львівське
автотранспортне підприємство 24657».
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єк
та на аукціоні.
Назва об’єкта: транспортний автомобіль ЗІЛ>131, держ. № 21
91 ЛВЭ (ПАРМІМ).
Адреса: м. Львів, вул. Рудненська, 14а.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Львівське
автотранспортне підприємство 24657».
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єк
та на аукціоні.
Назва об’єкта: електрозварювальний агрегат типу АБД
3120 У1 (ПАРМІМ).
Адреса: м. Львів, вул. Рудненська, 14а.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Львівське
автотранспортне підприємство 24657».

26 липня 2006 року

Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єк
та на аукціоні.
Назва об’єкта: електрозарядна станція (ПАРМІМ).
Адреса: м. Львів, вул. Рудненська, 14а.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Львівське ав
тотранспортне підприємство 24657».
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єк
та на аукціоні.
Назва об’єкта: спеціалізований автомобіль ЗІЛ>157 КЕ, держ.
№ 6364 ЛВН (МТОАТ).
Адреса: м. Львів, вул. Рудненська, 14а.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Львівське ав
тотранспортне підприємство 24657».
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єк
та на аукціоні.
Назва об’єкта: спеціалізований автомобіль ЗІЛ>131, держ. №
3188 ЛВХ (МТОАТ).
Адреса: м. Львів, вул. Рудненська, 14а.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Львівське ав
тотранспортне підприємство 24657».
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єк
та на аукціоні.
Назва об’єкта: спеціалізований автомобіль ЗІЛ>131, держ. №
4108 ЛВХ (МТОАТ).
Адреса: м. Львів, вул. Рудненська, 14а.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Львівське ав
тотранспортне підприємство 24657».
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єк
та на аукціоні.
Назва об’єкта: груповий комплект ЗІП.
Адреса: м. Львів, вул. Рудненська, 14а.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Львівське ав
тотранспортне підприємство 24657».
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єк
та на аукціоні.
Назва об’єкта: причіп ППС з тентом (маслозаправний агре
гат).
Адреса: м. Львів, вул. Рудненська, 14а.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Львівське ав
тотранспортне підприємство 24657».
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єк
та на аукціоні.
Назва об’єкта: причіп>фургон, держ. № 0981 ЛВ.
Адреса: м. Львів, вул. Рудненська, 14а.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Львівське ав
тотранспортне підприємство 24657».
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’
єкта на аукціоні.
Назва об’єкта: причіп>фургон, держ. № 0981 ЛВ.
Адреса: м. Львів, вул. Рудненська, 14а.
Балансоутримувач: ВАТ «Львівське автотранспортне підприєм
ство 24657».
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єкта на
аукціоні.
Назва об’єкта: причіп>фургон, держ. № 3650 ЛВ.
Адреса: м. Львів, вул. Рудненська, 14а.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Львівське ав
тотранспортне підприємство 24657».
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’
єкта на аукціоні.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі до!
кументи: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (від
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді
яльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100); ко
пію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде
залучено претендентом до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; ко
пію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенден
ту ФДМУ; інформацію про претендента (документ, який містить ві
домості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатно
му складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки, у то
му числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному
конверті і повинна містити пропозицію щодо вартості виконання ро
біт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також тер
міну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про про
ведення конкурсу.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по
Львівській області 9 серпня 2006 р. о 12.00 за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області до 16.45
4 серпня 2006 р. Телефон для довідок (0322) 741224.

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 комунальної власності групи А
Назва об’єкта: нежитлові приміщення будівлі, літ. Б, площею
94,3 м2.
Адреса: м. Львів, вул. Бортнянського, 28.
Балансоутримувач: комунальне підприємство Львівської облас
ної ради «Нерухомість та майно».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
Назва об’єкта: нежитлові приміщення Обласної бази спецме>
дпостачання площею 1 388,0 м2.
Адреса: м. Золочів, вул. Об’їзна, 1.
Балансоутримувач: Обласна база спецмедпостачання.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
Назва об’єкта: приміщення (квартира № 5) площею
28,0 м 2 .
Адреса: м. Львів, пр. Шевченка, 28.
Балансоутримувач: комунальне підприємство Львівської
обласної ради «Нерухомість та майно».
Спосіб приватизації: викуп.

Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
Назва об’єкта: нежитлові приміщення площею 30,0 м2.
Адреса: м. Львів, пр. В. Чорновола, 45а.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Комремсервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
Назва об’єкта: нежитлові приміщення площею 1 707,1 м2.
Адреса: м. Львів, вул. Кн. Ольги, 106.
Балансоутримувач: комунальне підприємство Львівської облас
ної ради «Нерухомість та майно».
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єк
та на аукціоні.
Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею
679,8 м2, в тому числі нежитлові приміщення 1го поверху площею
359,3 м2 та нежитлові приміщення площею 2го поверху площею
320,5 м2.
Адреса: м. Львів, пр. В. Чорновола, 45а, корпус № 1.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Комрем
сервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею
362,1 м2, в тому числі нежитлові приміщення 1го поверху площею
204,1 м2 та підвальні приміщення площею 157,8 м2.
Адреса: м. Львів, пр. В. Чорновола, 45а, корпус № 5.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Комрем
сервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
Назва об’єкта: нежитлові приміщення 3>го поверху площею
209,4 м2.
Адреса: м. Львів, пр. В. Чорновола, 59.
Балансоутримувач: Львівська регіональна господарська спіл
ка підприємств побутового обслуговування населення «Львів
облсервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі
документи: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою
(відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч
ної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003
№ 2100); копію установчого документа претендента; копії квалі
фікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено претендентом до проведення оцінки та під
писання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцін
ки та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особис
тими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльнос
ті, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (до
кумент, який містить відомості про претендента щодо його досві
ду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному
конверті і повинна містити пропозицію щодо вартості виконання ро
біт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також тер
міни виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про про
ведення конкурсу.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ
по Львівській області 9 серпня 2006 р. о 12.00 за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області до 16.45
4 серпня 2006 р. Телефон для довідок (0322)741224.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності
1. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка вартос
ті об’єкта малої приватизації (група А), що приватизується шляхом
викупу.
Назва об’єкта оцінки: цілісний майновий комплекс — буфет>
кафе «Дорожній», що орендується ТОВ «Дорожній».
Збереження профілю діяльності 5 років.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 62433, Харківська область,
м. Люботин, вул. Шевченка, 1к, тел. 7413394.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг),
що виробляються: громадське харчування недержавних організа
цій, крім споживчої кооперації.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля кафе «Дорожній», літ А1,
загальною площею 57,2 м2, 1986 року побудови; малоцінні необігові
матеріальні активи, а саме: барна стійка та мийка двосекційна.
Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського то
вариства: згідно з балансом ТОВ «Дорожній» на 01.06.06 власний
капітал становить 26,0 тис. грн., у тому числі: статутний капітал
24,0 тис. грн., додатковий капітал 2,0 тис. грн.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незаверше
ного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нема
теріальних активів станом на 01.06.06 становить 12 185,03 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційноправова форма (державна / орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 30.06.2006.
Термін виконання робіт: 15 днів.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
2. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка почат
кової вартості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу
на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене май>
но — вантажний бортовий автомобіль ЗІЛ157 ПАРМ, держ.
№ 9487 ХАХ, що знаходиться на балансі ВАТ «Харківське автотран
спортне підприємство 16330».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Киргизька, 21.
Галузь народного господарства, основні види продукції (по
слуг), що виробляються: автомобільне господарство.
Відомості про об’єкт: окреме індивідуально визначене майно —
вантажний бортовий автомобіль ЗІЛ157 ПАРМ, держ. № 9487 ХАХ —
1968 року випуску.
Балансова залишкова вартість основних засобів: залишкова
вартість станом на 01.04.06 — 27 891,59 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційноправова форма (державна / орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
Термін виконання робіт: 5 днів.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
3. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка почат
кової вартості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу
на аукціоні.
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Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно
— спеціальна майстерня ПАРМ1М на базі автомобіля ЗІЛ131, держ.
№ 2011 ХАП, що знаходиться на балансі ВАТ «АТП16329».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, пр. Фрунзе, 10.
Галузь народного господарства, основні види продукції
(послуг), що виробляються: автомобільне господарство.
Відомості про об’єкт: окреме індивідуально визначене майно —
спеціальна майстерня ПАРМ1М на базі автомобіля ЗІЛ131,
держ. № 2011 ХАП — 1973 року випуску.
Балансова залишкова вартість основних засобів: залишкова ва
ртість станом на 31.01.06 — 636,78 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційноправова форма (державна / орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
Термін виконання робіт: 5 днів.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
4. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка почат
кової вартості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу
на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно
— спеціальна майстерня ПАРМ1М на базі автомобіля ЗІЛ157 К,
держ. № 2012 ХАП, що знаходиться на балансі ВАТ «АТП16329».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, пр. Фрунзе, 10.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг),
що виробляються: автомобільне господарство.
Відомості про об’єкт: окреме індивідуально визначене майно —
спеціальна майстерня ПАРМ1М на базі автомобіля ЗІЛ157 К,
держ. № 2012 ХАП — 1973 року випуску.
Балансова залишкова вартість основних засобів: залишкова ва
ртість станом на 31.01.06 — 636,78 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційноправова форма (державна/орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
Термін виконання робіт: 5 днів.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
5. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка почат
кової вартості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу
на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно
— спеціальна майстерня ПАРМ1М на базі автомобіля ЗІЛ157 К,
держ. № 2013 ХАП, що знаходиться на балансі ВАТ «Автотранспо
ртне підприємство АТП16329».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, пр. Фрунзе, 10.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг),
що виробляються: автомобільне господарство.
Відомості про об’єкт: окреме індивідуально визначене майно —
спеціальна майстерня ПАРМ1М на базі автомобіля ЗІЛ157 К, держ.
№ 2013 — 1973 року випуску.
Балансова залишкова вартість основних засобів: залишкова ва
ртість станом на 31.01.06 — 636,78 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційноправова форма (державна/орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
Термін виконання робіт: 5 днів.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
6. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка почат
кової вартості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу
на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно —
майно колишнього незнижувального запасу, що знаходиться на ба
лансі ВАТ «АТП16329», а саме: акумулятори 6 СТ 90 (3 од.); вогне
гасники порошкові (16 од.); вогнегасники вуглекислотні (5 од.); каніс
три (32 од.); шафа металева (2 од.).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, пр. Фрунзе, 10.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг),
що виробляються: автомобільне господарство.
Відомості про об’єкт: окреме індивідуально визначене майно —
майно колишнього незнижувального запасу, а саме: акумулятори
6 СТ 90 (3 од.); вогнегасники порошкові (16 од.); вогнегасники вуг
лекислотні (5 од.); каністри (32 од); шафа металева (2 од.).
Балансова залишкова вартість основних засобів: залишкова ва
ртість станом на 31.01.06 дорівнює нулю.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційноправова форма (державна / орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
Термін виконання робіт: 5 днів.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
7. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка почат
кової вартості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу
на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене май>
но — спеціальна ремонтномеханічна майстерня ЗІЛ157 ПАРМ,
держ. № 9485 ХАХ, що знаходиться на балансі ВАТ «АТП 16330».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Киргизька, 21.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг),
що виробляються: автомобільне господарство.
Відомості про об’єкт: окреме індивідуально визначене майно —
спеціальна ремонтномеханічна майстерня ЗІЛ157 ПАРМ, держ.
№ 9485 ХАХ — 1968 року випуску.
Балансова залишкова вартість основних засобів: залишкова ва
ртість станом на 01.04.06 — 27 891,59 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційноправова форма (державна / орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
Термін виконання робіт: 5 днів.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
8. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка почат
кової вартості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу
на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно
— спеціальна ремонтнослюсарна майстерня ЗІЛ157 ПАРМ, держ.
№ 9486 ХАХ, що знаходиться на балансі ВАТ «АТП 16330».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Киргизька, 21.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг),
що виробляються: автомобільне господарство.
Відомості про об’єкт: окреме індивідуально визначене майно —
спеціальна ремонтнослюсарна майстерня ЗІЛ157 ПАРМ, держ.
№ 9486 ХАХ — 1968 року випуску.
Балансова залишкова вартість основних засобів: залишкова
вартість станом на 01.04.06 — 27 891,59 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,
ні): ні.
Організаційноправова форма (державна / орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
Термін виконання робіт: 5 днів.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
9. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка почат
кової вартості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу
на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: автомобіль ЗІЛ>131 Н ПАРМ>1М1 бор>
товий, держ. № 2926 ХАЧ, що знаходиться на балансі ВАТ «Автот
ранспортне підприємство 16354».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61105, м. Харків, вул. Моро
зова, 18.
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Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг),
що виробляються: автомобільне господарство.
Відомості про об’єкт: автомобіль ЗІЛ131 Н ПАРМ1М1 бортовий,
держ. № 2926 ХАЧ, 1990 року випуску.
Балансова залишкова вартість основних засобів: залишкова
вартість станом на 31.01.06 — 3 073,99 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,
ні): ні.
Організаційноправова форма (державна/орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
Термін виконання робіт: 5 днів.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
10. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка почат
кової вартості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу
на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: автомобіль ЗІЛ>131 Н ПАРМ>1М1, держ.
№ 2925 ХАЧ, що знаходиться на балансі ВАТ «Автотранспортне
підприємство 16354».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61105, м. Харків, вул. Моро
зова, 18.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг),
що виробляються: автомобільне господарство.
Відомості про об’єкт: автомобіль ЗІЛ131 Н ПАРМ1М1, держ.
№ 2925 ХАЧ, 1990 року випуску.
Балансова залишкова вартість основних засобів: залишкова
вартість станом на 31.01.06 — 3 073,99 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційноправова форма (державна / орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
Термін виконання робіт: 5 днів.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
11. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка почат
кової вартості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу
на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: причіп 1>АП>1,5г електрозварювальний
агрегат, держ. № 2552 ХА, що знаходиться на балансі ВАТ «Автот
ранспортне підприємство 16354».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61105, м. Харків, вул. Моро
зова, 18.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг),
що виробляються: автомобільне господарство.
Відомості про об’єкт: причіп 1АП1,5г електрозварювальний
агрегат, держ. № 2552 ХА — 1964 року випуску.
Балансова залишкова вартість основних засобів: залишкова
вартість станом на 31.01.06 — 0 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,
ні): ні.
Організаційноправова форма (державна / орендна): дер
жавна.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
Термін виконання робіт: 5 днів.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
12. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка почат
кової вартості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу
на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: причіп 1>АП>1,5г електростанція, держ.
№ 2551 ХА, що знаходиться на балансі ВАТ «Автотранспортне під
приємство 16354».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61105, м. Харків, вул. Моро
зова, 18.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг),
що виробляються: автомобільне господарство.
Відомості про об’єкт: причіп 1АП1,5г електростанція, держ.
№ 2551 ХА — 1964 року випуску.
Балансова залишкова вартість основних засобів: залишкова
вартість станом на 31.01.06 — 0 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,
ні): ні.
Організаційноправова форма (державна / орендна): дер
жавна.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
Термін виконання робіт: 5 днів.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
13. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка почат
кової вартості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу
на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: автомобіль ЗІЛ>131 МТО>АТ, держ.
№ 9283 ХАФ, що знаходиться на балансі ВАТ «Автотранспортне
підприємство — 16354».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Морозова, 18.
Галузь народного господарства, основні види продукції (по
слуг), що виробляються: автомобільне господарство.
Відомості про об’єкт: автомобіль ЗІЛ131 МТОАТ, держ.
№ 9283 ХАФ, 1973 року випуску.
Балансова залишкова вартість основних засобів: залишкова
вартість станом на 31.01.06 — 0 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційноправова форма (державна / орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
Термін виконання робіт: 5 днів.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
14. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка почат
кової вартості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу
на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: автомобіль ЗІЛ131Н ПАРМ1М1, держ.
№ 29—27 ХАЧ, що знаходиться на балансі ВАТ «Автотранспортне
підприємство — 16354».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Морозова, 18.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг),
що виробляються: автомобільне господарство.
Відомості про об’єкт: автомобіль ЗІЛ131Н ПАРМ1М1, держ.
№ 29—27 ХАЧ, 1990 року випуску.
Балансова залишкова вартість основних засобів: залишкова ва
ртість станом на 31.01.06 — 2 332,36 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційноправова форма (державна/орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
Термін виконання робіт: 5 днів.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
15. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка варто
сті об’єкта малої приватизації (група А), що приватизується шляхом
продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля павільйону «Світа>
нок», літ. М, загальною площею 125,5 м2, що знаходиться на балан
сі ЗАТ «Новоселівка Агро» (правонаступник — АТЗТ «Новоселівсь
кий гірничозбагачувальний комбінат».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 63209, Харківська область, Но
воводолазький рн, с. Новоселівка, вул. Піщана, 2.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг),
що виробляються: вирощування зернових культур.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля павільйону «Світанок»,
літ. М, загальною площею 125,5 м2, 1975 року побудови.
Балансова залишкова вартість майна: станом на 01.11.2001 —
2 090,15 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційноправова форма (державна / орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
Термін виконання робіт: 5 днів.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
16. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка вар
тості об’єкта групи Ж, що приватизується шляхом продажу на аук
ціоні.
Назва об’єкта оцінки: дитячий табір «Дружба», що знаходиться
на балансі ЗАТ «Харківський вагонобудівний завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Харківський
рн, смт Покотилівка, вул. Інтернаціональна, 134.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг),
що виробляються: організація відпочинку дітей.
Відомості про об’єкт: будівлі дитячого табору «Дружба», а саме:
адміністративний корпус, А1, загальною площею 108,5 м2; житло
вий корпус, Б1, загальною площею 163,3 м2; житловий корпус, В1,
загальною площею 227 м2; житловий корпус, Г1, загальною пло
щею 72,2 м2; камера схову, Ж1, загальною площею 53,8 м2; їдаль
ня, Д1, загальною площею 288,2 м2; житловий будинок «Малишок»,
Е1, загальною площею 121,2 м2; клуб, З1, загальною площею 196,3
м2; душовапральня, И1, загальною площею 134,2 м2; льодовик для
продуктів, Ю1, загальною площею 107,6 м2; продуктовий склад, Н
1, загальною площею 66,3 м2; вбиральня, Л1, загальною площею
8,4 м2; сушка, О, загальною площею 14,8 м2; вбиральня, Р, загаль
ною площею 2,1 м2. Допоміжні споруди та обладнання: автомобіль
ні дороги (асф.) — 268 пог. м; аерарій піонертабору (1пов., дере
во) — 1 од.; внутріплощадочні мережі фекальні (керам.) (1971 року
побудови); зовнішні мережі водопроводу (азбоцемент) (1971 року
побудови); огорожа піонертабору (дерево, метал) — 756,1 пог. м; пі
шохідні доріжки (асф.) — 421,3 пог. м; резервуар стічних вод (з/б) —
1 од.; резервуар запасу води (з/б) — 1 од.; свердловини для посилен
ня водопостачання (1976 року побудови); бензоелектричний агре
гат АБ4М — 1 од.; мотопомпа МП800Б01 — 1 од.; автоцистерна —
1 од.; водонапірний бак металевий — 1 од.; навіс вмивальника (ме
тал. констр.) — 1 од.; гральний автомат «Вдалий постріл» — 1 од.;
картоплечистка — 1 од.; кіноапарат К17 — 1 од.; машина посудо
мийна універсальна — 1 од.; телевізор «Електрон736» — 1 од.;
універсальний привод 4комплектний — 1 од.; холодильна устано
вка 1 МКВ612 — 2 од.; холодильник ХШ04 — 1 од.; холодильна
шафа — 2 од.; електросковорода — 1 од.; електроплита — 1 од.; озеле
нення піонертабору (248 дерев); грибки — 4 од.; металоконструкції
від гойдалок — 4 од.; східці — 3 од.; гойдалкивертушки — 2 од.;
гойдалки — 2 од.; гірка — 1 од.; баскетбольні вишки — 2 од.; бруси —
1 од.; турнік — 1 од.; східці з турніком — 1 од.; сцена металева — 1 од.;
бесідка — 1 од.
Балансова залишкова вартість майна: 47 424,37 грн. станом на
30.04.2005.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційноправова форма (державна / орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
Термін виконання робіт: 20 днів.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
17. Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової
вартості об’єкта незавершеного будівництва (ОНБ) для продажу на
аукціоні під розбирання.
Назва об’єкта оцінки: ОНБ — одноквартирний житловий буди>
нок № 9, що знаходиться на балансі ВАТ «Степок».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 64730, Харківська область, Ба
рвінківський район, с. Червона Балка.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об
ліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостро
кових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): однопове
рховий житловий будинок (проектна потужність 96 м2). Невста
новлене обладнання відсутнє. По будівлі влаштовані фундамен
ти, змонтовані стінові залізобетонні панелі, виконано покриття з
залізобетонних плит, столярні конструкції під покрівлю.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершено
го будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, немате
ріальних активів: 31,704 тис. грн. станом на 01.01.2006.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційноправова форма (державна/ орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
Термін виконання робіт: 5 днів.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
18. Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової
вартості об’єкта незавершеного будівництва (ОНБ) для продажу на
аукціоні під розбирання.
Назва об’єкта оцінки: ОНБ — одноквартирний житловий буди>
нок № 8, що знаходиться на балансі ВАТ «Степок».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 64730, Харківська область, Ба
рвінківський район, с. Червона Балка.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостроко
вих фінансових інвестицій, нематеріальних активів): одноповерхо
вий житловий будинок (проектна потужність 96 м2). Невстанов
лене обладнання відсутнє. По будівлі влаштовані фундаменти, змо
нтовані стінові залізобетонні панелі, виконано покриття з залізобе
тонних плит.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль
них активів: 30,675 тис. грн. станом на 01.01.2006.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,
ні): ні.
Організаційноправова форма (державна / орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
Термін виконання робіт: 5 днів.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
19. Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової
вартості об’єкта незавершеного будівництва (ОНБ) для продажу на
аукціоні під розбирання.
Назва об’єкта оцінки: ОНБ — одноквартирний житловий буди>
нок № 7, що знаходиться на балансі ВАТ «Степок».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 64730, Харківська область, Ба
рвінківський район, с. Червона Балка.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостроко
вих фінансових інвестицій, нематеріальних активів): одноповерхо
вий житловий будинок (проектна потужність 96 м2). Невстановлене
обладнання відсутнє. По будівлі влаштовані фундаменти, змонто
вані стінові залізобетонні панелі, виконано покриття з залізобетон
них плит, покрівля з азбестоцементних листів.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль
них активів: 25,813 тис. грн. станом на 01.01.2006.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,
ні): ні.
Організаційноправова форма (державна / орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
Термін виконання робіт: 5 днів.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії кон!
курсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та
підтвердних документів (наказ ФДМУ №2100 від 25.11.2003 із змі!
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нами, затвердженими наказом ФДМУ №3035 від 24.11.2005). До
підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія уста
новчого документа претендента, копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, копії посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів
за напрямами, які працюють у штатному складі та яких буде залуче
но 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 су
б’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ, інформа
ція про претендента (документ, який містить відомості про претен
дента щодо його практичного досвіду роботи з незалежної оцінки,
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів з незалежної
оцінки майна, які працюють у його штатному складі та будуть залу
чені до виконання оцінки, а також тих, що додатково залучаються
ним), один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру — календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання, претендент до участі у конкурсі не допус
кається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті
слід зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної дія
льності».
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового
діловодства Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області
до 08.08.2006 за адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держ
пром, 3й під’їзд, 1й поверх, кімн. 205.
Конкурс відбудеться 11.08.2006 о 15.00 в Регіональному
відділенні ФДМУ по Харківській області за адресою: 61022,
м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3>й під’їзд, 5>й поверх,
кімн. 230а.
Тел. для довідок (057) 7051859.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
комунального майна
Об’єкт групи А комунальної власності — вбудоване приміщення
магазину загальною площею 10,8 м2, який знаходиться на балансі
Новокаховського міськвиконкому та розташований за адресою:
Херсонська обл., м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 291.
Об’єкт без поліпшень.
Спосіб приватизації — викуп орендарем.
Запланована дата оцінки 31.07.06.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну докумен!
тацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (на!
каз ФДМУ № 2100 від 25.11.2003):
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
копію установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів, оцінювачів, які працюють у шта
тному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи
сання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку май
на, завірені їхніми особистими підписами;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого прете
нденту Фондом державного майна України;
інформацію про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особис
того досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну вико
нання робіт (не більше 15 календарних днів).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допуска
ється.
Конкурс відбудеться 11.08.06 за адресою: м. Херсон, буль>
вар Мирний, 3, РВ ФДМУ по Херсонській області.
Конкурсна документація приймається до 07.08.06 (включно) за
адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, РВ ФДМУ по Херсонській
області, кімн. 502, тел. для довідок 493368.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки
об’єктів приватизації
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової вар
тості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки — окреме індивідуально визначене майно —
вагонбудинок металевий (інв. № 124).
Місцезнаходження об’єкта — м. Хмельницький, вул. Прибузька, 54.
Запланована дата оцінки об’єкта — 31.07.2006.
Організаційноправова форма — державна власність.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі
документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно
до Положення про конкурсний відбір експертів, затвердженого на
казом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100);
копію установчого документа претендента;
копії документів, що підтверджують кваліфікацію 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 претен
дентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фон
дом державного майна України;
інформація про претендента, в якій зазначаються досвід роботи,
кваліфікація та особистий досвід роботи оцінювачів, які працюють у
його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної
оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо;
один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу;
пропозиції щодо умов оплати відповідно до калькуляції витрат та
строку виконання робіт (подаються у запечатаному конверті).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру — календарних днях. Конкурсна документація по
дається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів,
що містяться в конверті.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу — практичний досвід
по визначенню ринкової вартості подібного майна.
Конкурс відбудеться 14 серпня 2006 року о 14.00 в Регіона>
льному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області за адресою:
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Документи приймаються до 7 серпня 2006 року (включно).
Телефон для довідок 795616.
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів приватизації
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової вар
тості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно —
спеціалізований автомобіль ЗІЛ>131 (МТО>АТ) № 31>30
ХМЗ, що знаходиться на балансі ВАТ «Сільгосптехніка».
Місцезнаходження об’єкта —Хмельницька обл., смт Теофіполь,
вул. Леніна, 75.
Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно —
комплект автомобільного майна № 1, що знаходиться на балан
сі ВАТ «Хмельницьке АТП16854».
Місцезнаходження об’єкта — м. Хмельницький, вул. К иївська, 4.
Запланована дата оцінки об’єктів — 31.08.2006.
Організаційноправова форма — державна власність.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі до!
кументи: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (від
повідно до Положення про конкурсний відбір експертів, затвердже
ного наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100); копію установчого до
кумента претендента; копії документів, що підтверджують кваліфі
кацію оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залу
чено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претен
дентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, ви
даного Фондом державного майна України; інформація про претен
дента, в якій зазначаються досвід роботи, кваліфікація та особис
тий досвід роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому чис
лі подібного майна тощо; один конверт із зазначенням адреси учас
ника конкурсу; пропозиції щодо умов оплати відповідно до кальку
ляції витрат та строку виконання робіт (подаються у запечатаному
конверті).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру — календарних днях. Конкурсна документація пода
ється в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу — практичний досвід
по визначенню ринкової вартості подібного майна.
Конкурс відбудеться 14 серпня 2006 року о 14.00 в Регіона>
льному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області за адресою:
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Кінцевий термін прийняття документів: 7 серпня 2006 року.
Телефон для довідок 795616.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
1. Назва об’єкта оцінки: ОНБ — одноквартирний житловий бу>
динок.
Адреса об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Борзнянський рн, с. За
білівщина, вул. Молодіжна, 8.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля розміром 13х11 м
із стінами з силікатної цегли та блоків. Дах перекритий шифером.
Внутрішні перегородки з червоної цегли, виконані оздоблювальні ро
боти стін та стелі. Будівельна готовність — 60%.
Мета проведення оцінки: визначення вартості.
Спосіб приватизації: аукціон, під розбирання.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
2. Назва об’єкта оцінки: ОНБ — 12>квартирний житловий
будинок.
Адреса об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. НовгородСіверський,
вул. Залінійна, 21а.
Балансоутримувач: дочірнє підприємство ВАТ «Чернігівводбуд»
НовгородСіверська пересувна механізована колона № 212.
Відомості про об’єкт: виконано підвал з залізобетонних фунда
ментних блоків; підвал частково перекритий плитами перекриття.
Будівельна готовність — 7%.
Мета проведення оцінки: визначення вартості.
Спосіб приватизації: аукціон, під добудову із збереженням про!
філю.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаража за>
гальною площею 30,1 м2.
Адреса об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Собор
на, 46.
Балансоутримувач: ВАТ «Будівельник».
Відомості про об’єкт: приміщення розташоване в одноповерхо
вій цегляній будівлі.
Мета проведення оцінки: визначення вартості.
Спосіб приватизації: аукціон.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаража за>
гальною площею 33,9 м2.
Адреса об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Собор
на, 46.
Балансоутримувач: ВАТ «Будівельник».
Відомості про об’єкт: приміщення розташоване в одноповерхо
вій цегляній будівлі.
Мета проведення оцінки: визначення вартості.
Спосіб приватизації: аукціон.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт групи Ж — лазня.
Адреса об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Прилуцький рн, смт Ли
новиця, вул. Заводська, 25.
Балансоутримувач: ЗАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний».
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною
площею 73 м2, 1899 року побудови. Фундамент, стіни, перегородки
— цегляні; перекриття — дерев’яне; покрівля — азбофанера.
Мета проведення оцінки: визначення вартості.
Спосіб приватизації: аукціон.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
6. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів — комплекс
нежитлових будівель колишньої їдальні у складі: будівля їдальні з під
валом загальною площею 866,2 м2, будівля овочесховища загаль
ною площею 112,9 м2, будівля складу загальною площею 47,0 м2,
огорожа.
Адреса об’єкта оцінки: м. Чернігів, провул. Вокзальний, 12.
Балансоутримувач: локомотивне депо Чернігів Державного тери
торіальногалузевого об’єднання «ПівденноЗахідна залізниця».
Мета проведення оцінки: визначення вартості.
Спосіб приватизації: аукціон.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
7. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене май>
но — автомобіль ЗІЛ131 МТОАТМІ № 5923 ЧНО, запчастини та
майно колишнього незнижувального запасу, нежитлове приміщен
ня для зберігання автомобіля площею 45,8 м2.
Адреса об’єкта оцінки: м. Чернігів, провул. Старобілоуський, 4а.
Балансоутримувач: ВАТ «Чернігівське АТП17462».
Відомості про об’єкт: до майна колишнього незнижувального за
пасу входять: контейнер № 1 — 11 найменувань; контейнер № 2 — 1
найменування; контейнер № 3 — 13 найменувань; контейнер № 4 — 1
найменування; контейнер № 5 — 15 найменувань; контейнер
№ 6 — 27 найменувань.

Мета проведення оцінки: визначення вартості.
Спосіб приватизації: аукціон.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення кон!
курсну документацію, яка подається в запечатаному конверті з опи!
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтверд!
них документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ № 2100 від 25.11.03);
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штат
ному складі, та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи
сання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого прете
нденту Фондом державного майна України;
інформацію про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особис
того досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт (зазначається в єдиній одиниці виміру — календа
рних днях).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допуска
ється.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по
Чернігівській області 14 серпня 2006 р. о 15.00 за адресою:
м. Чернігів, проспект Миру, 43.
Документи приймаються до 8 серпня 2006 р. (включно) за адре
сою: м. Чернігів, проспект Миру, 43, к. 325, тел. для довідок (04622)
79884.
ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
яких буде залучено до проведення незалежної
оцінки об’єктів
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що
відбувся 12.07.2006, для оцінки об’єкта державної власності — кон
дитерського цеху (являє собою будівлю в зруйнованому стані з кі
лькома приміщеннями), що знаходиться на балансі відособленого
структурного підрозділу — вокзал Сімферополь ДП Придніпровсь
ка залізниця, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ки
ївська, 148в, визнано приватне підприємство «Крим!Експерт»;
об’єкта, що належить Автономній Республіці Крим, — цілісного
майнового комплексу Кримського республіканського підприємст
ва — торговельнозаготівельної бази громадського харчування, Ав
тономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Комунальна, 33, —
приватне підприємство «Крим!Експерт»;
об’єкта державної власності — бази відпочинку «Азов», що не
увійшла до статутного фонду ВАТ «Феодосійська суднобудівна ком
панія «Море», Автономна Республіка Крим, Ленінський район, с. Се
менівка, — визнано інститут «КримГІІНТІЗ».
ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся 13.07.2006
в РВ ФДМУ по Житомирській області, з відбору
претендентів — суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для здійснення незалежної оцінки
По об’єкту — нежитлове приміщення контрольнопропускного
пункту площею 77,1 м2 колишнього військового містечка № 4 у м.
НовоградВолинський переможцем конкурсу визнано приватне під!
приємство «Експерт!Сервіс !Консалт»;
будівлі учбових класів площею 602,4 м2 колишнього військового
містечка № 13 у м. НовоградВолинський — приватне підприємство
«ЕкспертСервісКонсалт»;
будівлі магазину з прибудовою загальною площею 92,9 м 2,
розташованою за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 79, —
ТОВ «Багатопрофільну фірма «Консул» ЛТД.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
По об’єктах оцінки:
1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 23,0 м2.
Адреса: Полтавська обл., м. Лохвиця, вул. Гоголя, 10.
Балансоутримувач: ВДК у Лохвицькому районі.
Мета оцінки: оренда.
2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 8,0 м2.
Адреса: Полтавська обл., м. Лохвиця, вул. Гоголя, 10.
Балансоутримувач: ВДК у Лохвицькому районі.
Мета оцінки: оренда.
Переможцем конкурсу визнано товарну біржу «Полтавська регіо!
нальна біржа нерухомості».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
Переможцем конкурсу по об’єкту оцінки визнано товарну біржу
«Полтавська регіональна біржа нерухомості».
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно тимчасо
во непрацюючої контейнерної АЗС — група інвентарних об’єктів у
складі: АБП — 3 шт., роздавальні колонки — 2 шт., кіоск операто
ра — 1 шт., металевий кіоск — 1 шт., огорожа — 58 м, асфальтове
покриття — 141 м.
Адреса: м. Полтава, вул. Старий Поділ, 14а.
Балансоутримувач: орендатор ПП Чича Ю. І.
Спосіб приватизації: аукціон.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Херсонській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки державного
та комунального майна
Переможцями конкурсу:
по частині будівлі будинку побуту «Сокіл» (2й поверх) загальною
площею 531,6 м2, який знаходиться на балансі Новокаховського міськ
виконкому, та розташований за адресою: Херсонська обл., м. Нова
Каховка, вул. Горького, 46, визнано ЗАТ КЦ «Флагман!Експерт»;
вбудованому нежитловому приміщенню першого поверху зага
льною площею 607,3 м2 та підвалу загальною площею 401,2 м2, що
перебувають на балансі ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»,
але не увійшли до його статутного фонду, та знаходяться у житло
вому будинку, за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 157, —
ПП ЕЮФ «Епрайс!Консул».
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ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
що відбувся 17.07.2006 в РВ ФДМУ по Чернігівській області
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
1. По об’єкту державної власності незавершеного будівницт
ва — 60квартирному житловому будинку, що розташований за
адресою: 16300, Чернігівська обл., смт Куликівка, вул. Щорса,
45а,— у зв’язку з тим, що від суб’єктів оціночної діяльності на
участь у конкурсі не надійшло жодної заяви, конкурс вважати та
ким, що не відбувся.
2. Об’єкту незавершеного будівництва — одноквартирному жит
ловому будинку, який розташований за адресою: Чернігівська обл.,
Борзнянський рн, с. Забілівщина, вул. Молодіжна, 8,— у зв’язку з
тим, що від суб’єктів оціночної діяльності на участь у конкурсі не на
дійшло жодної зави, конкурс вважати таким, що не відбувся.
3. Об’єкту незавершеного будівництва державної власності — 12
квартирному житловому будинку, який не увійшов до статутного фо
нду ВАТ «Чернігівводбуд», розташований за адресою: Чернігівська
обл., м. НовгородСіверський, вул. Залінійна, 21а та перебуває на
балансі дочірнього підприємства ВАТ «Чернігівводбуд» Новгород

Сіверська пересувна механізована колона № 212, — у зв’язку з тим,
що від суб’єктів оціночної діяльності на участь у конкурсі не надійш
ло жодної заяви, конкурс вважати таким, що не відбувся.
4. Об’єкту державної власності групи А — нежитловому приміщен
ню гаража загальною площею 30,1 м2, яке розташоване за адресою:
м. Прилуки, вул. Соборна, 46 та знаходиться на балансі ВАТ «Буді
вельник»,— у зв’язку з тим, що від суб’єктів оціночної діяльності на
участь у конкурсі не надійшло жодної заяви, конкурс вважати таким,
що не відбувся.
5. Об’єкту державної власності групи А — нежитловому примі
щенні гаража загальною площею 33,9 м2, яке розташоване за ад
ресою: м. Прилуки, вул. Соборна, 46 та знаходиться на балансі
ВАТ «Будівельник» — у зв’язку з тим, що від суб’єктів оціночної
діяльності на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви, конкурс
вважати таким, що не відбувся.
6. Об’єкту державної власності групи А — групі інвентарних
об’єктів — комплексу нежитлових будівель колишньої їдальні у скла
ді: будівля їдальні з підвалом загальною площею 866,2 м2, будівля
овочесховища загальною площею 112,9 м2, будівля складу загаль
ною площею 47,0 м2, огорожа, які розташовані за адресою: м. Чер

нігів, провул. Вокзальний, 12 та знаходиться на балансі Локомотив
ного депо Чернігів Державного територіальногалузевого об’єднан
ня «Південнозахідна залізниця», — у зв’язку з тим, що від суб’єктів
оціночної діяльності не участь у конкурсі не надійшло жодної заяви,
конкурс вважати таким, що не відбувся.
7. Об’єкту державної власності групи А — окремому індиві
дуально визначеному майну — автомобіль ЗІЛ131 МТОАТМІ
№ 5923 ЧНО, запчастини та майно колишнього незнижуваного
запасу, нежитлове приміщення для зберігання автомобіля пло
щею 45,8 м2, які розташовані за адресою: м. Чернігів, провул. Ста
робілоуський, 4а та знаходиться на балансі ВАТ «Чернігівське
АТП17462», — у зв’язку з тим, що від суб’єктів оціночної діяльно
сті на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви, конкурс вважа
ти таким, що не відбувся.
8. Об’єкту державної власності групи Ж — лазні, яка не ввійшла
до статутного фонду ЗАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний»
та розташована за адресою: Прилуцький рн, смт Линовиця, вул.
Заводська, 25, — в зв’язку з тим, що від суб’єктів оціночної діяльно
сті на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви, конкурс вважати
таким, що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для визначення ринкової
вартості державного пакета акцій закритого акціонерного
товариства (ЗАТ) «Укрдержлізинг» у кількості 99 шт.,
загальною номінальною вартістю 99 000,00 грн.,
що становить 15,47% статутного фонду товариства,
з метою його продажу за грошові кошти
Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки майна,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.
Державний пакет акцій ЗАТ «Укрдержлізинг» у кількості 99
шт., загальною номінальною вартістю 99 000,00 грн., що стано
вить 15,47% статутного фонду товариства.
Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, 73, тел./
факс: 2721861.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар
тості державного пакета акцій ЗАТ «Укрдержлізинг» у кількості 99
шт., загальною номінальною вартістю 99 000,00 грн., що стано
вить 15,47% статутного фонду товариства, з метою його продажу
за грошові кошти.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг),
що виробляються: здавання під найм машин та устаткування.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об
ліком, шт.:
основних засобів — 108,
нематеріальних активів — 6.
Балансова залишкова вартість станом на 31.03.06, тис. грн.:
основних засобів — 51,3;
нематеріальних активів — 2,2.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Дата оцінки: 31.07.06.
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 здійсню

ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного май
на України 25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого Міністерством юс
тиції України 19.12.2003 за № 1194/8515. Конкурсною комісією не
розглядаються пропозиції щодо вартості виконання робіт з оцінки,
що дорівнюють або перевищують 30 тис. грн.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінюва
чів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва
чів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оці
нювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 19.12.01 № 2355 і зареєстро
ваного в Міністерстві юстиції України 28.12.01 за № 1092/6283;
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна,
зокрема, подібного майна;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оці
нки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого
досвіду у проведенні оцінки подібного майна;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено су
б’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна;
у разі необхідності — спеціального дозволу на провадження дія
льності, пов’язаною з державною таємницею, виданого суб’єкту оці
ночної діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебу
вають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку май
на, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,
якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного май!
на України конкурсну документацію, 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 шта
тному складі, та яких буде залучено до проведення оцінки та під
писання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами (у тому
числі тих, що працюють за сумісництвом);
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре
тенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить ві
домості про претендента щодо його досвіду роботи, квалі
фікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працю
ють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна то
що).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також термі
ну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про про
ведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Фо
нду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, кімната 514)
до 18.00 03.08.06.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На кон
верті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності». Перепустки до загального відділу (відділ об
робки вхідної документації) Фонду державного майна України ви
даються по вул. Кутузова, 18/7, кімната 411/1. Телефон для дові
док 2003636.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України
09.08.06 о 15.00.

Житомирська область
7724 Підприємства з державною часткою власності
13575908 Олевське міжгосподарське підприємство по вироб
ництву будівельних матеріалів «Полісся»

21376287 Колективне підприємство дитячий оздоровчий лі
кувальний центр «Юність»

ФДМУ повідомляє
ДОПОВНЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ
об’єктів груп В, Г (крім АПК), які підлягають підготовці
до продажу у 2006 році за участю працівників
Департаменту реформування власності
центрального апарату ФДМУ*
ГРУПА В
Донецька область
9064 Міністерство вугільної промисловості України
175490 ДВАТ «Шахта ім. А. М. Гайового»
Київська область
6024 Акціонерні товариства відкритого типу,
створені на основі державних підприємств
152448 «Білоцерківський завод гумових технічних виробів»
ДОПОВНЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ
об’єктів груп В, Г (крім АПК), які підлягають підготовці
до продажу у 2006 році за участю працівників
регіональних відділень ФДМУ*
ГРУПА В
Дніпропетровська область
9064 Міністерство вугільної промисловості України
00178956 ВАТ «Павлоградський завод «Буддеталь»
Донецька область
9064 Міністерство вугільної промисловості України
00180410 ДАК «Донбасвуглеавтоматика»
05473186 ДВАТ «Шахта «Новодзержинська»
24167785 ДВАТ «Донецьквуглересурси»
33772106 Державне підприємство «Шахта «Постніківська»
* Затверджено наказом ФДМУ від 17.07.06 № 1114.

Луганська область
9064 Міністерство вугільної промисловості України
00176839 Державне підприємство «Шахта «Слов’яносербська»
Чернігівська область
4134 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
33004117 Державне підприємство Прилуцький завод про
типожежного та спеціального машинобудування
«Пожспецмаш»
ДОПОВНЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ
об’єктів агропромислового комплексу, які підлягають
підготовці до продажу у 2006 році за участю працівників
Фонду майна Автономної Республіки Крим
та регіональних відділень ФДМУ*
Черкаська область
1064 Міністерство аграрної політики України
727498
Районний міжгосподарський комбінат комунально
го обслуговування сільського населення «Райсіль
комунгосп»
5390655
Канівське районне міжгосподарське інкубаторно
птахівниче підприємство
21379736 Чорнобаївський районний міжколгоспний санато
рій «Сосонка»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про результати
конкурсу на заміщення вакантної посади голови
правління ВАТ «Рівненське управління
по будівництву, ремонту і монтажу хімічного
обладнання» (33017, м. Рівне>17)
Рішенням постійної комісії регіонального відділення з від
бору кандидатур на заміщення вакантних посад керівників
господарських товариств та підприємств, щодо яких при
йнято рішення про приватизацію, від 3 липня 2006 року пе
реможцем конкурсу на заміщення вакантної посади голови
правління ВАТ «Рівненське управління по будівництву, ре
монту і монтажу хімічного обладнання», оголошеного в га
зеті «Відомості приватизації» від 24.05.2006 № 19 (408), ви
знано Степанюка Леоніда Стратоновича.
В інформації про продаж акцій відкритих акціонерних
товариств на 89>му спеціалізованому аукціоні за грошові
кошти, опублікованій в газеті «ВП» від 12 липня 2006 року
№ 26 (415), зберігачів акцій ВАТ слід читати: «ВАТ «Пром
енерговузол», 76023, м. ІваноФранківськ, вул. Автолив
машівська, 5, тел. 30010 — зберігач ВАТ «Укрексімбанк»;
ВАТ «Спеціальне конструкторське бюро мікроелектроніки
в приладобудуванні», 79035, м. Львів, вул. Ніщинського, 35,
тел. 970426 — зберігач ВАТ «Державний ощадний банк
України».

ДО УВАГИ ОЦІНЮВАЧІВ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.07.2006 м. Київ № 1050
Щодо поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
Відповідно до частини шостої ст. 16 Закону України «Про оцін
ку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в

Україні» у зв’язку з підвищенням кваліфікації оцінювачами, що
зареєстровані у Державному реєстрі оцінювачів, та згідно з п.8
наказу ФДМУ від 06.04.2004 № 692 (зареєстрований в Мініс
терстві юстиції України 23.04.2004 за № 529/9128),
НАКАЗУЮ:
1. Поновити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазна
чених в додатку до цього наказу, відповідно до поданої інфор
мації про підвищення кваліфікації за відповідними напрямами
оцінки майна.

2. Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності (В. Гай
дук) забезпечити інформування громадськості щодо змісту
цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інфо
рмаційному бюлетені про приватизацію», додатку до «Держа
вного інформаційного бюлетеня про приватизацію» — газеті
«Відомості приватизації» та на webсторінці Фонду в Internet.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду

Додаток
до наказу ФДМУ від 05.07.2006 № 1050

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
№
пор.
1
2
3
4

Прізвище, ім’я, побатькові

Свідоцтво про реєстрацію у
Державному реєстрі оцінювачів
Номер

Коркіна Лариса Іванівна
Куріцина Ірина Петрівна
Логінов Максим Андрійович
Піменова Анжеліка Генріхівна

3312
3170
4157
3321

Дата видачі
21.10.02
17.06.05
28.11.05
22.06.05

В. СЕМЕНЮК

Кваліфікаційний документ оцінювача
Регіон
Номер
1389
238
МФ № 78
640

Дата видачі
27.09.99
22.09.95
05.04.03
07.10.96

Навчальний заклад
РУЦ
ІКЦ УТО
УКШ
ІКЦ УТО

Херсонська обл.
м. Київ
м. Дніпропетровськ
м. Донецьк

Примітка. УКШ — Українська комерційна школа; ІКЦ УТО — Колективне підприємство «Інформаційноконсультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; РУЦ — Республіканський
учбовий центр.

№ 28 (417)

26 липня 2006 року

16
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.07.2006

м. Київ

№ 1051

Відповідно до частини третьої ст.14 Закону України «Про оці
нку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», якою передбачено обов’язкове підвищення кваліфі
кації оцінювачами за відповідними напрямами оцінки майна не
рідше одного разу в два роки,

НАКАЗУЮ:
1. Призупинити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які
не виконали вимоги Закону України «Про оцінку майна, майно
вих прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (перелік 1
додається).
2. Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності (В.Гай
дук) забезпечити інформування громадськості щодо змісту
цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інфо
рмаційному бюлетені про приватизацію» та додатку до «Дер
жавного інформаційного бюлетеня про приватизацію» — газе
ті «Відомості приватизації».

3. Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності
(В.Гайдук) забезпечити поновлення дії кваліфікаційних сві
доцтв оцінювачів, зазначених у п.1 цього наказу, у разі по
дання до ФДМУ інформації про підвищення кваліфікації за
встановленою формою та нотаріально завіреної копії посві
дчення про підвищення кваліфікації за відповідним напря
мом оцінки майна, отриманих після набрання чинності за
значеним Законом.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду

В.СЕМЕНЮК
Додаток до
наказу ФДМУ від 05.07.2006 № 1051

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких призупинено
№
пор.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Прізвище, ім’я, побатькові

Свідоцтво про реєстрацію у
Державному реєстрі оцінювачів
Номер

Андрющенко Олег Ігорович
Байдіна Катерина Володимирівна
Беркещук Василь Михайлович
Бондарчук Григорій Миколайович
Бондарчук Микола Васильович
Брайловський Аркадій Ілліч
Білонога Сергій Володимирович
Вегера Олександр Сергійович
Венглінська Тетяна Станіславівна
Губенок Юрій Володимирович
Гудова Ольга Юріївна
Гук Галина Анатоліївна
Дубровський Микола Іванович
Жиленко Микола Володимирович
Захарченко Олександр Федорович
Кащук Вікторія Олександрівна
Клок Людмила Миколаївна
Козлова Галина Миколаївна
Колядич Валерій Петрович
Кононенко Михайло Михайлович
Костюченко Віталій Григорович
Крисько Марина Сергіївна
Лайщук Надія Зіновіївна
Левченко Леонід Віталійович
Магопець Тетяна Семенівна
Мазоленко Тетяна Віталіївна
Маросін Олександр Михайлович
Мелашенко Марина Валентинівна
Міхайліді Володимир Миколайович
Нирка Михайло Васильович
Німко Андрій Миколайович
Олексієнко Наталія Олексіївна
Омельян Юрій Віталійович
Орлова Світлана Володимирівна
Поляков Анатолій Серафимович
Попова Людмила Сергіївна
Прокопчук Сергій Юрійович
Радченко Євген Миколайович
Самокиш Андрій Михайлович
Скворцова Олена Юріївна
Соболь Наталія Валентинівна
Стародубов Вадим Володимирович
Стародубов Вадим Володимирович
Сташко Володимир Іванович
Танцур Андрій Іванович
Уст’ян Юрій Володимирович
Федотова Ірина Володимирівна
Чимбур Богдан Степанович
Чуб Вячеслав Федорович
Шилінгов Вадим Сергійович
Яценко Андрій Андрійович
Іванченко Ярослав Станіславович
Іващенко Дмитро Михайлович

Дата видачі

1873
1584
4309
3315
1487
1874
2602
1539
521
1630
1560
1470
1723
1686
2379
1587
1709
1499
1552
2361
1513
1503
1502
1399
2282
1625
2025
1473
1484
1466
2424
1500
2209
1457
2071
1458
2240
1408
1664
1534
1789
2048
2048
1445
2888
1449
2403
1964
1486
1481
1475
4552
1459

02.12.04
15.09.04
12.01.06
22.06.05
28.07.04
02.12.04
07.04.05
26.08.04
27.08.03
05.05.04
30.08.04
26.07.04
03.11.04
25.10.04
09.03.05
15.09.04
03.11.04
02.08.04
26.08.04
04.03.05
06.08.04
02.08.04
02.08.04
09.07.04
11.02.05
05.10.04
30.12.04
27.07.04
28.07.04
26.07.04
15.03.05
02.08.04
01.02.05
26.07.04
30.12.04
26.07.04
03.02.05
13.07.04
12.10.04
26.08.04
19.11.04
30.12.04
30.12.04
22.08.04
25.05.05
22.07.04
09.03.05
17.12.04
28.07.04
28.07.04
28.07.04
05.04.06
26.07.04

Кваліфікаційний документ оцінювача
Регіон
Номер

Дата видачі

МФ 1114
МФ 1554
МФ №777
МФ 1596
МФ № 1593
МФ 1128
МФ 1285
МФ №1404
ЦМК № 100
МФ 1407
МФ 1144
МФ № 1559
МФ 1548
МФ № 1666
1563
МФ № 1549
МФ 1566
МФ № 1567
МФ 1314
МФ 1411
МФ №1570
МФ № 1412
МФ № 1266
МФ 1267
МФ 1322
МФ 1594
МФ 1191
МФ №1573
МФ № 1575
МФ № 1578
МФ 1577
МФ 1342
МФ 1670
МФ 1579
МФ 1211
МФ 1581
МФ 1671
МФ № 1421
МФ 1582
МФ № 1584
МФ №1275
МФ № 1638
ЦМК № 121
МФ 1585
МФ 1424
МФ № 1587
МФ 1674
МФ 1541
МФ №1589
МФ 1590
ЦМК №106
МФ№1258
МФ №1564

19.06.04
03.07.04
20.12.03
03.07.04
03.07.04
19.06.04
19.06.04
26.06.04
03.07.04
26.06.04
19.06.04
03.07.04
19.06.04
03.07.04
03.07.04
19.06.04
03.07.04
03.07.04
19.06.04
26.06.04
03.07.04
26.06.04
19.06.04
19.06.04
19.06.04
03.07.04
19.06.04
03.07.04
03.07.04
03.07.04
03.07.04
19.06.04
03.07.04
03.07.04
19.06.04
03.07.04
03.07.04
26.06.04
03.07.04
03.07.04
19.06.04
03.07.04
03.07.04
03.07.04
26.06.04
03.07.04
03.07.04
03.07.04
03.07.04
03.07.04
03.07.04
19.06.04
03.07.04

Навчальний заклад
МІБ
МІБ
МІБ
ЕкспертЛ
ККН
МІБ
УКШ
ХЦНТЕІ
МІБ
ХЦНТЕІ
МІБ
МІБ
Інст. упр. прир. ресурс.
ЕкспертЛ
МІБ
Інст. упр. прир. ресурс.
МІБ
МІБ
УКШ
ХЦНТЕІ
Інст. упр. прир. ресурс.
ХЦНТЕІ
УКШ
УКШ
УКШ
ККН
МІБ
МІБ
МІБ
МІБ
МІБ
УКШ
ЕкспертЛ
МІБ
МІБ
МІБ
ЕкспертЛ
ХЦНТЕІ
МІБ
МІБ
УКШ
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
МІБ
ХЦНТЕІ
МІБ
ЕкспертЛ
ДалексЕксперт
МІБ
МІБ
МІБ
УКШ
МІБ

м. Донецьк
Сумська обл.
ІваноФранківська обл.
м. Київ
Одеська обл.
м. Донецьк
м. Тернопіль
АРК
м. Київ
м. Харків
м. Київ
Хмельницька обл.
Кіровоградська обл.
м. Київ
Київська обл.
м. Львів
м. Херсон
Сумська обл.
Житомирська обл.
м. Полтава
Тернопільська обл.
Полтавська обл.
м. ІваноФранківськ
Житомирська обл.
м. Кіровоград
м. Київ
Донецька обл.
Сумська обл.
Дніпропетровська обл.
Херсонська обл.
м. Житомир
Київська обл.
м. Київ
м. Одеса
м. Донецьк
м. Одеса
м. Київ
Харківська обл.
Хмельницька обл.
Київська обл.
м. Київ
м. Донецьк
м. Донецьк
Вінницька обл.
м. Харків
м. Полтава
м. Київ
АРК
м. Київ
м. Черкаси
м. Житомир
Житомирська обл.
Хмельницька обл.

Примітка. УКШ — Українська комерційна школа; ККН — Київський коледж нерухомості; ЕкспертЛ — ТОВ «Навчальноконсалтинговий центр «ЕкспертЛ»; ІКЦ УТО — Колективне підприємство
«Інформаційноконсультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; МІБ — Міжнародний інститут бізнесу; ХОПНТЕІ — Харківське орендне підприємство науковотехнічної та економічної
інформації; ІУПР — Інститут управління природними ресурсами; ДелексЕксперт — Центр післядипломної освіти підприємства «ДалексЕксперт».

Відповідно до наказу ФДМУ від 10.07.06 № 1068 у
зв’язку з отриманням Близнюковою І. О. двох нових
кваліфікаційних свідоцтв оцінювача від 26.11.2005
ЦМК № 235 та від 17.06.2006 ЦМК № 258, виданих
ФДМУ і Українською комерційною школою, анульо>
вано свідоцтво про реєстрацію в Державному ре>
єстрі оцінювачів від 11.07.2005 № 3576, видане
ФДМУ Близнюковій І. О.
Відповідно до наказу ФДМУ від 10.07.06 № 1069
у зв’язку з отриманням Косолаповим В. Ю. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 25.12.2004
МФ № 2886, виданого ФДМУ і Колективним підпри
ємством «Інформаційноконсультаційний центр»
Українського товариства оцінювачів, анульовано сві>
доцтво про реєстрацію в Державному реєстрі

оцінювачів від 30.10.2002 № 3544, видане ФДМУ
Косолапову В. Ю.
Відповідно до наказу ФДМУ від 10.07.06 № 1070
у зв’язку з отриманням Музикою П. В. нового квалі
фікаційного свідоцтва оцінювача від 26.11.2005 МФ
№ 4003, виданого ФДМУ і Українською комерційною
школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державном у
реєстрі
оцінювачів
від
05.11.2004 № 1751, видане ФДМУ Музиці П. В.
Відповідно до наказу ФДМУ від 10.07.06 № 1071 у
зв’язку з отриманням Ситник Л. В. нового кваліфіка
ційного свідоцтва оцінювача від 13.05.2006 ЦМК №
253, виданого ФДМУ і Центром післядипломної осві
ти підприємства «ДалексЕксперт», анульовано сві>

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

Передплатні індекси: 22437, 22438
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Над номером працювали:
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Т. Ю. ЗІНЕВИЧ,
О. В. МІСЬКОВ,
О. П. НОВОСАД

доцтво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 09.03.2005 № 2418, видане ФДМУ
Ситник Л. В.
Відповідно до наказу ФДМУ від 10.07.06 № 1072 у
зв’язку з отриманням Ярковим С. В. нового кваліфіка
ційного свідоцтва оцінювача від 04.03.2006 МФ №
4187, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом біз
несу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер>
жавному реєстрі оцінювачів від 26.01.2005 №
2134, видане ФДМУ Ярковому С. В.
Відповідно до наказу ФДМУ від 10.07.06 № 1073
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держав>
ному реєстрі оцінювачів від 26.05.2003 № 180,
видане ФДМУ Скакаліну А. В.

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

Відповідно до наказу ФДМУ від 10.07.06 № 1074
у зв’язку з отриманням Абрамовим О. В. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
17.06.2006 ЦМК № 259, виданого ФДМУ і Україн
ською комерційною школою, анульовано свідоц>
тво про реєстрацію в Державному реєстрі оці>
нювачів від 16.05.2006 № 4622, видане ФДМУ
Абрамову О. В.
Відповідно до наказу ФДМУ від 18.07.06 № 1128 у
зв’язку з отриманням Савичем П. О. нового кваліфі
каційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004 МФ №
1365, виданого ФДМУ і Українською комерційною
школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від 28.08.2002
№ 2273, видане ФДМУ Савичу П. О.

Набір, комп’ютерна верстка
та друкування —
Державне видавництво
«Преса України»
03047, Київ47,
просп. Перемоги, 50.
Загальний тираж 16 680 прим.
Зам. 3085628

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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