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ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЯ
про хід приватизації державного майна
в Україні за січень—червень 2006 р.
За оперативними даними Фонду державного майна України (далі — Фонд), за січень—червень 2006 р. по Україні
роздержавлено 323 об’єкти державної власності. В основному це об’єкти груп А — 164 (50,8%) та Д — 124 (38,4%).
Також роздержавлено 25 (7,7%) об’єктів групи Ж, 7 (2,2%)
об’єктів групи В та 3 (0,9%) об’єкти групи Е.
Основними способами роздержавлення об’єктів були:
продаж на аукціонах — 211 об’єктів та викуп — 92 об’єкти,
що становить відповідно 65,4 та 28,5% від загальної кількості роздержавлених об’єктів. Через оренду викуплено
11 об’єктів (3,4%). Cпособом продажу акцій ВАТ роздержавлено 5 об’єктів (1,5%), за комерційним конкурсом продано
4 (1,2%) об’єкти.
Cпособом продажу акцій ВАТ роздержавлено 5 об’єктів
великої приватизації, 2 об’єкти викуплено.
На аукціонах були продані 88 (53,7%) об’єктів малої приватизації (група А), 65 (39,6%) — викуплені. Ще 11 об’єктів
(6,7%) викуплені через оренду.
На аукціонах продано 106 (85,5%) об’єктів групи Д, викуплено 14 (11,3%) об’єктів, продано за комерційним конкурсом 4 (3,2%) об’єкти.
Із 3 об’єктів групи Е два продано на аукціоні, ще один
викуплено.
Роздержавлено 25 об’єктів групи Ж: 15 (60%) об’єктів продано на аукціонах, 10 (40%) об’єктів викуплено.
Вартість державної частки майна, яка підлягала роздержавленню протягом січня—червня 2006 р., за актами оцінки становить 72,7 млн грн. Розподіл за групами
об’єктів такий, %: В — 47,3; А — 29,9; Д — 18,5; Ж — 3,4;
Е — 0,9.
Протягом звітного періоду органи приватизації за угодами з органами місцевого самоврядування змінили форму власності 2 475 об’єктів комунальної власності, з яких
2 435 об’єктів групи А (98,4%), 18 (0,7%) об’єктів групи Д,
14 (0,6%) об’єктів групи Ж, 7 (0,3%) об’єктів групи Е та
один об’єкт групи В.
До більшості об’єктів комунальної власності був застосований спосіб викупу — 2 084 (84,2%) об’єкти. Через оренду
викуплено 203 (8,2%) об’єкти, на аукціонах продано 138 (5,6%)
об’єктів. За комерційним конкурсом продано 35 (1,4%) об’єктів, за некомерційним конкурсом — 14 (0,6%) об’єктів. Cпособом продажу акцій відкритих акціонерних товариств (ВАТ)
роздержавлено один об’єкт комунальної власності.
Фондом у період з 01.01.06 до 01.07.06 було оголошено 17
конкурсів з продажу пакетів акцій ВАТ, у тому числі 8 — по
центральному апарату та 9 — по регіональних відділеннях.
Серед запропонованих до конкурсного продажу 2 під-

приємства мають стратегічне значення для економіки
та безпеки держави — ВАТ «Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури», ВАТ «Тернопільський
радіозавод «Оріон» та одне підприємство-монополіст —
ВАТ «Оснастка».
За результатами конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Завод «Гамма» розміром 93,45% укладено договір купівліпродажу з переможцем ЗАТ «Компанія Радіо Крок», яке запропонувало найвищу ціну за пакет акцій — 13,8 млн грн.
Фонд провів конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Дніпроспецбуд» розміром 54,66% статутного фонду з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону. Переможцем конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Дніпроспецбуд» було визнано ТОВ «Інвестиційна компанія «БІЗНЕС-ІНВЕСТ», яке запропонувало найвищу ціну за пакет акцій — 2,64 млн грн. — при
початковій вартості пакета акцій 2,57 млн грн. За результатами конкурсу між Фондом та ТОВ «Інвестиційна компанія «БІЗНЕС-ІНВЕСТ» 16.06.06 укладено договір купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Дніпроспецбуд» № КПП-499.
Відбувся конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Севастопольський приладобудівний завод «Парус» розміром
50%+1 акція статутного фонду з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону. Переможцем конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Севастопольський приладобудівний завод «Парус» було визнано ЗАТ
«Електротехнічна компанія «Динамо», яке запропонувало
найвищу ціну за пакет акцій — 6,25 млн грн. — при початковій вартості пакета акцій 6,16 млн грн. За результатами конкурсу між Фондом та ЗАТ «Електротехнічна компанія «Динамо» 16.06.06 укладено договір купівлі-продажу
пакета акцій ВАТ «Севастопольський приладобудівний завод «Парус» № КПП-500.
Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області провело конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Інгул»
розміром 50,191% статутного фонду. Переможцем конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Інгул» було визнано
ПП «Видавництво «Посейдон», яке запропонувало найвищу ціну за пакет акцій — 1,66 млн грн. За результатами конкурсу між Фондом та ПП «Видавництво «Посейдон» 27.06.06 укладено договір купівлі-продажу пакета
акцій ВАТ «Інгул» № 1-В.
(Продовження на с. 2)

НОВИНИ ФДМУ

F За результатами перевірок виконання умов дого
ворів купівліпродажу, проведених ФДМУ, встановле
но виконання належним чином умов договорів таких
об’єктів:
ВАТ «Холдингова компанія «Автокраз» — збільше
но випуск автомобілів у ІІ кварталі 2006 р. на 632 од.;
база відпочинку «Десна» — проведено газифікацію
бази та заплановано реконструкцію об’єкта.
F Фонд визнав переможцем конкурсу для
визначення ринкової вартості пакета акцій ВАТ
«Азот» товариство з обмеженою відповідальніс
тю «ПівнічноСхідна консалтингова група», м. Ха
рків. Мета оцінки об’єкта — на вимогу правоохо
ронних органів.
F Оцінено державний пакет акцій (50%+1) ВАТ
«МТУ «Союз». Мета оцінки — передача до статут
ного фонду ВАТ НВП «Каскад» та збільшення стату
тного фонду ДАК «Каскад». Початкова вартість за
результатами оцінки становить 2 755 981,00 грн.
(без ПДВ).
F З метою приватизації шляхом проведення кон
курсу оцінено окреме індивідуально визначене май
но — теплохід «Восход10», який не увійшов до ста
тутного фонду АСК «Укррічфлот» та перебуває на ба
лансі комунальної судноплавної компанії «Київ» (ад
реса: м. Київ, вул. Предславинська, 29). Початкова
вартість за результатами оцінки становить 260 300,00
грн. (без ПДВ).
Докладніше новини читайте на вебсайті ФДМУ: www.spfu.gov.ua

До уваги учасників 89го спеціалізова
ного аукціону за грошові кошти (САГК), за
яви на який приймаються з 1 до 10 серпня
2006 року
Повідомляємо, що ВАТ «Свердловське автоE
транспортне підприємство № 10913», код за
ЄДРПОУ 03113221, згідно з постановою Господарського суду Луганської області від 22.06.06
№ 10/41б визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Інвесторів запрошуємо до співпраці!
Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області
запрошує взяти участь у відновленні виробництва ВАТ
«Макошинський завод «Сільгоспмаш».
Коротка історична довідка про товариство:
Макошинський завод «Сільгоспмаш» було створено в
1966 році на базі заводу металовиробів. Завод знаходиться
на відстані 15 км від районного центру Мена, 85 км від
Чернігова та 3 км від залізничної станції Макошино.
Основною продукцією заводу були проріджувачі сходів цукрового буряку типу 2ПСН-6М, насіннєочисні гірки
ОСГ-5, пристосування для внесення рідких мінеральних
добрив у ґрунт УЛП-8, УЛП-8А, широкозахватні аміачні
агрегати АША-10, протруювачі насіння ПНШ-3.
У 1981 р. підприємство освоїло випуск протруювачів
ПНШ-5 для передпосівного обробітку насіння зернових і
технічних культур, які відповідали як на той час світовим
стандартам. Щороку завод випускав 3 тис. таких сільськогосподарських машин, займаючи монопольне становище
на загальносоюзному ринку колишнього СРСР.
У 1999 р. на базі державного підприємства було створено відкрите акціонерне товариство із статутним фондом 1 340 тис. грн., 100 відсотків акцій якого на даний час
належать державі.
У зв’язку з обмеженістю збуту продукції в Україні,
пов’язану із складним фінансовим становищем у сільському господарстві як в Україні, так і в країнах СНД,
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на підприємстві створилося складне фінансове становище, починаючи з 90-х років минулого століття. У
2004 р. освоєно та виготовлено перший зразок нової
продукції: борони БП-9,1 для знищення бур’яну та для боронування. У 2004—2005 рр. було зібрано та реалізовано 3
одиниці цієї продукції. Планувалося у 2005 р. розпочати
виробництво нових видів продукції та сільгоспінвентаря,
але у зв’язку із відсутністю обігових коштів підприємство
не здійснило свої плани.
Для відновлення виробництва завод потребує інвестицій, як вітчизняних, так і іноземних інвесторів.
З метою продажу пакета акцій регіональне відділення
здійснює заходи щодо підготовки до проведення конкурсу з продажу 95%-го пакета акцій.
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області запрошує всіх потенційних інвесторів та покупців акцій, яких зацікавило це господарське товариство, взяти участь у приватизації заводу.
Детальну інформацію про ВАТ «Макошинський завод
«Сільгоспмаш» потенційні інвестори та покупці акцій мо"
жуть отримати за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект
Миру, 43, тел. приймальні — (0462) 66"62"25, відділу ре"
формування та продажу акцій — (04622) 7"99"01, відділу
корпоративного управління та фінансового аналізу —
(04622) 7"46"19, факс — (0462) 67"53"39, e"mail:
admin_74@spfu.gov.ua.
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(Продовження. Початок на с. 1)
Визнано такими, що не відбулися у зв’язку з відсутністю
заяв претендентів на участь, конкурси з продажу пакетів акцій таких підприємств:
ВАТ «Вилківський завод пресованих вузлів» — пакет 50% + 1
акція, початкова вартість — 812,12 тис. грн.;
ВАТ «Харківський завод електротехнічного обладнання» —
пакет акцій 99,81%, початкова вартість — 3,91 млн грн.;
ВАТ «Макошинський завод «Сільгоспмаш» — пакет акцій 95%,
початкова вартість — 1,27 млн грн. (продавався повторно за
ціною 891 тис. грн.);
ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» — пакет акцій
96,13%, початкова вартість — 30,35 млн грн.;
ВАТ «Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури» — пакет акцій 61,32%, початкова вартість — 2,64 млн
грн.;
ВАТ «Сєверодонецький приладобудівний завод» — пакет
акцій 55,78%, початкова вартість — 6,14 млн грн.;
ВАТ «Красноріченський верстатобудівний завод ім. Фрунзе» — пакет акцій 100%, початкова вартість — 2,44 млн грн.;
ВАТ «Стахановська швейна фабрика» — пакет акцій
89,084%, початкова вартість — 7,04 млн грн.
Тривають конкурси з продажу пакетів акцій таких підприємств:
ВАТ «Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури» (повторно) — пакет акцій 61,32%, початкова вартість —
1,85 млн грн.;
ВАТ «Оснастка»— пакет акцій 50,01%, початкова вартість —
36,86 млн грн.;
АКХ «Укрнафтопродукт» — пакет 50% + 1 акція, початкова
вартість — 37,0 млн грн.;
ВАТ «Вилківський завод пресованих вузлів» (повторно) —
пакет 50% + 1 акція, початкова вартість — 812,12 тис. грн.;
ВАТ «Свердловська швейна фабрика» — пакет акцій
93,272%, початкова вартість — 8,57 млн грн.
За звітний період на фондових біржах України та в Першій фондовій торговельній системі (ПФТС) для продажу за грошові кошти пропонувалося 147 пакетів акцій 139
ВАТ загальною номінальною вартістю 492,18 млн грн.
(табл. 1).
Серед запропонованих пакетів акцій 139 (94,2%) — об’єктів групи В, 7 (5,1%) — групи Г та 1 (0,7%) — групи Е.
Найбільше пакетів акцій було виставлено на продаж на
Українській фондовій біржі (УФБ) — 50 (34,0% від запропонованих на всіх біржах та в ПФТС). На Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) було виставлено на продаж 30 (20,4%) пакетів акцій; на Українській міжбанківській
фондовій біржі (УМФБ) — 29 (19,7%); на Київській міжнародній фондовій біржі (КМФБ) — 25 (17,0%); на Донецькій
фондовій біржі (ДФБ) — 8 (5,4%); у ПФТС — 3 (2,0%); на
Кримській фондовій біржі (КФБ) — 2 (1,5%) пакети акцій.
Протягом січня—червня 2006 р. було продано 25 пакетів акцій об’єктів групи В, з них 11 пакетів акцій було

продано на УФБ, 4 — на КМФБ, по 5 — на УМФБ та
УМВБ. На ДФБ було продано один пакет акцій ВАТ «Горлівський машинобудівний завод» (об’єкт групи Г).
Вартість усіх проданих пакетів акцій за номіналом і за
укладеними контрактами становить відповідно 33,96 та
82,26 млн грн.

Таблиця 1
Структура торгів за групами об’єктів на фондових
біржах України та в ПФТС за січень — червень 2006 р.
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139

Вартість проданих акцій
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139
7
1
147

444,68
47,48
0,02
492,18

25
1
0
26

81,74
0,52
0, 00
82,26

33,45
0,52
0,00
33,96

На фондових біржах та в ПФТС у червні 2006 р. порівняно з
попереднім місяцем пропозиція державних пакетів акцій ВАТ
зменшилася, а продаж збільшився (табл. 2).
Таблиця 2
Обсяги пропозицій та продажу державних
пакетів акцій ВАТ на фондових біржах та в ПФТС
за січень — червень 2006 р.

Станом на

01.01.06
01.02.06
01.03.06
01.04.06
01.05.06
01.06.06
01.07.06

Кількість пакетів акцій,
запропонованих до продажу, шт.

Кількість проданих пакетів акцій,
шт.

наростаючим
підсумком

щомісяця

наростаючим
підсумком

83
89
99
108
126
139
147


6
10
9
18
13
8

0
2
5
12
19
22
26

щомісяця

0
2
3
7
7
3
4

Найкращим за показниками надходження коштів та
перевищення номінальної ціни прикладом продажу на
фондових біржах та в ПФТС у червні 2006 р. є продаж
26%,-вого пакета акцій ВАТ «Севастопольський морський завод» за ринковою вартістю — 48,64 млн грн.
(номінальна вартість — 0,2 млн грн.).

Департамент підготовки та проведення конкурсів, т. 2003616

Центральний апарат Фонду державного майна
України

Код за ЄДРПОУ
191827

Назва ВАТ
«Комсомольське рудоуправління»

Розмір пакета
акцій, %
38,14

Фонд державного майна України пропонує потенційним покупцям взяти участь у розробці умов продажу пакета акцій
зазначеного підприємства на конкурсі.
Свої пропозиції надсилайте за адресою: 01133, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, Департамент підготовки та проведення
конкурсів, телефони для довідок: (044) 200-33,53, 200-36-71,
факс 200-36-16.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних
товариств, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 31.08.2004 № 1800, розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 31.08.2004 №
330-р, рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку України від 17.11.2004 № 489 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2004
за № 1634/10233, для забезпечення відкритості про-

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ À
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804234
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення 4-го поверху адмінбудівлі (№ 21,
23, 24, 31, частина коридору та сантехнічні приміщення загального користування, літ. А) площею 87,9 м2, що знаходяться
на балансі Асоціації «Подільськпроммонтаж», за адресою: м.
Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 27. Приватизовано юридичною особою за 114 459,60 грн., у т. ч. ПДВ — 19 076,60 грн.
Нежитлові приміщення 4-го поверху адмінбудівлі (№ 5, 12,
19, частина коридору та сантехнічні приміщення загального
користування, літ. А) площею 55,9 м2, що знаходяться на балансі Асоціації «Подільськпроммонтаж», за адресою: м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 27. Приватизовано юридичною особою за 87 920,40 грн., у т. ч. ПДВ — 14 653,40 грн.
Нежитлові приміщення 4-го поверху адмінбудівлі (№ 28,
частина коридору та сантехнічні приміщення загального користування, літ. А) площею 29,9 м2, що знаходяться на балансі Асоціації «Подільськпроммонтаж», за адресою: м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 27. Приватизовано юридичною особою за 42 309,60 грн., у т. ч. ПДВ — 7 051,60 грн.
Група інвентарних об’єктів у складі: 2-поверхова цегляна
адміністративна будівля (літ. А) з підвалом площею 405,2 м2
та одноповерховий цегляний будинок-павільйон (літ. Б) площею 492,7 м2, що знаходиться на балансі державного під-
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Таблиця 3
Надходження коштів від приватизації об’єктів
державної власності за видами продажу
за січень — червень 2006 р., тис. грн.
Вид продажу

Кількість
Група ВАТ, акції
об’єктів яких пропонувалися до
продажу

ÏÐÎÄÀÆ ÏÀÊÅÒ²Â ÀÊÖ²É

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.08.2004 № 1800,
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 31.08.2004
№ 330-р, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку України від 17.11.2004 № 489 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23.12.2004 за № 1634/10233, для забезпечення відкритості проведення конкурсів та з метою більшої інформованості
потенційних покупців Фонд державного майна України інформує
про те, що розпочато підготовку до проведення конкурсу з продажу
пакета акцій такого акціонерного товариства.

За звітний період від приватизації державного майна надійшло коштів у сумі 164,15 млн грн.
Надходження коштів від приватизації об’єктів державної
власності за видами продажу за січень—червень 2006 р. наведено в табл. 3.

приємства «Вінницьке сільськогосподарське підприємство
«Селекція-сервіс», за адресою: Вінницький р-н, с. Агрономічне, вул. Сонячна, 9. Приватизовано юридичною особою
за 310 748,40 грн., у т. ч. ПДВ — 51 791,40 грн.
Група інвентарних об’єктів у складі: одноповерховий цегляний павільйон (свинарник) (літ. Ж) площею 334,7 м2, одноповерховий цегляний корівник № 1 (літ. Г) з прибудовами
площею 602,2 м2 та одноповерховий цегляний корівник № 2
(літ. В) площею 565,2 м2, що знаходиться на балансі державного підприємства «Вінницьке сільськогосподарське підприємство «Селекція-сервіс», за адресою: Вінницький р-н, с.
Агрономічне, вул. Сонячна, 9. Приватизовано юридичною особою за 363 831.60 грн., у т. ч. ПДВ — 60 638,60 грн.
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля за адресою: м. Червоноармійськ, вул. Гастелло, 1.
Приватизовано юридичною особою за 45 067,20 грн., у т. ч.
ПДВ — 7 511,20 грн.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля контрольно-пропускного пункту зі складом площею 177,6 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Сарненський
«Райагрохім», за адресою: Сарненський р-н, смт Степань,
вул. Шевченка, 93а. Приватизовано фізичною особою за
17 400,00 грн., у т. ч. ПДВ — 2 900,00 грн.

Продаж за конкурсом (об’єкти груп А,В,Г,Ж)
Продаж часток (паїв, акцій), що належать державі
в підприємствах зі змішаною формою власності (група Е)
Пільговий продаж акцій ВАТ
Продаж об’єктів незавершеного будівництва
Продаж пакетів акцій ВАТ на ФБ та в ПФТС
Продаж пакетів акцій ВАТ на спеціалізованих аукціонах
за грошові кошти
Продаж на регіональних аукціонах за грошові кошти
(об’єкти групи А,В,Г,Ж)
Викуп
Інші види надходжень
Усього...

Сума
надходжень
18 432,7
115,3
1 944,6
9 029,4
91 314,6
6 128,1
7 619,2
25 666,8
3 903,9
164 154,6

Центральним апаратом Фонду роздержавлено об’єктів на
суму 79,85 млн грн., регіональними відділеннями — на суму
84,30 млн грн.
Надійшло від продажу об’єктів державної власності регіональними відділеннями Фонду по областях, млн грн.: Чернівецькій
— 11,98; Київській — 10,33; Одеській — 8,14; Дніпропетровській
— 7,49; Івано-Франківській — 6,38; Львівській — 3,29; Запорізькій — 3,08; Донецькій — 2,63; Харківській — 2,5; Сумській — 2,49;
Черкаській — 2,36; Тернопільській — 1,68; Вінницькій — 1,67;
Закарпатській — 1,64; Полтавській — 1,53; Хмельницькій — 1,52;
Херсонській — 1,50; Миколаївській — 1,3, Житомирській — 1,05;
регіональними відділеннями Фонду по містах, млн грн.; Києву —
2,04; Севастополю — 4,12 та Фондом майна АРК — 2, 62 млн грн.
На фінансування загального фонду Державного бюджету
України від приватизації державного майна (крім об’єктів, для
яких передбачено окремий розподіл) та інших надходжень,
безпосередньо пов’язаних із процесом приватизації та кредитуванням підприємств, перераховано 160,28 млн грн.
Департамент законодавчо"аналітичного
забезпеченння реформування власності ФДМУ

ведення конкурсів та з метою більшої інформованості потенційних покупців Фонд державного майна України інформує
про те, що розпочато підготовку до проведення конкурсу з продажу пакета акцій з використання відкритості пропонування
ціни за принципом аукціону такого акціонерного товариства.
Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Луганській області

Код за ЄДРПОУ
1553497

Назва ВАТ
«Луганськхолод»

Розмір пакета
акцій, %
25

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області пропонує потенційним покупцям
взяти участь у розробці умов продажу пакета акцій зазначеного підприємства на конкурсі з продажу пакета акцій з
використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону.
Свої пропозиції надсилайте за адресою: 91000, м. Луганськ, пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, 3, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області.
Телефон для довідок (0642) 58-08-07, факс 58-02-13.

Нежитлові приміщення першого поверху гуртожитку площею 72,1 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Рівнельон», за
адресою: м. Рівне, вул. Льонокомбінатівська, 15. Приватизовано фізичною особою за 65 901,60 грн., у т. ч. ПДВ
— 10 983,60 грн.
Нежитлові приміщення магазину № 33 площею
253,6 м 2 , що знаходяться на балансі ДРКВП «Залізничник», за адресою: м. Сарни, вул. 17 Вересня, 40. Приватизовано фізичною особою за 153 999,60 грн., у т. ч.
ПДВ — 25 666,60 грн.
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Обладнання (21 одиниця), що знаходиться на балансі ВАТ
«Укрелектроапарат», за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 120. Приватизовано юридичною особою за 32 726
грн., у т. ч. ПДВ — 5 455 грн.
м. КИЇВ
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Московська, 39
(літ. А). Приватизовано юридичною особою за 150 000,00
грн., у т. ч. ПДВ — 25 000,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Хрещатик, 13
(літ. А). Приватизовано юридичною особою за 2 867 340,00
грн., у т. ч. ПДВ — 477 890,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Патріса Лумумби, 10, корпус 2 (літ. А). Приватизовано юридичною особою
за 271 200,00 грн., у т. ч. ПДВ — 45 200,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Кіквідзе/Бастіонна, 1/2 (літ. А). Приватизовано юридичною особою за
300 120,00 грн., у т. ч. ПДВ — 50 020,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Саксаганського,

№ 29 (418)

3
89 (літ. Б). Приватизовано юридичною особою за 298 716
грн., у т. ч. ПДВ — 49 786 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: просп. Червонозоряний, 126 (літ. А). Приватизовано фізичною особою за 38 784
грн., у т. ч. ПДВ — 6 464 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: просп. 40-річчя
Жовтня, 89 (літ. А). Приватизовано юридичною особою
за 729 264 грн., у т. ч. ПДВ — 121 544 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Фрометівський,
2 (літ. А). Приватизовано юридичною особою за 410 184 грн.,
у т. ч. ПДВ — 68 364 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Боженка, 111 (літ.
А). Приватизовано юридичною особою за 412 560 грн., у т. ч.
ПДВ — 68 760 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Саксаганського,
89 (літ. Б). Приватизовано фізичною особою за 175 440 грн.,
у т. ч. ПДВ — 29 240 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: просп. 40-річчя
Жовтня, 84 (літ. А). Приватизовано юридичною особою
за 126 000 грн., у т. ч. ПДВ — 21 000 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Льва Толстого, 25
(літ. А). Приватизовано фізичною особою за 169 920 грн.. у т. ч.
ПДВ — 28 320 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Ломоносова, 79
(літ. А). Приватизовано юридичною особою за 397 656 грн., у
т. ч. ПДВ — 66 276 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення підвалу № 28 площею 20,2 м2, що знаходиться
на балансі Управління спільної власності територіальних
громад Вінницької області, за адресою: м. Вінниця, вул.
50-річчя Перемоги, 26. Приватизовано юридичною особою
за 33 782,80 грн., у т. ч. ПДВ — 5 630,47 грн.
Приміщення підвалу № 29 площею 17,5 м2, що знаходиться на балансі Управління спільної власності територіальних громад Вінницької області, за адресою: м. Вінниця,
вул. 50-річчя Перемоги, 26. Приватизовано юридичною особою за 27 651,40 грн., у т. ч. ПДВ — 4 608,57 грн.
Приміщення підвалу № 43 площею 20,3 м2, що знаходиться на балансі Управління спільної власності територіальних громад Вінницької області, за адресою: м. Вінниця,
вул. 50-річчя Перемоги, 26. Приватизовано юридичною особою за 32 074,70 грн., у т. ч. ПДВ — 5 345,78 грн.
Приміщення підвалу № 30 площею 22,0 м2, що знаходиться на балансі Управління спільної власності територіальних громад Вінницької області, за адресою: м. Вінниця,
вул. 50-річчя Перемоги, 26. Приватизовано юридичною особою за 34 760,90 грн., у т. ч. ПДВ — 5 793,48 грн.
Приміщення підвалу площею 25,3 м2 (частина приміщень
№ 2, 3, 10), що знаходиться на балансі Управління спільної
власності територіальних громад Вінницької області, за
адресою: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 26. Приватизовано юридичною особою за 58 844,30 грн., у т. ч. ПДВ
— 9 807,38 грн.
Приміщення підвалу № 45 площею 38,2 м2, що знаходиться
на балансі Управління спільної власності територіальних
громад Вінницької області, за адресою: м. Вінниця, вул.
50-річчя Перемоги, 26. Приватизовано юридичною особою за 53 741,20 грн., у т. ч. ПДВ — 8 956,87 грн.
Приміщення підвалу № 19 площею 20,0 м2, що знаходиться на балансі Управління спільної власності територіальних громад Вінницької області, за адресою: м. Вінниця,
вул. 50-річчя Перемоги, 26. Приватизовано юридичною особою за 28 063,20 грн., у т. ч. ПДВ — 4 677,20 грн.
Приміщення 5-го поверху № 18 площею 24,0 м2, що знаходиться на балансі Управління спільної власності територіальних громад Вінницької області, за адресою: м. Вінниця,
вул. 50-річчя Перемоги, 26. Приватизовано фізичною особою за 67 731,90 грн.. у т. ч. ПДВ — 11 288,65 грн.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля розчинно-бетонного вузла (літ. Г-ІІ) площею 42,3
м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Дубнохмільбуд», за адресою: м. Дубно, вул. Мирогощанська, 61. Приватизовано
фізичною особою за 8 100 грн., у т. ч. ПДВ — 1 350 грн.
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс Херсонського державного торговельно-виробничого підприємства робітничого постачання Одеської залізниці за адресою: м. Херсон, вул. Паровозна, 31. Приватизовано юридичною особою за 1 843 000,00
грн., у т. ч. ПДВ — 307 166,67 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ ЗА КОНКУРСОМ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване нежитлове приміщення за адресою: м. Червоноармійськ, вул. Свердлова, 147. Приватизовано юридичною особою за 138 000 грн., у т. ч. ПДВ — 23 000 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля тиру за адресою: м. Червоноармійськ, вул. 40 років Жовтння, парк КтВ ім. Горького.
Будівля колишньої художньої майстерні за адресою: м. Червоноармійськ, вул. Свердлова, 136.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля площею 1 532,5 м2 за адресою:
ни, вул. М. Грушевського, 3.
Нежитлова будівля площею 1 525,5 м2 за адресою:
ни, вул. М. Грушевського, 5.
Нежитлова будівля площею 1 529,2 м2 за адресою:
ни, вул. М. Грушевського, 9.
Нежитлова будівля площею 1 580,5 м2 за адресою:
ни, вул. М. Грушевського, 11.
Нежитлова будівля площею 1 573,3 м2 за адресою:
ни, вул. М. Грушевського, 13.
Нежитлова будівля площею 1 570,0 м2 за адресою:
ни, вул. М. Грушевського, 17.

№ 29 (418)

м. Лубм. Лубм. Лубм. Лубм. Лубм. Луб-

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина підвальних приміщень будинку побуту «Лотос»,
що орендується ПП Калинушкою О. Б., за адресою: м. Черкаси, вул. Вернигори, 4.
Частина підвальних приміщень будинку побуту «Лотос»,
що орендується ПП Калинушкою Г. В., за адресою: м. Черкаси, вул. Вернигори, 4.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
комунальної власності — приміщення підвалу № 86
Назва об’єкта: приміщення підвалу № 86 загальною площею 7,3 м2, що знаходиться на балансі Управління спільної
комунальної власності територіальних громад Вінницької області.
Адреса об’єкта: 21100, м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 26.
Відомості про об’єкт: вбудоване приміщення підвалу №
86 загальною площею 7,3 м2 дев’ятиповерхового будинку,
1973 р. побудови. Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 8 402,00
грн., ПДВ: 1 680,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
10 082,40 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримувати санітарні норми та правила пожежної безпеки під час експлуатації об’єкта; укласти
договір на використання приміщень загального користування з балансотримачем; забезпечити доступ до систем тепло- водо- та енергопостачання експлуатаційним
організаціям; проводити зміну та реконструкцію систем
тепло- водо- та енергопостачання за згодою з експлуатаційними організаціями; спільно із іншими співвласниками забезпечити належне утримання, управління, використання та проведення ремонту обладнання, фасаду і приміщень загального користування будинку; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним особам без збереження умов, на яких
він був придбаний.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області №
37184009000498 в банку УДК у Вінницькій області, код за
ЄДРПОУ 13327990, МФО 802015.
Грошові кошти в розмірі 1 008,24 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37315005000498
в УДК у Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 13327990, МФО
802015. Заяви приймаються до 04.09.2006 включно.
Аукціон відбудеться 08.09.2006 о 10.00 за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, вінницька філія ДАК «НаE
ціональна мережа аукціонних центрів».
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою
його розташування. Служба з організації та проведення
аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. 32-25-34, з
8.00 до 17.00, крім вихідних.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
комунальної власності — приміщення підвалу № 89
Назва об’єкта: приміщення підвалу № 89 загальною площею 16,6 м2, що знаходиться на балансі Управління спільної
комунальної власності територіальних громад Вінницької області.
Адреса об’єкта: 21100, м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 26.
Відомості про об’єкт: вбудоване приміщення підвалу №
89 загальною площею 16,6 м2 дев’ятиповерхового будинку,
1973 р. побудови. Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 24 120,00
грн., ПДВ: 4 824,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
28 944,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримувати санітарні норми та правила
пожежної безпеки під час експлуатації об’єкта; укласти
договір на використання приміщень загального користування з балансотримачем; забезпечити доступ до систем тепло- водо- та енергопостачання експлуатаційним
організаціям; проводити зміну та реконструкцію систем
тепло- водо- та енергопостачання за згодою з експлуатаційними організаціями; спільно із іншими співвласниками забезпечити належне утримання, управління, використання та проведення ремонту обладнання, фасаду і приміщень загального користування будинку; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним особам без збереження умов, на яких
він був придбаний.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій
області № 37184009000498 в банку УДК у Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 13327990, МФО 802015. Грошові
кошти в розмірі 2 894,40 грн., що становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37315005000498
в УДК у Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 13327990,
МФО 802015. Заяви приймаються до 04.09.2006 включно.
Аукціон відбудеться 08.09.2006 о 10.00 за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, вінницька філія Державної
акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних
центрів».
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою його розташування. Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел.
32-25-34, з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — автомобіля ЗИЛ 131 МТО 1 (фургон)
(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: автомобіль ЗИЛ 131 МТО 1 (фургон), номерний знак 6444 ВИР, що знаходиться на балансі ВАТ «Барське
автотранспортне підприємство № 10552».
Місцезнаходження об’єкта: 23006, Вінницька обл., Барський район, с. Балки, вул. Заводська, 2.
Балансоутримувач: ВАТ «Барське автотранспортне підприємство № 10552», код за ЄДРПОУ: 05460812.
Адреса балансоутримувача: 23006, Вінницька обл., Барський район, с. Балки, вул. Заводська, 2.
Відомості про об’єкт: автомобіль ЗИЛ 131 МТО 1 (фургон)
спеціальна ремонтна майстерня, номерний знак 6444 ВИР,
1990 р. в., шасі № 878217, кузов № 9005019, двигун 521870,
колір зелений, пробіг 10,3 тис. км. Автомобіль знаходиться в
робочому стані, укомплектований згідно з паспортом комплектації, має місце підтікання мастил двигуна та КПП, акумулятор в неробочому стані, вийшов строк експлуатації.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 10 931,08
грн.; ПДВ: 2 186,22 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
13 117,30 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області №
37187006000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.
Грошові кошти в розмірі 1 311,73 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37315005000498
в банку УДК у Вінницькій області, МФО 802015, код
13327990.
Заяви на участь в аукціоні приймаються до 04.09.2006 включно.
Аукціон відбудеться 08.09.2006 о 10.00 за адресою: м.
Вінниця, вул. Гоголя, 10, вінницька філія ДАК «НаціонаE
льна мережа аукціонних центрів».
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою
його розташування. Додаткову інформацію можна отримати
за місцем подання заяви. Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: РВ ФДМУ по Вінницькій обл., м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10 (кімн. 24), тел. 32-15-34. Час роботи: з 8.00 до
17.00 (крім вихідних).

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ИНФОРМАЦИЯ
о продаже на аукционе объекта коммунальной
собственности территориальной громады г. Зугрэса,
находящегося на балансе коммунального предприятия
«Служба единого заказчика г. Зугрэс», — встроенного
нежилого помещения
Код по ЕГРПОУ: 32403811.
Наименование объекта: встроенное нежилое помещение (лот
№ 1).
Адрес: г. Зугрэс, ул. Станционная, 4.
Сведения об объекте: встроенное нежилое помещение с
крыльцом, расположенное в девятиэтажном жилом доме;
площадь объекта — 54,8 м2;
год строительства здания — 1989;
здание кирпичное, первой группы капитальности.
Начальная цена продажи объекта без учета НДС — 2 991,00
грн., НДС — 598,20 грн.
Начальная цена с учетом НДС — 3 589,20 грн.
Оплата за регистрацию заявления 17 грн. без учета НДС и
залоговая сумма в размере 10% от начальной цены продажи
объекта с учетом НДС — 358,9 грн. вносятся на текущий счет
№ 2600083 в ДОД АППБ «Аваль» г. Донецк, ООО НКВФ «Универсал-Консалтинг», МФО 335076, код за ЕГРПОУ — 23773621.
Условия продажи:
обеспечение условий содержания объекта и прилегающей
территории в надлежащем санитарном состоянии;
объект отчуждается или сдается в аренду на условиях, на
которых он был приобретен;
покупатель оплачивает все расходы, связанные с подготовкой объекта к продаже;
обеспечивает заключение договоров с эксплуатационными
организациями на обслуживание;
способ расчета за объект — денежные средства юридических и физических лиц.
Расчеты за приобретенные объекты осуществляются на расчетный 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 участие в аукционе: за
три дня до начала аукциона.
Ознакомиться с объектом можно в рабочие дни по местонахождению объекта с 8.00 до 17.00.
Аукцион состоится через 30 дней после опубликоваE
ния данной информации по адресу: г. Зугрэс, ул. ЛениE
на, 8а (городской Дворец культуры) в 10.00.
Служба по организации и проведению аукциона: ООО НКВФ
«Универсал-Консалтинг», г. Донецк-23, ул. Ходаковского, 5, тел.:
(0622) 95-03-48, 95-45-96.
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ИНФОРМАЦИЯ
о продаже на аукционе объекта коммунальной
собственности территориальной громады г. Зугрэса,
находящегося на балансе коммунального предприятия
«Служба единого заказчика г. Зугрэс», — встроенного
нежилого помещения
Код по ЕГРПОУ: 32403811.
Наименование объекта: встроенное нежилое помещение (лот
№ 2).
Адрес: г. Зугрэс, ул. Пушкина, 8.
Сведения об объекте: встроенное нежилое помещение с
крыльцом, расположенное в трехэтажном жилом доме;
площадь объекта — 70,82 м2;
год строительства здания — 1959;
здание шлакоблочное, первой группы капитальности.
Начальная цена продажи объекта без учета НДС — 3 477,00
грн., НДС — 695,40 грн.
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Начальная цена с учетом НДС — 4 172,40 грн.
Оплата за регистрацию заявления 17 грн. без учета НДС и
залоговая сумма в размере 10% от начальной цены продажи
объекта с учетом НДС — 417,2 грн. вносятся на текущий счет
№ 2600083 в ДОД АППБ «Аваль» г. Донецк, ООО НКВФ «Универсал-Консалтинг», 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
которых он был приобретен;
покупатель оплачивает все расходы, связанные с подготовкой объекта к продаже;
обеспечивает заключение договоров с эксплуатационными организациями на обслуживание;
способ расчета за объект — денежные средства юридических и физических лиц.
Расчеты за приобретенные объекты осуществляются на расчетный 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 местонахождению объекта с 8.00 до 17.00.
Аукцион состоится через 30 дней после опубликоваE
ния данной информации по адресу: г. Зугрэс, ул. ЛениE
на, 8а (городской Дворец культуры) в 10.00.
Служба по организации и проведению аукциона: ООО
НКВФ «Универсал-Консалтинг», г. Донецк-23, ул. Ходаковского, 5, тел.: (0622) 95-03-48, 95-45-96.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
недіючої котельні, що знаходиться на балансі філії
ЗАТ «ТютюнEІмпекс» «Берегівський тютюновоE
ферментаційний завод» (зі знижкою початкової
вартості на 30%)
Назва об’єкта: недіюча котельня.
Адреса: Закарпатська область, м. Берегове, вул. Б. Хмельницького, 106.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля загальною
площею приміщень 206,4 м2, збудована в 1982 р., площа забудови об’єкта — 246,9 м2.
Технічна характеристика об’єкта: стіни, колони та перегородки цегляні; фундамент бутобетонний; перекриття над побутовими приміщеннями залізобетонне; перекриття (дах) —
металеві ферми з підшивкою металевими листами; покрівля
шиферна; підлога — бетон, плитка; вікна, двері дерев’яні;
внутрішнє оздоблення — фарбування водяними сумішами,
облицювання плиткою.
Внутрішні системи інженерного устаткування в будівлі —
електропостачання, газопостачання, водопровід, каналізація,
центральне опалення в неробочому стані. Земельна ділянка
окремо не виділена.
Призначення об’єкта: теплопостачання.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 37 520,00
грн., ПДВ — 7 504,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
45 024,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; дотримувати санітарно-екологічні норми щодо
утримання об’єкта; провести реєстрацію будівлі в бюро технічної інвентаризації (БТІ); об’єкт приватизації не підлягає
відчуженню без збереження зобов’язань, на яких він був придбаний.
Покупцеві, який визнаний переможцем аукціону і відмовився від підписання протоколу аукціону або договору купівліпродажу, грошові кошти в розмірі 4 502,40 грн., що становить
10% від початкової вартості продажу об’єкта, не повертаються. Крім того, покупець відшкодовує продавцю вартість робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та проведенням аукціону.
Об’єкт розташований на території філії ЗАТ «Тютюн-Імпекс»
«Берегівський тютюново-ферментаційний завод». Питання
землекористування покупець вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування, згідно з чинним законодавством.
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 22111310, МФО
812016.
Грошові кошти в розмірі 4 502,40 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта, перераховується на р/р №
37314009000173 в УДК у Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.
Приймання заяв проводиться у робочі дні з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю з 8.00 до 15.45 та закінчується за 3 дні до проведення аукціону.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікуE
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11.00 за адресою: Закарпатська область, м. УжгоE
род, вул. Собранецька, 60.
Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: м. Берегове,
вул. Б. Хмельницького, 106. Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Закарпатській області: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 316; телефони для довідок в
Ужгороді: (03122) 3-53-21, 3-71-93.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
державної власності — адмінбудівлі загальною
площею 1 149,2 м2, що знаходиться
на балансі Берегівської ОДПІ
Назва об’єкта: адмінбудівля.
Адреса: Закарпатська область, м. Берегове, вул. Б. Хмельницького, 112.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля загальною
площею приміщень 1 149,2 м2, збудована в 1973 р., площа

2 серпня 2006 року

забудови об’єкта — 834,4 м2, перебуває в стані реконструкції.
Технічна характеристика об’єкта: стіни та перегородки цегляні; фундамент бетонний; перекриття залізобетонне; покрівля (дах) металочерепиця; підлога відсутня; вікна, двері
дерев’яні; внутрішнє оздоблення відсутнє.
Внутрішні системи інженерного устаткування в будівлі —
електропостачання. Площа земельної ділянки 0,602 га.
Призначення об’єкта: адміністративна будівля.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ —
1 363 200,00 грн., ПДВ — 272 640,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 635 840,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; дотримувати санітарно-екологічні норми щодо
утримання об’єкта; провести реєстрацію будівлі в бюро технічної інвентаризації (БТІ); об’єкт приватизації не підлягає
відчуженню без збереження зобов’язань, на яких він був придбаний.
Покупцеві, який визнаний переможцем аукціону і відмовився від підписання протоколу аукціону або договору купівліпродажу, грошові кошти в розмірі 163 584,00 грн., що становить 10% від початкової вартості продажу об’єкта, не повертаються. Крім того, покупець відшкодовує продавцю вартість
робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та проведенням аукціону.
Питання землекористування покупець вирішує самостійно
з органами місцевого самоврядування, згідно з чинним законодавством.
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 22111310, МФО
812016.
Грошові кошти в розмірі 163 584, 00 грн. що становить 10%
початкової вартості об’єкта, перераховується на р/р №
37314009000173 в УДК у Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.
Приймання заяв проводиться у робочі дні з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю з 8.00 до 15.45 та закінчується за 3 дні до проведення аукціону.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікуE
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11.00 за адресою: Закарпатська область, м. УжгоE
род, вул. Собранецька, 60.
Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: м. Берегове,
вул. Б. Хмельницького, 112. Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Закарпатській області: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 316; телефони для довідок в
Ужгороді: (03122) 3-53-21, 3-71-93.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — будівлі лазні (зі зменшенням ціни на 30%)
Назва об’єкта: будівля лазні, що знаходиться на балансі
ВАТ «Шамраївський цукровий завод».
Адреса об’єкта: 09061, Київська обл., Сквирський р-н.,
с. Руда, вул. Заводська, 27.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 13737989, адреса:
09061, Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля (літ. А), 1962
року забудови, загальною площею 207,5 м2. Земельна ділянка окремо не визначена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 25 576,60 грн., ПДВ:
5 115,32 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
30 691,92 грн.
Сума грошових коштів, що становить 10% від початкової
вартості об’єкта, яку вносять покупці під час подання заяви
на приватизацію: 3 069,19 грн.
Умови продажу: без збереження спеціалізації; виконувати
заходи щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці
та охорони навколишнього середовища; утримувати об’єкт в
належному технічному та санітарному стані; приймати участь
в благоустрої прилеглої території; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної вартості ; у разі подальшого
відчуження або передачі в заставу об’єкта приватизації погодити це відчуження або передачу з органами приватизації; при зміні власника на об’єкт приватизації, покупець повинен покласти всі умови на нового власника; питання виділення земельної ділянки вирішується покупцем самостійно в
порядку, встановленому чинним законодавством.
Аукціон буде проведено 31 серпня 2006 року об 11Eй
годині за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 57 (5E
й поверх), ВАТ «Київська Універсальна біржа».
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — за
три дні до проведення аукціону.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти за
придбаний об’єкт приватизації вноситься на р/р №
37184500900001 Регіонального відділення ФДМУ по Київській області, код за ЄДРПОУ 19028107, в УДК у Київській області, МФО 821018.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта вносяться на р/р № 37317100066101 Регіонального
відділення ФДМУ по Київській області, код за ЄДРПОУ
19028107, в УДК у Київській області, МФО 821018. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Заяви за встановленою формою від юридичних
та фізичних осіб приймаються в канцелярії Регіонального
відділення ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ,
пл. Лесі Українки, 1. Довідки за тел. 286-84-32.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності —
індивідуально визначеного майна —
будівлі площею 818,1 м2
Назва об’єкта: індивідуально визначене майно — будівля
2
площею 818,1 м .

Адреса об’єкта: Львівська обл., смт Гірник, вул. Грушевського, 1.
Балансоутримувач: виконавчий комітет Гірницької селищної ради.
Код за ЗКПО: 4372454.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля площею 818,1
2
м . Рік побудови — 1960-ті роки. Земельна ділянка окремо не
виділена.
Питання землекористування вирішуватиметься покупцем
після укладення договору купівлі-продажу об’єкта згідно з
чинним законодавством.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 200 195 грн., ПДВ —
40 039 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
240 234 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн., та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вноситься
на рахунок № 37188015000186 в УДК у Львівській області.
Банк одержувача — УДК у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, ЗКПО 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни продажу об’єкта, що становить 24 023,40 грн., вноситься на рахунок № 37327014000186 в УДК у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по
Львівській області, ЗКПО 20823070.
Умови продажу: об’єкт приватизації відчужується згідно з
чинним законодавством із збереженням умов, на яких він
був придбаний.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кошти.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.
Аукціон буде проведено об 11Eй годині через 30 калеE
ндарних днів від дня публікації цієї інформації у газеті
«Відомості приватизації».
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: 79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 21, тел. (0322) 74-12-24.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів комунальної
власності
1. Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 22547727.
Назва об’єкта: нежитлова двоповерхова будівля.
Адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Комсомольська, 6а.
Балансоутримувач: Фонд комунального майна Лубенської
міської ради, 37500, м. Лубни, вул. Леніна, 33.
Призначення об’єкта: обов’язкове використання частини
приміщення під спортивно-оздоровчі заходи.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля загальною площею 447,8 м2, вікна та двері дерев’яні. Покрівля з
рубероїду. Рік забудови: 1960—1965.
Забезпечено електро-, водо-, теплопостачанням, каналізацією.
Відомості про земельну ділянку: питання землекористування новий власник вирішує самостійно.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 106 806 грн., ПДВ —
21 361,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
128 167,20 грн.
Грошові кошти в розмірі 12 816,72 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться одержувачу: Фонд комунального майна Лубенської міської ради, код
за ЄДРПОУ 22547727, банк одержувача: УДК у Полтавській
області, МФО 831019, р/р № 37329010001643.
2. Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 22547727.
Назва об’єкта: нежитлова будівля.
Адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. М. Грушевського, 33.
Балансоутримувач: Фонд комунального майна Лубенської
міської ради, 37500, м. Лубни, вул. Леніна, 33.
Призначення об’єкта: вільне.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова
нежитлова будівля загальною площею 117,2 м2, вікна дерев’яні, двері залізні, покрівля шиферна. Рік забудови : 1960.
Відомості про земельну ділянку: питання землекористування новий власник вирішує самостійно.
Вартість продажу без ПДВ — 7 132 грн., ПДВ — 1 426,40
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
8 558,40 грн.
Грошові кошти в розмірі 855,84 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться одержувачу: Фонду комунального майна Лубенської міської ради,
код за ЄДРПОУ 22547727, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО 831019, р/р № 37329010001643.
3. Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 22547727.
Назва об’єкта: нежитлова будівля.
Адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Урицького,
2г.
Балансоутримувач: Фонд комунального майна Лубенської
міської ради, 37500, м. Лубни, вул. Леніна, 33.
Призначення об’єкта: вільне.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова
нежитлова будівля загальною площею 500,3 м2, ворота дерев’яні, покрівля шиферна. Рік забудови: 1965.
Відомості про земельну ділянку: питання землекористування новий власник вирішує самостійно.
Вартість продажу без ПДВ — 17 087 грн., ПДВ — 3 417,40
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
20 504,40 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 050,44 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться одержувачу: Фонду комунального майна Лубенської міської ради, код за ЄДРПОУ 22547727, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО 831019, р/р № 37329010001643.
4. Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 22547727.
Назва об’єкта: приміщення гаража № 1.
Адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Леніна, 21.
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Балансоутримувач: Фонд комунального майна Лубенської
міської ради, 37500, м. Лубни, вул. Леніна, 33.
Призначення об’єкта: гараж.
Відомості про об’єкт: частина нежитлової цегляної одноповерхової будівлі загальною площею 42,4 м2, ворота дерев’яні, покрівля шиферна. Рік забудови: 1980.
Відомості про земельну ділянку: питання землекористування новий власник вирішує самостійно.
Вартість продажу без ПДВ — 6 402 грн., ПДВ — 1 280,40
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
7 682,40 грн.
Грошові кошти в розмірі 768,24 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться одержувачу: Фонду комунального майна Лубенської міської ради,
код за ЄДРПОУ 22547727, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО 831019, р/р № 37329010001643.
5. Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 22547727.
Назва об’єкта: приміщення гаража № 4.
Адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Леніна, 21.
Балансоутримувач: Фонд комунального майна Лубенської
міської ради, 37500, м. Лубни, вул. Леніна, 33.
Призначення об’єкта: гараж.
Відомості про об’єкт: частина нежитлової цегляної одноповерхової будівлі загальною площею 33,2 м2, ворота дерев’яні, покрівля шиферна. Рік забудови: 1980.
Відомості про земельну ділянку: питання землекористування новий власник вирішує самостійно.
Вартість продажу без ПДВ: 5 013 грн., ПДВ — 1 002,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
6 015,60 грн.
Грошові кошти в розмірі 601,56 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться одержувачу: Фонду комунального майна Лубенської міської ради,
код за ЄДРПОУ 22547727, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО 831019, р/р № 37329010001643.
6. Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 32646544.
Назва об’єкта: будівля колишньої котельні.
Адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. П. Слинька,
99.
Балансоутримувач: Лубенське комунальне підприємство фірма «Житло», 37500, м. Лубни, вул. Радянська, 99.
Призначення об’єкта: топочна.
Відомості про об’єкта: окремо розташована одноповерхова нежитлова будівля загальною площею 66,2 м2, вікна та
двері дерев’яні, покрівля з рубероїду. Рік забудови: 1961.
Відомості про земельну ділянку: питання землекористування новий власник вирішує самостійно.
Вартість продажу без ПДВ — 2 688 грн., ПДВ — 537,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
3 225,60 грн.
Грошові кошти в розмірі 322,56 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться одержувачу: Фонду комунального майна Лубенської міської ради,
код за ЄДРПОУ 22547727, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО 831019, р/р № 37329010001643.
Умови продажу для всіх об’єктів: відшкодування витрат, пов’язаних з виготовленням технічної документації
та проведенням аукціону потягом місяця з моменту підписання договору купівлі-продажу об’єкта. Покупцю, який
визнаний переможцем аукціону і відмовився від підписання протоколу аукціону або договору купівлі-продажу,
грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості продажу об’єкту не повертаються; забезпечувати відповідність об’єкта приватизації всім архітектурнобудівельним, санітарним та протипожежним вимогам;
забезпечувати дотримання в післяприватизаційний період відповідність об’єкта вимогам екологічної безпеки,
навколишнього природного середовища; забезпечувати облаштування земельної ділянки об’єкта та прилеглої
до неї території; забезпечувати створення безпечних і
нешкідливих умов праці на об’єкті при його подальшій
експлуатації; у разі зміни власника об’єкта приватизації
покупець повинен покласти всі вищевказані зобов’язання на нового власника; питання користування земельною
ділянкою покупцем об’єкта вирішується самостійно в межах чинного законодавства; надавати продавцеві необхідні матеріали, відомості, документи щодо виконання
умов цього договору.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб: грошові
кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься
на розрахунковий рахунок № 35423015001643, МФО
831019, код 22547727 в УДК у Полтавській області. Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта
приватизації вносяться на розрахунковий рахунок №
37329010001643 в УДК у Полтавській області, МФО 831019,
код 22547727, одержувач: Фонд комунального майна Лубенської міської ради.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 371846133038, МФО 831019, код
22547727 в УДК у Полтавській області.
Термін прийняття заяв — 27 календарних днів з дня опублікування цієї інформації.
Аукціон буде проведено через 30 календарних днів
від дня опублікування цієї інформації о 10Eй годині за
адресою: м. Лубни, вул. Леніна, 33.
Заяви на участь в торгах приймає ФКМ Лубенської міської
ради за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Леніна,
33.
Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування.
Служба з організації та проведення аукціону — Фонд комунального майна Лубенської міської ради, Полтавська область,
м. Лубни, вул. Леніна, 33.
Тел.: 46-34; 55-96.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — будівлі автомайстерні
(початкова вартість знижена на 30 %)
Назва об’єкта: будівля автомайстерні, літ. Б-І, загальною
площею 382, 5 м2.
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Місцезнаходження об’єкта: Рівненська область, м. Дубно,
вул. Мирогощанська, 61.
Балансоутримувач: ВАТ «Дубнохмільбуд», код за ЄДРПОУ
05471371, 35604, Рівненська область, м. Дубно, вул. Мирогощанська, 61.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля, без
підвалу. Висота приміщення змінна від 4,55 м в центральній
частині, до 3,90 м — по боках будівлі (панельне перекриття
вкладено по нахилу). Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 47 320,00 грн., ПДВ
— 9 464,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
56 784,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем термінів оплати за
придбаний об’єкт; утримання об’єкта та прилеглої території в належному санітарно-екологічному стані протягом
двох років з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду тощо іншим юридичним та фізичним особам без збереження умов, на яких він був придбаний;
подальше відчуження об’єкта за договором купівліпродажу, до моменту підписання сторонами підсумкового
акта перевірки виконання умов даного договору можливе
лише за згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта приватизації, покупець повинен покласти всі
зобов’язання за цим договором на нового власника. Новий власник у двотижневий термін з дня переходу до нього
права власності на об’єкт подає до державного органу
приватизації копії документів, що підтверджують перехід
до нього права власності; питання землекористування покупець вирішує самостійно згідно з чинним законодавством України протягом одного року з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; учасник аукціону, який відмовився від підписання протоколу, якщо це
підтверджується актом, підписаним трьома незаінтересованими особами, позбавляється права на подальшу
участь в аукціоні. Учасник аукціону, який визнаний переможцем, але відмовився від підписання договору купівліпродажу, відшкодовує органу приватизації вартість робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та проведенням аукціону.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у
розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт вносяться на рахунок № 37184006000095, банк УДК в
Рівненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській
області.
Грошові кошти в розмірі 5 678,40 грн., що становить 10%
від початкової вартості продажу об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37313004000095, банк УДК в Рівненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 11 вересня 2006 року включно до 17.15.
Аукціон буде проведено 15 вересня 2006 року об 11Eй
годині в приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по
Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. 16 ЛипE
ня, 77.
Реєстрація учасників аукціону буде проводитися з 9.00 до
10.30.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з дозволу регіонального відділення.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву за встановленою органом приватизації формою можна за адресою:
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — будівлі майстерні (початкова вартість
знижена на 30 %)
Назва об’єкта: будівля майстерні.
Місцезнаходження об’єкта: 34644, Рівненська область, Березнівський район, с. Бистричі, вул. Надслучанська, 272.
Балансоутримувач: ВАТ «Березнівський «Райагрохім», код
за ЄДРПОУ 05490463, 34600, Рівненська область, м. Березне,
вул. Леніна, 64.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова
цегляна будівля загальною площею 322,8 м2. Фундамент —
бетонний стрічковий, стіни — цегляні, перегородки — цегляні, покрівля — рулонна, перекриття — залізобетонне, підлога — бетонна; прорізи — дерев’яні, металеві, інженерне
забезпечення — електропостачання.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 17 242,40 грн., ПДВ
— 3 448,48 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
20 690,88 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем термінів оплати за
придбаний об’єкт; утримання об’єкта та прилеглої території в належному санітарно-екологічному стані протягом
двох років з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду, тощо іншим юридичним та фізичним особам без збереження умов, на яких він був придбаний;
подальше відчуження об’єкта за договором купівліпродажу, до моменту підписання сторонами підсумкового
акта перевірки виконання умов даного договору можливе
лише за згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта приватизації, покупець повинен покласти всі
зобов’язання за цим договором на нового власника. Новий власник у двотижневий термін з дня переходу до нього
права власності на об’єкт подає до державного органу
приватизації копії документів, що підтверджують перехід
до нього права власності; питання землекористування покупець вирішує самостійно згідно з чинним законодавством України протягом одного року з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; учасник аукціону, який відмовився від підписання протоколу, якщо це
підтверджується актом, підписаним трьома незаінтересованими особами, позбавляється права на подальшу
участь в аукціоні. Учасник аукціону, який визнаний переможцем, але відмовився від підписання договору купівліпродажу, відшкодовує органу приватизації вартість ро-

біт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та проведенням аукціону.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у
розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт вносяться на рахунок № 37184006000095, банк УДК в
Рівненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 2 069,09 грн., що становить
10% від початкової вартості продажу об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37313004000095, банк УДК в
Рівненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по
Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 11 вересня 2006 року включно до 17.15.
Аукціон буде проведено 15 вересня 2006 року об 11Eй
годині в приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по
Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. 16 ЛипE
ня, 77.
Реєстрація учасників аукціону буде проводитися з 9.00 до
10.30.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з дозволу регіонального відділення.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву за встановленою органом приватизації формою можна за адресою:
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — будівлі АЗС
(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: будівля АЗС.
Місцезнаходження об’єкта: 34500, Рівненська область, м.
Сарни, вул. Варшавська, 6.
Балансоутримувач: ВАТ «Сарненське ремонтнотранспортне підприємство», 34500, Рівненська область, м.
Сарни, вул. Варшавська, 6, код за ЄДРПОУ 03760378.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова
цегляна будівля загальною площею 33,6 м2. Об’єкт розташований на території підприємства балансоутримувача.
Технічний стан — задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не виділена.
Вартість об’єкта без врахування ПДВ: 5 320 грн. 00 коп.;
ПДВ: 1 064 грн. 00 коп.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
6 384 грн. 00 коп.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем термінів оплати за
придбаний об’єкт; утримання об’єкта та прилеглої території в належному санітарно-екологічному стані протягом
двох років з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду тощо іншим юридичним та фізичним особам без збереження умов, на яких він був придбаний;
подальше відчуження об’єкта за договором купівліпродажу, до моменту підписання сторонами підсумкового
акту перевірки виконання умов даного договору, можливе
лише за згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта приватизації, покупець повинен покласти всі
зобов’язання за цим договором на нового власника. Новий власник у двотижневий термін з дня переходу до нього
права власності на об’єкт, подає до державного органу
приватизації копії документів, що підтверджують перехід
до нього права власності; питання землекористування покупець вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування згідно з чинним законодавством України; покупець зобов’язаний сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації та проведенням аукціону; учасник аукціону, який відмовився від підписання протоколу, якщо це підтверджується актом, підписаним трьома незаінтересованими особами, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні. Учасник
аукціону, який визнаний переможцем, але відмовився від
підписання договору купівлі-продажу, відшкодовує органу приватизації вартість робіт, пов’язаних з підготовкою
об’єкта до продажу та проведенням аукціону.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у
розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт вносяться на рахунок № 37184006000095, банк УДК у
Рівненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 638 грн. 40 коп. що становить 10%
від початкової вартості продажу об’єкта, вносяться на рахунок № 37313004000095, банк УДК в Рівненській області, МФО
833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач: Регіональне
відділення ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 11 вересня 2006 року включно до 17.15.
Аукціон буде проведено 15 вересня 2006 року об 11Eй
годині в приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по
Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул.16 ЛипE
ня, 77.
Реєстрація учасників аукціону проводиться в день проведення аукціону з 9.00 до 10.30.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з дозволу регіонального відділення.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву за встановленою органом приватизації формою можна за адресою:
м. Рівне, 16 Липня, 77, тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні комплексу будівель
ліквідованої Хотіньської філії Сумської районної
державної насіннєвої інспекції
Код за ЄДРПОУ: 00714107.
Назва об’єкта: комплекс будівель ліквідованої Хотіньської філії Сумської районної державної насіннєвої інспекції,
у складі: лабораторія, сарай, два гаражі, вбиральня, огорожа.
Адреса: вул. Радянська, 28, смт Хотінь, Сумський р-н, 42320.
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Балансоутримувач: Сумська районна державна насіннєва
інспекція, вул. Куйбишева, 79, м. Суми, 40006.
Відомості про будівлі та земельну ділянку: лабораторія, А-1,
гіпсоблочна, обкладена цеглою, одноповерхова будівля площею 124, 8 м2; гараж Б — прибудована до лабораторії, А-1,
одноповерхова цегляна будівля площею 17,0 м2 з погребом
площею 20,9 м2; сарай В — прибудована одноповерхова цегляна будівля площею 21,7 м2; вбиральня Г площею 1, 1 м2;
гараж Д — металевий, площею 18,2 м 2 ; огорожа № 1 —
дерев’яна. Земельна ділянка площею 0,0422 га.
Вартість продажу без ПДВ — 15 900 грн., ПДВ — 3 180 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
19 080 грн.
Умови продажу: питання землекористування покупець вирішує самостійно, в порядку, визначеному чинним законодавством.
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 в Сумській області, м. Суми,
МФО 837013, код 21124686.
Грошові кошти в розмірі 1 908 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу, вносяться на рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області №
37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або укладення договору купівлі-продажу об’єкта, грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертаються.
Кінцевий термін прийняття заяв — 28 серпня 2006 року.
Аукціон буде проведено 1 вересня 2006 року об 11.00
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4Eй поE
верх, Регіональне відділення ФДМУ по Сумській обE
ласті.
Ознайомитись з об’єктом можна за вказаною адресою.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми, вул.
Харківська, 30/1, тел. (0542) 36-11-33.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні частини комплексу
Назва об’єкта: частина комплексу, що знаходиться на балансі Чортківського вищого професійного училища, у складі:
частина будівлі свинарника (літ. А) площею 705,4 м2; будівля
конюшні (літ. Д) площею 79,2 м2.
Адреса: вул. Гранична бічна (вул. Гранична), 16, м. Чортків.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт приватизації: Чортківське вище професійне училище.
Код за ЗКПО юридичної особи: 03781666.
Юридична адреса підприємства: вул. Паркова,12, смт Заводське, Чортківський р-н.
Відомості про об’єкт: частина будівлі свинарника та будівля конюшні являють собою дві окремі одноповерхові цегляні
будівлі загальною площею 705,4 м2, 79,2 м2. Земельна ділянка під об’єктами становить 0,4227 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 6 040,00 грн. (шість
тисяч сорок грн. 00 коп.).
ПДВ: 1 208,00 грн. (одна тисяча двісті вісім грн. 00 коп.).
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 7 248,00 грн. (сім тисяч двісті сорок вісім грн. 00
коп.).
Умови продажу: покупець самостійно визначає подальше
використання об’єкта; вирішує самостійно питання земельних відносин відповідно до чинного законодавства.
У випадку відмови покупця від підписання протоколу
аукціону, сплачені грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта, йому не повертаються. Учасник
аукціону позбавляється права на подальшу участь в цьому аукціон.
У випадку відмови покупця від підписання договору купівлі-продажу, сплачені грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта, йому не повертаються.
Плата за реєстрацію заяви, в розмірі 17 грн., та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
одержувачу коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області, р/р № 37187501900001, банк УДК у Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.
Грошові кошти в розмірі 724,80 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться одержувачу коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській
області, р/р № 37315011000166, банк УДК у Тернопільській
обл., МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.
Останній день прийняття заяв: 31 серпня 2006 року.
Аукціон буде проведено 4 вересня 2006 року об 11.00
за адресою: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: вул. Гранична бічна (вул. Гранична), 16, м. Чортків, Тернопільська обл.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області, вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46008, тел.
(0352) 25-39-88.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні
зі зниженням вартості на 15% — будівлі колишньої
чайної бурякопункту, що знаходиться на балансі
ВАТ «Городищенський цукрорафінадний комбінат»
(державна власність)
Код за ЄДРПОУ: 00373652.
Адреса: Черкаська обл., м. Городище, вул. Індустріальна,
18.
Призначення об’єкта: нежитлова будівля.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: будівля розташована поруч з ВАТ «Городищенський цукрорафінадний комбінат», земельна ділянка окремо не виділена. Будівля одноповерхова, стіни шлакобетонні, знаходиться в незадовільному стані. Інженерне забезпечення — опалення, гаряче водопостачання, каналізація, електроосвітлення — було передбачене від мереж цукрокомбінату. Комбінат знаходиться в стадії банкрутства, інженерні мережі непридатні для викорис-
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тання. Рік забудови — 1949. Загальна площа 181,1 м2. У даний
час будівля не використовується.
Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта
покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу без ПДВ: 32 725 грн., ПДВ: 6 545 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
39 270 грн.
Грошові кошти в розмірі 3 927 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
р/р № 37310007000007 в УДК у Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37184006000007 в УДК у Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській
області.
Термін прийняття заяв: до 4 вересня 2006 року включно.
Аукціон буде проведено 8 вересня 2006 року об 11.00
за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області, 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 442, тел.:
37-26-61, 45-64-35, час роботи — з 8.00 до 18.00, крім вихідних.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
вартості на 15% — будівлі колишнього ДТСААФ,
що знаходиться на балансі
ВАТ «Городищенський цукрорафінадний комбінат»
(державна власність)
Код за ЄДРПОУ: 00373652.
Адреса: Черкаська обл., м. Городище, вул. Театральна, 7.
Призначення об’єкта: нежитлова будівля.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: будівля розташована в мікрорайоні ВАТ «Городищенський цукрорафінадний комбінат». Земельна ділянка окремо не виділена. Будівля одноповерхова, стіни шлакобетонні, обкладені цеглою, знаходиться в незадовільному стані. Інженерне забезпечення —
опалення, електроосвітлення — було передбачене від мереж
цукрокомбінату. Комбінат знаходиться в стадії банкрутства,
інженерні мережі непридатні для використання. Рік забудови — 1950. Загальна площа 100,2 м2. У даний час будівля не
використовується.
Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта
покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу без ПДВ: 20 400 грн., ПДВ: 4 080 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
24 480 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 448 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37310007000007 в УДК у Черкаській області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37184006000007 в УДК у Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській
області.
Термін прийняття заяв: до 4 вересня 2006 року включно.
Аукціон буде проведено 8 вересня 2006 року об 11.00
за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області, 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 442, тел.:
37-26-61, 45-64-35, час роботи — з 8.00 до 18.00, крім вихідних.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — будівлі колишнього
лазнеEпрального комбінату з обладнанням, що
перебуває на балансі
ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик»
Назва об’єкта: будівля колишнього лазне-прального комбінату з обладнанням, що перебуває на балансі ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик».
Адреса: 59410, Чернівецька обл., Заставнівський р-н, смт
Кострижівка, вул. Буковинська, 33.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова
цегляна будівля (центральна частина будівлі — двоповерхова) загальною площею приміщень 530,40 м2, у т. ч. 1-й поверх
— 429,9 м2, 2-й поверх — 53,4 м2, тераса, східці, лоджія 47,1
м2. Системи інженерного забезпечення зруйновані. Рік введення в експлуатацію 1989. Об’єкт за призначенням не використовується протягом 7 років.
Обладнання: трансформатор ТМ-250/10 (1989 р.), трансформатор КТП-250/10 (1989 р.), пральний салон ПАУ-8 (1989
р.), барабан сушильний (1989 р.), машина пральна КП-19
(1989 р.), центрифуга Ц-25 (1991 р.), гладильний прес
ККП-51 (1991 р.), машина ПСМ 2-400 (1989 р.), насос К 20/30
(1989 р.), насос К 18/13 (1989 р.).
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не відведена. Питання приватизації (оренди) земельної ділянки вирішується за ініціативою покупця після укладання
договору купівлі-продажу об’єкта.
Призначення об’єкта: надання лазне-пральних послуг населенню.
Вартість продажу без ПДВ — 39 650,00 грн., ПДВ —
7 930,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
47 580,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 4 758,00 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, та реєстраційний внесок для реєстрації заявника як учасника аукціону, в

розмірі 17,00 грн., вносяться на р/р № 37310501800001 Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Чернівецькій області в Управлінні Державного казначейства
у Чернівецькій області, МФО 856135, ідентифікаційний код
21432643.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37180501900001 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області в Управлінні Державного казначейства
у Чернівецькій області, МФО 856135, ідентифікаційний
код 21432643.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кошти.
Аукціон буде проведено 19.09.2006 о 12Eй годині за
адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.
Кінцевий термін прийняття заяв: 15.09.2006.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з дозволу регіонального відділення.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області, адреса: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а,
телефон для довідок 55-75-28.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів державної власності
1. Код за ЄДРПОУ: 03362710.
Назва об’єкта: нежитлова будівля загальною площею
52,2 м2 (літ. К).
Адреса: 17044, Чернігівська обл., Козелецький р-н, м. Остер,
вул. В. Зайцева, 127б.
Балансоутримувач: ВАТ «Чернігівнафтопродукт».
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля з силікатної
цегли, 1992 р. забудови, стан об’єкта незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не відведена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 6 427 грн., ПДВ —
1 285,4 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 7 712,4 грн.
Умови продажу: сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами; утримувати об’єкт та прилеглу
територію відповідно до санітарно-екологічних норм; питання землекористування покупець вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування згідно з чинним законодавством.
Грошові кошти в розмірі 772 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: 03362710.
Назва об’єкта: нежитлова будівля загальною площею
68 м2 (літ. Л).
Адреса: 17044, Чернігівська обл., Козелецький р-н, м. Остер,
вул. В. Зайцева, 127в.
Балансоутримувач: ВАТ «Чернігівнафтопродукт».
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля з силікатної
цегли, 1992 р. забудови, стан об’єкта незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не відведена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 7 800 грн., ПДВ —
1 560 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 9 360 грн.
Умови продажу: сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами; утримувати об’єкт та прилеглу
територію відповідно до санітарно-екологічних норм; питання землекористування покупець вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування згідно з чинним законодавством.
Грошові кошти в розмірі 936 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: 03362710.
Назва об’єкта: нежитлова будівля загальною площею
49,4 м2 (літ. З).
Адреса: 17044, Чернігівська обл., Козелецький р-н, м. Остер,
вул. В. Зайцева, 127а.
Балансоутримувач: ВАТ «Чернігівнафтопродукт».
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля з силікатної
цегли, 1992 р. забудови, стан об’єкта незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не відведена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 6 082 грн., ПДВ —
1 216,4 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 7 298,4 грн.
Грошові кошти в розмірі 730 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.
Умови продажу: сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами; утримувати об’єкт та прилеглу
територію відповідно до санітарно-екологічних норм; питання землекористування покупець вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування згідно з чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви в 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 буде проведений 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.
676-302, час роботи: з 8.00 до 17.00, крім суботи та неділі.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування.
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ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Ä
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804249
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ЛОТА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Комплект невстановленого обладнання, що знаходиться
на балансі ВАТ «Котельний завод «Колвіенергомаш», за адресою: м. Чернігів, вул. Інструментальна, 17. Приватизовано юридичною особою за 135 909,36 грн., у тому числі ПДВ —
22 651,56 грн.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єктів
незавершеного будівництва (з урахуванням знижки на 30%)
Назва об’єкта: будівництво (з реконструкцією чавунноE
ливарного цеху).
Балансоутримувач: ВАТ «Дніпродзержинський механічний
завод».
Адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Українська.
Відомості про об’єкт: змонтовано окремостояча будівля
розподільної підстанції (будівельна готовність 84,9%) розміром 15,0х12,0 м з надбудовою розміром 12,0 х 3,0 м по ширині будівлі другого поверху для службових приміщень із залізобетонних блоків та білої цегли, перекриття із збірних залізобетонних плит, покрівля рубероїдна, підлога бетонна, вікна із металевих конструкцій, перегородки із залізобетонних
фундаментних блоків та цегли, ворота та двері металеві, підведено світло та встановлено 15 ламп. У першому приміщенні установлені два трансформатори ТМЗ 1000 кВА і шафи
ШНВ-3-3У3 у кількості 5 секцій без підведення силового кабеля. У другому приміщенні установлено шафи серії КСО 293
без обладнання і підведення силового кабеля в кількості 19
шт. У приміщеннях знаходяться металеві закладні деталі в кількості 22 шт. Об’єкт знаходиться на території ВАТ «Дніпродзержинський механічний завод». Будівництво об’єкта розпочато в 1993 році і призупинено в 1994 році. Консервація об’єкта не виконувалась.
Земельна ділянка під забудову окремо не відводилась.
Будівельна готовність в цілому: 50%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 158 314,80 грн., ПДВ —
31 662,96 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
189 977,76 грн.
Умови продажу об’єкта: обов’язкове завершення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію із збереженням або зі
зміною первісного призначення протягом п’яти років від дня
підписання акта приймання-передачі об’єкта; заборона продажу об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту завершення
будівництва і введення об’єкта в експлуатацію та до моменту
здійснення покупцем повних розрахунків за придбаний об’єкт;
забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки та її розмір під
об’єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Засоби платежу — грошові кошти.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або укладення договору купівлі-продажу
об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні,
не повертаються.
Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 18 998,00 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносять на рахунок № 37311009001104 Управління Державного казначейства України у Дніпропетровській області,
МФО 805012, код за ЗКПО 13467337, Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області.
Назва об’єкта: 24Eквартирний житловий будинок.
Балансоутримувач: відділ капітального будівництва УМВС
України в Дніпропетровській області.
Адреса: Дніпропетровська обл., смт Петриківка.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: 2-секційний 24-квартирний житловий будинок, 3 гаражі, котельня. По
житловому будинку змонтовано фундаменти із бетонних блоків, півпідвальне приміщення, коробка будівлі 2-секційного 24квартирного житлового будинку на рівні 3,5 поверхи, зовнішні
стіни будівлі, перегородки із силікатної цегли, перекриття із збірних залізобетонних плит. По 3 гаражах змонтовано фундаменти бетонні, коробки будівель із фундаментних блоків, по одному гаражу змонтовано перекриття із збірних залізобетонних
плит. По котельні змонтовано фундаменти бетонні, коробка будівлі, стіни і перегородки із цегли, підлога бетонна, перекриття із збірних залізобетонних плит.
Будівництво об’єкта розпочато в 1994 році і призупинено в
1998 році.
Консервація об’єкта не виконувалась.
Земельна ділянка під забудову — 1,5 га.
Будівельна готовність: 50%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 41 762,70 грн., ПДВ —
8 352,54 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
50 115,24 грн.
Умови продажу об’єкта: обов’язкове завершення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію за початковим призначенням протягом п’яти років від дня підписання акта приймання-передачі об’єкта; заборона продажу об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей
об’єкт, до моменту завершення будівництва і введення об’єкта в експлуатацію та до моменту здійснення покупцем повних
розрахунків за придбаний об’єкт; забезпечення вимог еколо-
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гічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки та її розмір під об’єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством України.
Засоби платежу — грошові кошти.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання
протоколу аукціону або укладання договору купівлі-продажу
об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертаються.
Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 5 011,52 грн., що
становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації,
вносять на рахунок № 37311009001104 Управління Державного казначейства України у Дніпропетровській області, МФО
805012, код за ЗКПО 13467337, Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37188500900001 Управління Державного казначейства
України у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за
ЗКПО 13467337, Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області.
Аукціон відбудеться 4 вересня 2006 року о 10.00 на
товарній біржі «Катеринославська» за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 32, тел. 770E02E12.
Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення
ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв: 31 серпня 2006 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх
розташування.
Додаткову інформацію про продаж об’єктів можна отримати за тел.: 742-89-48, 742-85-19.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні перероблення
гуртожитку під житловий будинок для малосімейних
(1/2 частина) (початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: перероблення гуртожитку під житловий будинок для малосімейних (1/2 частина), що знаходиться на
балансі Державної податкової адміністрації у Кіровоградській області.
Адреса об’єкта: 25026, м. Кіровоград, вул. Миру, 6.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача та його адреса:
01291882; 25006, м. Кіровоград, вул. К. Маркса, 55.
Відомості про об’єкт: 1/2 частина окремо розташованої п’ятиповерхової цегляної будівлі колишнього гуртожитку (права половина від центрального входу); загальний об’єм 7 308 м3; загальна площа приміщень 2 013,72 м2; житлова площа 1 211,13 м2.
Виконано роботи: проект перероблення гуртожитку під житловий будинок; підведена до будівлі теплотраса; нова покрівля; внутрішні стіни і простінки.
Ступінь будівельної готовності: 54%.
Площа земельної ділянки: 0,3 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 679 032,20 грн.
ПДВ — 135 806,44 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 814 838,64 грн.
Умови продажу: завершення будiвництва об’єкта протягом 5 рокiв (можлива зміна первісного призначення); заборона вiдчуження об’єкта незавершеного будiвництва та земельної дiлянки, на якiй розташований цей об’єкт, до моменту завершення будiвництва і введення об’єкта в експлуатацiю та до моменту здійснення покупцем повних розрахунків
за придбаний об’єкт; забезпечення вимог екологiчної безпеки, охорони навколишнього природного середовища пiд
час добудови та подальшого введення в експлуатацiю об’єкта; питання вiдведення, купiвлi або довгострокової оренди земельної дiлянки пiд даним об’єктом вирiшується новим
власником самостiйно згiдно з порядком, установленим чинним законодавством.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних осіб.
Учасники аукціону вносять грошові кошти в розмірі 81 483,86
грн., що становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, на рахунок: р/р № 37312002000547; банк — УДК у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, код 13747462, одержувач —
Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,0 грн. та розрахунки за
об’єкт вносяться: р/р № 37182500900001, код 13747462, банк —
УДК у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, отримувач — Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 28 серпня 2006 року.
Аукціон буде проведено 1 вересня 2006 року об 11.00
за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РегіоE
нальне відділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію в Регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 710, тел. 23-53-32.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області, 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 809, тел. 23-45-40.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — навчального корпусу
(із зменшенням початкової вартості на 30%)
Назва об’єкта: навчальний корпус (540 місць), що знаходиться на балансі ПТУ-82 (81340, Львівська обл., м. Судова Вишня

Мостиського району Львівської області, код за ЗКПО
25255652).
Місцезнаходження: 81344, c. Княжий Міст, Мостиський район, Львівська область.
Відомості про об’єкт: виконано будівельно-монтажні роботи:
фундамент стрічковий розмірами 14х30 м із залізобетонних
блоків та плит. Стінові бетонні блоки типу ФБС розмірами
2,4х0,6х0,4 м у кількості 124 штук, фундаментні залізобетонні
плити розмірами 3,0х1,0х0,1 м в кількості 50 штук.
Об’єкт знаходиться на відстані 50 м від дороги з асфальтним покриттям.
Зовнішні мережі електропостачання, водопостачання, газопостачання і теплопостачання відсутні.
Земельна ділянка: питання земельної ділянки вирішується
новим власником за встановленим законом порядком після підписання договору купівлі-продажу.
Загальна площа забудови: 8 га.
Ступінь будівельної готовності: 5%.
Умови продажу: завершення будівництва об’єкта протягом
п’яти років без збереження його первісного призначення; заборона відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, до моменту завершення його будівництва та введення в експлуатацію; дотримання норм екологічної безпеки і охорони навколишнього середовища під час добудови та подальшої екcплуатації об’єкта;
на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення потрібні матеріали, відомості, документи тощо про
виконання умов договору; у шестимісячний термін з моменту
підписання договору підготувати документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт та права землекористування на земельну ділянку під ним.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 11 657,8 грн.,
ПДВ — 2 331,56 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
13 989,36 грн.
Грошові кошти в розмірі 1 398,93 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на розрахунковий рахунок № 37310009000186, одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, код за ЗКПО
20823070; банк одержувача — УДК у Львівській області, МФО
825014.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок № 37180500900001, одержувач коштів: Регіональне 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.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: 81344, с. Княжий Міст, Мостиський район, Львівська область.
Приймання заяв на участь в аукціоні припиняється за 3 дні
до проведення аукціону.
Аукціон відбудеться через 30 днів з моменту публікації
інформації у газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за
адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, другий поE
верх, кімната 40.
Служба з організації та проведення аукціону: м. Львів, вул. Cічових Стрільців, 3, 2-й поверх, кімната 40, тел./факс 72-49-10.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під розбирання — бази ОРСа
Назва об’єкта: база ОРСа — прирейковий склад з адміністративно-побутовим корпусом, який знаходиться на балансі
Служби капітальних вкладень Одеської залізниці.
Адреса об’єкта: м. Миколаїв, станція Миколаїв (район пасажирського залізничного вокзалу), вул. Новозаводська.
Відомості про об’єкт: виконано огорожу території з/б плитами (70 шт.), вирито котлован під будівлю ≈ 100х24 м, укладено
88,4 м3 блоків типу ФСБ. До об’єкта підведено 16 м рейкового
шляху, встановлена тупикова призма 7,5 м; укладено 18 шт.
з/б шпал за тупиком.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт
не відведена.
Ступінь будівельної готовності: 5%.
Вартість об’єкта без ПДВ — 12 800 грн., ПДВ — 2 560 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
15 360 грн.
Умови продажу: розібрати об’єкт строком до 1 року з моменту переходу до покупця права власності на об’єкт; передати
земельну ділянку з додержанням умов здачі відповідному органу місцевого самоврядування протягом 1 року після розбирання об’єкта; заборона відчуження об’єкта на термін його розбирання; забезпечити дотримання вимог екологічної безпеки,
охорони навколишнього природного середовища під час розбирання об’єкта; відшкодувати органу приватизації — РВ
ФДМУ по Миколаївській області протягом 30 днів з моменту
підписання договору купівлі-продажу витрати, пов’язані з проведенням незалежної оцінки.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184003000049 в Управлінні Державного казначейства у
Миколаївській області, МФО 826013, ЄДРПОУ 20917284.
Грошові кошти в сумі 1 536 грн., що становить 10% від початкової вартості продажу об’єкта, вносяться на рахунок р/р №
37318006000049, в Управлінні Державного казначейства у Миколаївській області, МФО 826013, ЄДРПОУ 20917284.
Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації
цієї інформації об 11.00 за адресою: м. Миколаїв, вул.
Чкалова, 20, в конференцEзалі Регіонального відділення
ФДМУ по Миколаївській області.
Прийняття заяв для участі в аукціоні здійснюється в робочі
дні з 9.00 до 18.00 і закінчується за три дні до початку аукціону.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: м. Миколаїв,
станція Миколаїв, вул. Новозаводська.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області, 54017, м. Миколаїв,
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вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 7, 31, тел.: (0512) 47-04-16,
47-04-26.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні
під розбирання — житлових будинків
Назва об’єкта: житлові будинки (2 шт.).
Адреса: Херсонська область, Каланчацький район,
с. Ставки.
Балансоутримувач об’єкта: ВАТ «Червоний чабан», код за
ЄДРПОУ 00486801, 75302, Херсонська область, Каланчацький
район, с. Червоний Чабан.
Об’єкт являє собою два не завершених будівництвом будинки прямокутної форми. Фундамент та цоколь виконано із залізобетонних блоків та черепашнику. Стіни частково з пиляного
каменю. Внутрішні стіни відсутні.
Об’єкт не огороджений, не охороняється. Будь-які будівельні матеріали на будівельному майданчику відсутні.
Умови продажу: розібрати об’єкт протягом трьох років після
укладення договору купівлі-продажу. Здати земельну ділянку органам місцевого самоврядування з додержанням умов здачі. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час розбирання. Відчуження покупцем об’єкта незавершеного будівництва до моменту завершення розбирання здійснюється згідно з чинним законодавством за погодженням з регіональним відділенням Фонду державного майна України, при цьому умови договору зберігають силу для нового власника; покупець сплачує послуги нотаріуса.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 195,94 грн.
ПДВ — 39,19 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
235,13 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу) для
участі в аукціоні: 23,51 грн.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові
кошти.
Аукціон відбудеться не раніше 30 днів з дня опублікуE
вання інформації у газеті «Відомості приватизації» за адE
ресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону. Ознайомитись з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок одержувача —
Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській області, р/р
№ 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК Херсонської області, код банку — 852010.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості продажу для участі в аукціоні: одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37315008000014, код
за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК Херсонської області, код банку — 852010.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь в
аукціоні можна в Регіональному відділенні ФДМУ по Херсонській області за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, 6-й поверх, кімната 613, тел. 49-03-73 з 8.00 до 17.00, в п’ятницю з
8.00 до 15.00, вихідні — субота, неділя.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням вартості
на 15% — 103Eквартирного житлового будинку ВАТ
«Дашуківські бентоніти» (державна власність)
Код за ЗКПО: 00223941.
Адреса: Черкаська обл., смт Лисянка, вул. Поштова.
Призначення об’єкта: житловий будинок.
Склад основних об’єктів: об’єкт знаходиться в центральній
частині смт Лисянка в житловій зоні. Початок будівництва
об’єкта — 1989 рік. За проектом п’ятиповерховий цегляний будинок з підвалом. Виконано одну секцію на 30 квартир. Площа
забудови — 465,12 м2.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка виділена
окремо площею 1,0 га згідно з рішенням Лисянської селищної
ради від 14.06.1983 № 245.
Умови продажу: без зміни профілю об’єкта; протягом одного року з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу здійснити відповідні дії щодо переоформлення
права забудовника на об’єкт приватизації; завершити будівництво у нормативні строки, передбачені проектнокошторисною документацією, але не пізніше 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі; не відчужувати об’єкт
до завершення будівництва та введення його в експлуатацію;
до завершення будівництва об’єкта дотримуватись нормативних актів з питань охорони праці, санітарії та охорони навколишнього середовища; питання користування, оренди або викупу земельної ділянки вирішується новим власником самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством; під

час розрахунку за об’єкт приватизації можлива розстрочка
платежу.
Вартість продажу без ПДВ: 625 883,33 гривень, ПДВ:
125 176,67 гривень.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
751 060 гривень.
Грошові кошти в розмірі 75 106 грн., що становить 10% вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37310007000007
в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184006000007 в УДК у Черкаській області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.
Термін прийняття заяв: до 4 вересня 2006 року включно.
Аукціон буде проведено 8 вересня 2006 року об 11.00
за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб —
грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Черкаській області. Адреса: 18000, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185, кімн. 442, тел.: 37-26-61, 45-64-35,
час роботи з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ПРОДАЖ НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ЛОТА
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота
об’єкта державної власності — фермиEкорівника
Назва об’єкта: ферма-корівник, що знаходиться на балансі
держгоспу «Мостиський» (81300, Львівська обл., м. Мостиська, вул. Я. Мудрого, 113, код за ЗКПО 481525).
Місцезнаходження: 81324, c. Волиця, Мостиський район,
Львівська область.
Відомості про об’єкт: ферма-корівник складається з двох
окремостоячих одноповерхових будівель, виконаних в залізобетонному каркасі. Відстань між будівлями — 25м.
Будівля корівника 4-рядного прямокутної форми, розмірами
19,0х66,0 м, висотою 3,5 м. Колони залізобетонні, Г-подібної форми висотою 3,2 м у кількості 24 штук у залізобетонних стаканах.
На колони опираються залізобетонні плити. Покриття ребристі
розмірами 1,5х6,0 м у кількості 132 штук. Cтіни каркасу — залізобетонні з стінових панелей розмірами 1,2х6,0м товщиною
0,2м. Перегородки відсутні. Покрівля рубероїдна, частково шиферна. Підлоги бетонні. Прорізи (вікна, двері), водопровід, каналізація — вигрібна яма, тепло та газопостачання — відсутні.
Оздоблення (внутрішнє та зовнішнє), замощення — відсутні.
Будівля корівника 2-рядного прямокутної форми розмірами
17,0х42,0 м, висотою 3,5 м. Колони залізобетонні, Г-подібної
форми висотою 3,2 м у кількості 16 штук у залізобетонних стаканах. На колони опираються залізобетонні плити, покриття
ребристі розмірами 1,5х6,0 м у кількості 84 штук.
Cтіни каркасу —залізобетонні з стінових панелей, розмірами 1,2х6,0 м товщиною 0,2 м. Перегородки — цегляні неоштукатурені. Покрівля рубероїдна, частково шиферна. Підлоги —
бетонні. Прорізи (вікна, двері), водопровід, каналізаціявигрібна яма, тепло та газопостачання — відсутні. Оздоблення
(внутрішнє та зовнішнє), замощення — відсутні.
Питання відведення, купівлі або довгострокової оренди земельної ділянки під даним об’єктом вирішується новим власником за встановленим законом порядком після підписання
договору купівлі-продажу.
Загальна площа забудови: 0,28 га.
Ступінь будівельної готовності: 65%.
Умови продажу: дотримання вимог щодо збереження охорони навколишнього середовища згідно з чинним законодавством;
завершення будівництва протягом 5 років без збереження первісного призначення об’єкта; заборона відчуження об’єкта до
завершення будівництва та введення в експлуатацію; у шестимісячний термін з моменту підписання договору підготувати документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт та права землекористування на земельну ділянку під ним; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання
акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати
продавцю для ознайомлення потрібні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 112 752 грн., ПДВ —
22 550,4 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
135 302,4 грн.
Грошові кошти в розмірі 13 530,24 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації вносяться на розрахунковий рахунок № 37310009000186, одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, код за ЗКПО
20823070; банк одержувача — УДК у Львівській області, МФО
825014.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації, вносяться на
розрахунковий рахунок № 37180500900001, одержувач коштів: Регіональне 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.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: 81324, с. Волиця, Мостиський район, Львівська область.
Приймання заяв на участь в аукціоні припиняється за 3 дні
до проведення аукціону.
Аукціон відбудеться через 30 днів з моменту публікації
інформації у газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за
адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, другий поE
верх, кімната 40.
Служба з організації та проведення аукціону: м. Львів, вул. Cічових Стрільців, 3, 2-й поверх, кімната 40, тел./факс 72-49-10.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота —
клубу ВАТ «Таверівське»
Назва об’єкта: клуб ВАТ «Таверівське».
Місцезнаходження об’єкта: 62140, Харківська область, Богодухівський район, с. Кленове.
Балансоутримувач: відсутній.
Склад основних об’єктів: двоповерхова будівля, по якій фактично виконано залізобетонні фундаменти, стіни з силікатної
цегли, покриття із залізобетонних плит.
Призначення об’єкта: допускається зміна первісного призначення об’єкта.
Наявність комунікацій: відсутні.
Площа земельної ділянки: орієнтовно 0,19 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 13 600,00 грн.
ПДВ: 2 720,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
16 320,00 грн.
Умови продажу.
Початкова вартість об’єкта визначена без урахування вартості земельної ділянки під об’єктом.
Земельна ділянка під об’єкт окремо не виділена. Площа земельної ділянки орієнтовно 0,19 га. Питання землекористування та остаточний розмір земельної ділянки під об’єктом вирішується новим власником самостійно згідно з порядком, що
встановлений чинним законодавством.
Об’єкт підлягає продажу під добудову. Покупець зобов’язаний протягом 2 (двох) років з дати нотаріального посвідчення
та державної реєстрації договору купівлі-продажу об’єкта вжити заходів згідно з чинним законодавством щодо переоформлення права замовника і права користування земельною ділянкою під об’єктом з відповідною місцевою радою; протягом п’яти років з дати нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору купівлі-продажу об’єкта завершити будівництво та ввести об’єкт в експлуатацію.
Покупець зобов’язаний протягом тридцяти днів з дати нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору купівлі-продажу об’єкта відшкодувати органу приватизації витрати
за послуги суб’єкта оціночної діяльності в сумі 750,00 грн.
(сімсот п’ятдесят гривень 00 коп.) без урахування ПДВ.
Забороняється відчуження об’єкта незавершеного будівництва
та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту здійснення покупцем повних розрахунків за придбаний об’єкт
та завершення будівництва і введення об’єкта в експлуатацію.
Покупець зобов’язаний забезпечити виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища 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 перераховуються 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 продажу об’єкта, що становить 1 632,00 грн. (одна тисяча шістсот
тридцять дві гривні 00 коп.), перераховуються на рахунок
№ 37317000140001 у банку УДК у Харківській обл., МФО 851011,
одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337.
Аукціон за методом зниження ціни лота буде проведеE
но 1 вересня 2006 року об 11.00 у приміщенні УніверсальE
ної біржі «Україна» за адресою: м. Харків, пл. КонE
ституції, 1, 7Eй під’їзд, 5Eй 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, 3-й під’їзд,
1-й поверх, кімн. 213, тел. 705-18-73.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування.

ПРОДАЖ ОБ’ЄКТІВ ГРУПИ Е

Фондом майна Автономної Республіки Крим підбито підсумки конкурсу з
повторного продажу об’єкта групи Е — частки у розмірі 20,88% статутного
фонду ТОВ «Завод медичних виробів «Амтек», розташованого за адресою:
Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Глинки, 76. Код за
ЄДРПОУ: 32695005.
Інформація про конкурс з повторного продажу частки у статутному фонді
ТОВ «Завод медичних виробів «Амтек» була надрукована у газеті «Відомості
приватизації» від 31.05.2006 № 20 (409).
Початкова вартість частки: 1 700 000 гривень (без ПДВ), з урахуванE
ням ПДВ — 2 040 000 гривень.
Відповідно до чинного законодавства конкурс з повторного продажу частки
у статутному фонді ТОВ «Завод медичних виробів «Амтек» визнаний таким,
що не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв на участь у конкурсі.

2 серпня 2006 року

Фонд майна Автономної Республіки Крим інформує про підсумки конкурсу з продажу об’єкта
групи Е — частки у розмірі 51,2% статутного фонду ТОВ «Спільне підприємство по будівництву
та експлуатації пансіонату «НЕВА», розташованого за адресою: Автономна Республіка Крим,
98500, м. Алушта, вул. Перекопська, 4.
Інформаційне повідомлення про конкурс з продажу частки у статутному фонді ТОВ «Спільне підприємство по будівництву та експлуатації пансіонату «НЕВА» було опубліковано у газеті «Відомості
приватизації» від 07.06.2006 № 21 (410) і «Кримській газеті» від 31.05.2006 № 100.
Початкова вартість частки без урахування ПДВ: 17 546 240,00 (сімнадцять мільйонів п’ятсот сорок
шість тисяч двісті сорок) грн., ПДВ — 3 509 248,00 (три мільйони п’ятсот дев’ять тисяч двісті сорок
вісім) грн.
Початкова вартість частки з урахуванням ПДВ — 21 055 488,00 (двадцять один мільйон
п’ятдесят п’ять тисяч чотириста вісімдесят вісім) грн.
Відповідно до чинного законодавства конкурс з продажу частки у статутному фонді ТОВ «Спільне
підприємство по будівництву та експлуатації пансіонату «НЕВА» визнаний таким, що не відбувся.

№ 29 (418)
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Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804232
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта соціальної сфери —
частини піонерського табору «Південний Буг»
Назва об’єкта: частина піонерського табору «Південний Буг»,
що знаходиться на балансі ВАТ «Гайворонський тепловозоремонтний завод».
Адреса об’єкта: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Лугова, вул. 7-й км станції «Гайворон».
Відомості про об’єкт: спальний корпус — двоповерхова цегляна будівля загальною площею 308,3 м2, туалет — цегляна будівля загальною площею 14,7 м2. Рік забудови — 1978. Земельна ділянка окремо не виділена.
Призначення об’єкта: організація відпочинку та оздоровлення дітей.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 12 080,00 грн.
ПДВ: 2 416,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
14 496,00 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності протягом
5 років; дотримуватися санітарних норм та правил пожежної
безпеки згідно з чинним законодавством України; утримання
прилеглої території у належному санітарному стані; об’єкт не
підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим юридичним
та фізичним особам без збереження умов, на яких він був
придбаний.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37187006000498 в
банку УДК у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ
13327990. Грошові кошти в розмірі 1 449,60 грн., що становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37315005000498
в банку УДК у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ
13327990. Заяви на участь в аукціоні приймаються до
18.09.2006.
Аукціон відбудеться 22.09.2006 о 10.00 за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 (вінницька філія ДАК «НаціоE
нальна мережа аукціонних центрів»).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою його розташування. Додаткову інформацію можна одержати за
місцем подання заяви. Служба з організації та проведення
аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя,10, тел. 32-25-34, час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта соціальної сфери —
бази відпочинку вихідного дня, що знаходиться на
балансі ВАТ «Дніпропетровський трубний завод»
Назва об’єкта: об’єкт соціальної сфери — база відпочинку
вихідного дня.
Адреса об’єкта: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Нарвська, 300.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Дніпропетровський трубний завод», адреса: 49068, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 31, код за ЗКПО 05393122.
Призначення об’єкта: відпочинок та оздоровлення населення.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять будівлі охорони — 2 одиниці; будівлі відпочинку — 18 одиниць загальною
площею 885,1 м2; будівля котельні; гараж; кухня; дебаркадер;
приміщення для приймання їжі площею 28,9 м2; альтанки —
2 одиниці; навіси — 8 одиниць; склад; убиральні — 4 одиниці;
сарай; сховища для льоду — 4 одиниці; ворота; хвіртка; огорожа та мостіння; мотопомпа МП-800; холодильник «Апшерон».
Земельна ділянка під об’єкт окремо не виділялась. На даний
час згідно з договором оренди об’єкт знаходиться в оренді до
01.11.06.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 762 609,00 грн; ПДВ —
152 521,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
915 130,80 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності; виконувати всі технічні, санітарні та інші правила з утримання об’єкта та
забезпечити дотримання санітарно-екологічних норм, перед-

бачених законодавством України; розрахунок за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами; забезпечення безпечних умов праці, що мінімізують випадки травматизму; працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями,
створення належних умов праці для таких осіб з урахуванням їх
особливих потреб, відповідного облаштування виробництв та
забезпечення доступу до них зазначених осіб; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під
об’єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час експлуатації об’єкта.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або укладення договору купівлі-продажу об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартості
продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не
повертаються.
Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 91 513,08 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносять на рахунок № 37311009001104 Управління Державного казначейства України по Дніпропетровській області,
МФО 805012, код за ЗКПО 13467337 Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37188500900001 Управління Державного казначейства
України по Дніпропетровській області, МФО 805012, код за
ЗКПО 13467337 Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Дніпропетровській області.
Аукціон відбудеться о 10.00 22 вересня 2006 р.
на товарній біржі «Катеринославська» за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 32 (тел. 770E02E12).
Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській області (вул. Комсомольська, 58, кімн. 315). Кінцевий термін прийняття заяв: 18 вересня 2006 року до 17.00.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію про продаж об’єкта
можна отримати за тел.: (056) 742-85-19, 742-89-65.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта соціальної
сфери — лазні, що знаходиться на балансі
ВАТ «Павлоградвугілля» (зі зниженням вартості на 30%)
Назва об’єкта: об’єкт соціальної сфери — лазня.
Адреса об’єкта: 50000, Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Комсомольська, 12.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Павлоградвугілля», адреса: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Леніна, 76, код за ЄДРПОУ 00178353.
Призначення об’єкта: побутове обслуговування.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: літ. Б-1 —
одноповерхова будівля міської лазні з вбудованою котельною,
у тому числі споруди: щитова, літ. б; загорожа, № 1; замощення — I, II; ґанки — № 2, 3, 4; газон — літ. і, та обладнання.
Земельна ділянка під об’єкт окремо не виділялась. Рік побудови — 1968 рік, на даний час об’єкт діючий.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 112 639,10 грн.; ПДВ —
22 527,82 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
135 166,92 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності об’єкта;
виконувати всі технічні, санітарні та інші правила з утримання
об’єкта та забезпечити дотримання санітарно-екологічних
норм, передбачених законодавством України; розрахунок за
об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами; право
користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України;
забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час експлуатації об’єкта.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або укладення договору купівлі-продажу
об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні,
не повертаються.

Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 13 516,70 грн., що
становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносять на рахунок № 37311009001104 Управління Державного казначейства України по Дніпропетровській області, МФО 805012,
код за ЗКПО 13467337 Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37188500900001 Управління Державного казначейства
України по Дніпропетровській області, МФО 805012, код за
ЗКПО 13467337 Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Дніпропетровській області.
Аукціон відбудеться о 10.00 22 вересня 2006 р. у філії
«Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «НаціональE
на мережа аукціонних центрів» за адресою: м. ДніпропеE
тровськ, вул. Ленінградська, 68,корп.12, 4Eй поверх, тел.
779E30E74.
Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області (вул. Комсомольська, 58, кімн. 315). Кінцевий термін прийняття заяв: 18 вересня 2006 року до 17.00.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію про продаж об’єкта можна отримати за тел.: (056) 742-85-19, 742-89-65.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні заводського здравпункту
(з обладнанням)
Назва об’єкта: заводський здравпункт (з обладнанням)
(діючий).
Адреса об’єкта: Херсонська область, м. Нова Каховка,
вул. Промислова, 2.
Балансоутримувач: ВАТ «Новокаховський завод «Укргідромех» (код за ЄДРПОУ 00100256, м. Нова Каховка, вул. Промислова, 2).
Відомості про об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 110,1 м2 та обладнання.
Призначення об’єкта: надання медичних послуг.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не виділена. Питання землекористування покупець вирішує
самостійно згідно з чинним законодавством після набуття
права власності на об’єкт.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 52 461,0 грн., ПДВ —
10 492,2 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ —
62 953,2 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу) для
участі в аукціоні: 6 295,32 грн.
Умови продажу об’єкта: зі збереженням профілю діяльності;
здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного середовища, дотримання екологічних норм, санітарних та протипожежних вимог; до повного розрахунку за об’єкт новий власник не
має права відчужувати, передавати в заставу об’єкт або окреме
майно, що входить до його складу; у разі подальшого відчуження
або передачі в заставу об’єкта приватизації погодити це відчуження або передачу в заставу з Регіональним відділенням ФДМУ по
Херсонській області; відшкодувати регіональному відділенню
витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові
кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок одержувача — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській області на
р/р № 37183003000014 в УДК у Херсонській області, код за
ЄДРПОУ 21295778, МФО 852010.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості продажу для участі в аукціоні вноситься на рахунок одержувача —
Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській області, р/р
№ 37315008000014, код за ЄДРПОУ 21295778 банк одержувача — УДК у Херсонській області, МФО 852010.
Аукціон відбудеться через 50 днів після публікації інфоE
рмації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 за адреE
сою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні припиняється за три дні до початку аукціону.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Херсон,
бульв. Мирний, 3, 6-й поверх, к. 613, телефон для довідок 49-03-73
з 8.00 до 17.00, п’ятниця до 15.00, вихідні — субота, неділя.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні
за місцем його розташування.

ÏÐÎÄÀÆ ÏÀÊÅÒ²Â ÀÊÖ²É ÍÀ ÔÎÍÄÎÂ²É Á²ÐÆ²
Департамент продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів, т. 2863430
Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УФБ та філіях
УФБ. Аукціонні торги 05.09.2006
№
пор.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Адреса

1

00285735 ВАТ «ІВАНІВ
СЬКИЙ ВЕРСТАТОЗА
ВОД»* (ДОД.)

94643, ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,
АНТРАЦИТІВСЬКИЙ РН,
СМТ ІВАНІВКА,
ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 14

Ознака
ФорF монопоF
Статутний
ма
ліста
фонд,
виF та ст.
грн.
пуску важлиF
акцій вого
Д

М

НоміF
нал,
грн.

2 258 690,00 0,250

Пакет
акцій,
шт.

%
до
СФ

8954628

99,11

ЗеF
мельF
на
ділянF
ка,
га
15,0

Дата
надання
інфорF
мації
01.01.2006

КільF
кість Вартість
праF основних
фондів,
цівF
грн.
ників,
чол.
28

10 852 100

ЗаборгоF ЗаборгоF
БалансоF
Обсяг
ваність
Знос
ваність
вий
дебіторF кредиторF виробF
ОФ,
прибуток,
ництва,
ська,
%
ська,
грн.
грн.
грн.
грн.
69,80

361 400

209 500

1 996 800

96 000

Сукупна
Сукупний
вартість
обсяг
активів
реалізації
(за останній (за останній
фін. рік),
фін. рік),
грн.
грн.
80 000

4 886 000

Назва продукції,
що виробляється

ІТ1ГМ1000,
ІТ1ГМ1400

Місце проведення торгів: УФБ, 01025, м. Київ, пров. Рильський, 10, телефони для довідок: (044) 278E28E50, 278E83E03. Дата проведення торгів: 05.09.2006. Початок торгів об
11.00. Позначкою «М» відмічені пакети акцій ВАТ, що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.
* Ухвалою Господарського суду Луганської області (справа від 21.04.06 № 10/42б) по ВАТ «Іванівський верстатозавод» введено процедуру санації боржника.

№ 29 (418)

2 серпня 2006 року

10
Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на КМФБ та філіях
м. Київ, КМФБ. Аукціонні торги 07.09.2006
№
пор.

1

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

14312499 ВАТ «МАШИ
НОБУДІВНИЙ ЗАВОД
«АМЕТИСТ» (ДОД.)

Адреса

75100, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.,
М. ЦЮРУПИНСЬК,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1

ФорF
ма
виF
пуску
акцій
Д

Ознака
монопоF Статутний
ліста
фонд,
та ст.
грн.
важлиF
вого
—

НоміF
нал,
грн.

7 957 700,00 0,250

Пакет
акцій,
шт.

%
до
СФ

7957700

25,00

ЗеF
мельF
на
ділянF
ка,
га
32,62

Дата
надання
інфорF
мації
01.01.2006

КільF
кість Вартість
праF основних
фондів,
цівF
грн.
ників,
чол.
12

11 852 700

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

ЗаборгоF ЗаборгоF
БалансоF
Обсяг
ваність
Знос
ваність
вий
дебіторF кредиторF виробF
ОФ,
прибуток,
ництва,
ська,
%
ська,
грн.
грн.
грн.
грн.
48,32

341 400

7700

191800

17 500

14 600

14 427 800

Назва продукції,
що виробляється

ВИРОБНИЦТВО
БУДІВЕЛЬНИХ І
СТАЛЕВИХ
КОНСТРУКЦІЙ

Місце проведення торгів: КМФБ, 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 5б (2Eй поверх), телефон для довідок (044) 490E57E88. Дата проведення торгів: 07.09.2006. Початок торгів
об 11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УМФБ
м. Київ, УМФБ. Аукціонні торги 08.09.2006
№
пор.

1

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

33251684 ВАТ «КОНСТ
РУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО
ЖЕЖНИХ ТА СПЕЦІА
ЛЬНИХ МАШИН»

Адреса

17510, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.,
М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. КОСТЯ
НТИНІВСЬКА, 199А

ФорF
ма
виF
пуску
акцій
Д

Ознака
монопоF Статутний
ліста
фонд,
та ст.
грн.
важлиF
вого
—

4 165 600,00

НоміF
нал,
грн.

Пакет
акцій,
шт.

%
до
СФ

ЗеF
мельF
на
ділянF
ка,
га

Дата
надання
інфорF
мації

0,250

4163480

24,99

1,39

01.01.2006

КільF
кість Вартість
праF основних
фондів,
цівF
грн.
ників,
чол.
65

2 723 800

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

ЗаборгоF ЗаборгоF
БалансоF
Обсяг
ваність
Знос
ваність
вий
дебіторF кредиторF виробF
ОФ,
прибуток,
ництва,
ська,
%
ська,
грн.
грн.
грн.
грн.
61,99

826 500 2 719 900

2 852 300

1 813 500

1 813 500

8 073 400

Назва продукції,
що виробляється

ВИРОБНИЦТВО
АВТОМОБІЛЬНОГО
ТРАНСПОРТУ

Місце проведення торгів: УМФБ, 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 5б, телефон для довідок 537E70E68. Дата проведення торгів 08.09.2006. Початок торгів об 11.00. Позначка «Д»
вказує на документарну форму випуску акцій.

ÊÎÍÊÓÐÑÈ Ç Â²ÄÁÎÐÓ ÅÊÑÏÅÐÒ²Â
Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 01.12.2004 № 10"36"16511 редакція приймає електронною поштою від
регіональних відділень ФДМУ (gazeta@spfu.gov.ua) щосереди до 15.00 на публікацію в газеті «Відомості приватизації» ін"
формації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.
Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, в якому зазначаються:
вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист;
прізвище, ім’я та по батькові (повністю), телефон виконавця;
електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше вищезазначеного терміну, будуть опубліковані у номері газети, що вийде друком лише за два тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у паперовому вигляді залишаються в регіональному
відділенні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
Назва об’єкта: об’єкт групи Ж — їдальня.
Місцезнаходження: Житомирська область, Ємільчинський р-н,
с. Варварівка, вул. Центральна, 40.
Балансоутримувач: СТОВ «Нове життя».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів та їх балансова(залишкова)вартість: (1 будівля);
балансова(залишкова) вартість — 15 600 грн.
Дата оцінки 30.06.2006.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення кон"
курсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та під"
твердних документів. До підтвердних документів належать: заява на
участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо; практичний досвід роботи з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного
майна, тощо); один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконаних робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області до 14.08.2006.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по ЖиE
томирській області (10008, м. Житомир, вул. 1 Травня, 20)
18.08.2006.
Тел. для довідок 22-76-17.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
Назва об’єкта: об’єкт державної власності (група А) — група інвентарних об’єктів: будівлі їдальні площею 288,2 м2 та будівлі складу площею 66,3 м2.
Місцезнаходження: м. Новоград-Волинський , вул. Вокзальна, 13.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом викупу з компенсацією орендарю
невід’ємних поліпшень.
Кількість об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість:
2 будівлі;
балансова(залишкова) вартість — 36 882,75 грн.
Дата оцінки 31.07.2006.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та
підтвердних документів. До підтвердних документів належать: заява
на участь у конкурсі за встановленою формою; копія 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,

2 серпня 2006 року

яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково
залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного
майна тощо; практичний досвід роботи з незалежної оцінки майна, у
тому числі подібного майна тощо); один конверт із зазначенням
адреси учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконаних робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області до 14.08.2006.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по ЖиE
томирській області (10008, м. Житомир, вул.1 Травня, 20)
18.08.2006.
Тел. для довідок 22-76-17.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Кіровоградській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки об’єкта
Назва об’єкта: будівля гаража, літ. Г, загальною площею 21,8 м2, що знаходиться на балансі Олександрійської об’єднаної податкової інспекції.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Діброви, 38.
Відомості про об’єкт: окремо розташована будівля, стіни з бетонних
блоків, дах — залізобетонні плити; рік введення в експлуатацію — 1993 р.
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової вартості
для продажу на аукціоні.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення кон"
курсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та під"
твердних документів.
До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсі за
встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
25.11.2003 № 2100); 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 додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у 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 термін виконання робіт,
якщо він не визначений в інформації для проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційної роботи Регіонального відділення ФДМУ по Кіровоградській області до
14 серпня 2006 року включно.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно
зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по
Кіровоградській області 17 серпня 2006 року о 15.00 за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Луганській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки майна
Нежитлове приміщення загальною площею 216,8 м2 (торговий павільйон).
Мета оцінки — викуп з наявністю невід’ємних поліпшень орендованого майна.
Адреса: м. Лисичанськ, вул. Октябрська, 316.
Балансоутримувач — ВАТ «Лисичанський склозавод».
Запланована дата оцінки — 31 липня 2006р.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 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:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що
має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів,
виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів)
у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого 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 діяльності 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 — спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають 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 майна, 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 регіонального відділення Фо"
нду державного майна України конкурсну документацію, яка складаєть"
ся з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних
документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у 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, кошторису
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального
відділення ФДМУ по Луганській області (м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а,
кімн. 206) до 17.00 14.08.2006.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно
зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться 21.08.2006 о 15.00 в Регіональному віддіE
ленні ФДМУ по Луганській області, за адресою: 91000, м. ЛуE
ганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а.
Телефон для довідок 58-03-30.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
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 Ж
Назва об’єкта: лазня (баня).
Адреса: м. Броди, вул. Богуна, 1.
Балансоутримувач: закрите акціонерне товариство «Бродівський
Агротехсервіс».

№ 29 (418)

11
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою повернення його
до державної власності.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі доку"
менти: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100); копію установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено претендентом до 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; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки, у
тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і повинна містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміни виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по
Львівській області 16 серпня 2006 р. о 12.00 за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області до 16.45
11 серпня 2006 р. Телефон для довідок (0322)74-12-24.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів приватизації
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта: будівля недіючого магазину загальною площею
42,1 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «АТП-15107».
Місцезнаходження об’єкта: 67700, Одеська область, м. БілгородДністровський, вул. Шабська, 67а.
Галузь народного господарства, основні види продукції, що виробляються — продаж і здавання в найм нерухомого майна невиробничого
призначення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів — 6 393 грн. (балансова вартість станом на 01.10.2004, залишкова
вартість на дату інвентаризації відсутня).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — ні.
Організаційно-правова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 31.07.2006.
2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта: будівля недіючої їдальні загальною площею
203,3 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «АТП-15107».
Місцезнаходження об’єкта: 67700, Одеська область, м. БілгородДністровський, вул. Шабська, 67а.
Галузь народного господарства, основні види продукції, що виробляються — продаж і здавання в найм нерухомого майна невиробничого
призначення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів — 10 164 грн. (балансова вартість станом на 01.10.2004, залишкова
вартість на дату інвентаризації відсутня).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — ні.
Організаційно-правова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 31.07.2006.
3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта: будівля недіючої їдальні загальною площею
419,6 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «АТП-15107».
Місцезнаходження об’єкта: 67700, Одеська область, м. БілгородДністровський, вул. К.Маркса, 46.
Галузь народного господарства, основні види продукції, що виробляються — продаж і здавання в найм нерухомого майна невиробничого
призначення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів — 10 164 грн. (балансова вартість станом на 01.10.2004, залишкова
вартість на дату інвентаризації — 468 541).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — ні.
Організаційно-правова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 31.07.2006.
Відповідно до вимог наказу ФДМУ від 25.10.03 № 2100, претенденти
подають конкурсну документацію (по кожному об’єкту оцінки окремо):
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3);
копію 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 додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України.
Інформація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у 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 пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, по проведенню конкурсу, терміну виконання робіт. Конкурсну документацію слід подавати до Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області до 15.07.06 за адресою:
65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 2-й поверх, кімн. 1113.
Конкурс відбудеться 18.08.06.
Довідки за телефонами: (048) 731-50-28, 731-50-39.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які були залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
приватизації, що відбувся 20 липня 2006 року
1. Назва об’єкта: державна частка (2%) у статутному фонді ТОВ
«Українсько-іспанське спільне підприємство «Транспрес».
Місцезнаходження об’єкта: 68001, Одеська область, м. Іллічівськ,
вул. Промислова, 2.
Викуп.
Переможцем конкурсу визнано ПП «Сейл Прайс Компані».
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2. Назва об’єкта: будівля колишньої вагової будки № 1 загальною площею 10,3 м2, що знаходиться на балансі СБМРіЦС Одеського БМЕУ
№1 Одеської залізниці.
Місцезнаходження об’єкта: 68800, Одеська область, м. Рені, вул. Леніна, 36, ст. Рені-Наливна.
Аукціон.
Переможцем конкурсу визнано ТОВ «Інспекторат України».
3. Назва об’єкта: будівля колишнього магазину № 63,64 загальною
площею 96,4 м2, що знаходиться на балансі СБМРіЦС Одеського БМЕУ
№ 1 Одеської залізниці.
Місцезнаходження об’єкта: 68400, Одеська область, м. Арциз,
вул. Привокзальна.
Аукціон.
Переможцем конкурсу визнано ПП «Аналітик».
4. Назва об’єкта: будівля складу-пакгаузу загальною площею 308,0 м2, що
знаходиться на балансі СБМРіЦС Одеського БМЕУ №1 Одеської залізниці.
Місцезнаходження об’єкта: 68542, Одеська область, Тарутинський
район, ст. Березино.
Аукціон.
Переможцем конкурсу визнано ПП «Аналітик».
5. Назва об’єкта: одноповерхова будівля колишнього залізничного
вокзалу загальною площею 160,0 м 2, що знаходиться на балансі
СБМРіЦС Одеського БМЕУ №1 Одеської залізниці.
Місцезнаходження об’єкта: 67800, Одеська область, смт Овідіополь.
Аукціон.
Переможцем конкурсу визнано ПП «Аналітик».
6. Назва об’єкта: будівля приколійного складу (інв. № 10238) загальною площею 225,6 м2, що знаходиться на балансі СБМРіЦС Одеського
БМЕУ № 1 Одеської залізниці.
Місцезнаходження об’єкта: 66410, Одеська область, ст. Жеребкове.
Аукціон.
Переможцем конкурсу визнано ПП «Аналітик».
7. Назва об’єкта: будівля приколійного складу (інв. № 10250) загальною площею 331,4 м2, що знаходиться на балансі Котовського БМЕУ
№ 2 Одеської залізниці.
Місцезнаходження об’єкта: 66500, Одеська область, ст. Любашівка.
Аукціон.
Переможцем конкурсу визнано ПП «Аналітик».

гальною площею 153,8 м2, який знаходиться на балансі Новокаховського міськвиконкому та розташований за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 17.
Об’єкт з поліпшеннями.
Спосіб приватизації — викуп орендарем.
Запланована дата оцінки 31.07.06.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію
в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ
№ 2100 від 25.11.2003):
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
копію 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 залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформацію про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з 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 виконання робіт (не
більше 15 календарних днів).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 18.08.06 за адресою: м. Херсон, бульвар
Мирний, 3, РВ ФДМУ по Херсонській області.
Конкурсна документація приймається до 14.08.06 (включно) за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, РВ ФДМУ по Херсонській області,
кімн. 502, тел. для довідок 49-33-68.

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 вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки — окреме індивідуально визначене майно —
вагон-будинок металевий (інв. № 124).
Місцезнаходження об’єкта — м. Хмельницький, вул. Прибузька, 54.
Запланована дата оцінки об’єкта — 31.07.2006.
Організаційно-правова форма — державна власність.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі доку"
менти:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до
Положення про конкурсний відбір експертів, затвердженого наказом
ФДМУ від 25.11.2003 № 2100);
копію установчого документа 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 претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом
державного майна України;
інформацію про 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 подається в
запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу — практичний досвід визначення ринкової вартості подібного майна.
Конкурс відбудеться 14 серпня 2006 року о 14.00 в РегіональE
ному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області за адресою:
м. Хмельницький, вул. Соборна,75.
Документи приймаються до 7 серпня 2006 року (включно).
Телефон для довідок 79-56-16.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка вартості об’єкта малої приватизації (група А), що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (торговий центр площею
358,2 м2), що знаходиться на балансі ВАТ «Племінний завод «Червоний
велетень».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Зміївський р-н,
с. Першотравневе, вул. Центральна, 3.
Відомості про об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення на першому
поверсі, 2-поверхового нежитлового будинку (літ. А-2), загальною площею 358,2 м2, 1975 року побудови.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: — 117 342,12 грн. станом на 01.01.2006.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні ): ні.
Організаційно-правова 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 конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних
документів (наказ ФДМУ №2100 від 25.11.2003 із змінами, затвердже"
ними наказом ФДМУ № 3035 від 24.11.2005). До підтвердних докумен"
тів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого документа претендента, копії кваліфікаційних документів оцінювачів, копії посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямами, які працюють у
штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ, інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента 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 залучені 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 допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового
діловодства Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області до
15.08.2006 за адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром,
3-й під’їзд, 1-й поверх, кімн. 205.
Конкурс відбудеться 18.08.2006 о 15.00 в Регіональному віддіE
ленні ФДМУ по Харківській області за адресою: 61022, м. Харків,
пл. Свободи, 5, Держпром, 3Eй під’їзд, 5Eй поверх, кімн. 230а.
Тел. для довідок (057) 705-18-59.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся в Регіональному відділенні
ФДМУ по Харківській області 14.07.2006 з відбору суб’єктів
оціночної діяльності
1. По об’єкту: ЦМК — буфет-кафе «Дорожній», що орендується ТОВ
«Дорожній», за адресою: Харківська обл., м. Люботин, вул. Шевченка, 1к,
конкурс вважати таким, що не відбувся, не надійшло жодної заяви від
суб’єктів оціночної діяльності.
2. Договір на проведення оцінки по об’єкту: нежитлові приміщення в
будівлі площею 430,01 м2, що знаходиться на балансі ДКВППО «Дорпобут» Південної залізниці, за адресою: м. Харків, вул. Кубасова, 20, буде
укладено з суб’єктом оціночної діяльності ФОП" Пономаренко О.В.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМ У 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 — частина прибудованого підсобного приміщення та підвального приміщення в будівлі універмагу за-

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктiв оцiночної дiяльностi,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів
Державна власність.
Назва об’єкта оцінки: майно, що належить державному підE
приємству «Приладобудівний завод «Райдуга».
Адреса об’єкта оцінки : м. Сміла, вул. Мазура, 22.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продажу активів платника податків, які перебувають у
податковій заставі.
Замовником оцінки є Смілянська об’єднана податкова інспекція Черкаської області.
Назва об’єкта оцінки: будівля колишньої котельні загальною
площею 104,0 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Медведівська
ПМК-203».
Адреса об’єкта оцінки: Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Медведівка.
Відомості про об’єкт оцінки: телефон (230) 95-2-41, загальна площа
104,0 м2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості.
Спосіб приватизації: аукціон.
Дата оцінки: 31.07.2006 .
Комунальна власність.
Назва об’єкта оцінки: частина підвальних приміщень БП «Лотос»,
що орендується ПП Калинушкою О.Б.
Адреса об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Вернигори, 4.
Відомості про об’єкт: телефон 63-88-06, загальна площа 75,2 м2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості.
Спосіб приватизації: викуп.
Дата оцінки: 31.07.2006.
Назва об’єкта оцінки: частина підвальних приміщень БП «Лотос»,
що орендується ПП Калинушкою Г.В.
Адреса об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Вернигори, 4.
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Відомості про об’єкт оцінки: телефон 63-88-06, загальна площа
134,3 м2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості.
Спосіб приватизації: викуп.
Дата оцінки: 31.07.2006.
3. Назва об’єкта оцінки: прибудоване нежитлове приміщення.
Адреса об’єкта оцінки: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, пров. Павлова,16.
Відомості про об’єкт: телефон відсутній, загальна площа 218,4 м2,
балансова залишкова вартість 26 600 грн.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості.
Спосіб приватизації: викуп орендарем.
Дата оцінки: 31.07.2006.
4. Назва об’єкта оцінки: ігровий майданчик.
Адреса об’єкта оцінки: м. Сміла, вул. Кременчуцька, 6а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості.
Спосіб приватизації: аукціон.
Відомості про об’єкт: майданчик площею 202 м2.
Дата оцінки: 31.07.2006.
Учасники конкурсу подають до регiонального вiддiлення конкурсну до"
кументацiю в запечатаному конвертi з описом пiдтвердних документiв.
До пiдтвердних документiв належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою (вiдповiдно до
Положення про конкурсний вiдбiр суб’єктiв оцiночної дiяльностi, затвердженого наказом ФДМУ вiд 25.11.2003 № 2100);
копiя установчого документа претендента;
копії квалiфiкацiйних документiв оцiнювачiв, якi працюють у штатному
складi та яких буде залучено до проведення оцiнки та пiдписання звiту
про оцiнку майна;
письмовi згоди оцiнювачiв, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робiт з оцiнки майна та пiдписання звiту про оцiнку
майна, завiренi їхнiми особистими пiдписами;
копiя сертифiката суб’єкта оцiночної дiяльностi, виданого претенденту Фондом державного майна України;
iнформацiя про претендента (документ, який мiстить вiдомостi про
претендента щодо його досвiду роботи, квалiфiкацiї та особистого досвiду роботи оцiнювачiв, якi працюють у його штатному складi та додатково залучаються ним, з незалежної оцiнки майна, у т. ч. подiбного майна тощо).
Конкурсну документацiю слiд подавати до загального вiддiлу Регiонального вiддiлення ФДМУ по Черкаськiй областi за чотири робочі днi
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). Останнiй день подання заяви — 18 серпня 2006 р.
Конкурсна пропозицiя претендента подається в окремо запечатаному конвертi i має мiстити пропозицiю щодо вартостi виконання робiт,
калькуляцiї витрат, пов’язаних з виконанням робiт, а також термiну виконання робіт в календарних днях.
До подання заяви до регіонального відділення оцінювач повинен ознайомитися з об’єктом оцінки, в разі відмови від проведення оцінки об’єкта приватизації, суб’єкт оціночної діяльності відшкодовує витрати про
оголошення конкурсу в пресі.
Конкурс відбудеться 23 серпня 2006 року в Регіональному відE
діленні ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. ЧеркаE
си, бульв. Шевченка, 185.
Тел. для довідок: 37-26-60, 37-29-71, 37-30-90, 37-29-82.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМ України по м. Києву
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки
об’єкта нерухомості
Об’єкт незавершеного будівництва — кафе на 50 місць, за адресою:
м. Київ, вул. С. Лазо, 5б.
Метою проведення незалежної оцінки є: визначення вартості ОНБ для
повернення у державну власність.
Окреме індивідуально визначене майно — автотранспорт, що
знаходиться на балансі ВАТ «Київське АТП-13056», у складі: автомобільна ремонтна майстерня ПАРМ-1М (3 автомобілі ЗИЛ-157
вип. 1965 р.); автомобільна ремонтна майстерня МТО-АТ (автомобіль ЗИЛ-131 вип. 1990 р., автомобіль ЗИЛ-131 вип. 1978 р.,
автомобіль ЗИЛ-157 вип. 1967 р.); автомобільне майно та запасні частини.
Окреме індивідуально визначене майно — автотранспорт, що знаходиться на балансі ЗАТ Київська виробнича компанія «Рапід», у складі:
автомобіль ЗИЛ-157 № 42-10 КИК; індивідуальні комплекти запасних частин та інструментів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділен"
ня Фонду державного майна України по м. Києву конкурсну докумен"
тацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних до"
кументів.
До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі (за встановленою формою);
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у 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, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних днях.
Конкурсна документація претендента подається на кожний об’єкт
окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться 18 серпня 2006 р. о 10.00 в РегіональE
ному відділенні Фонду державного майна України по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 50г, тел. для довідок
235E53E86.

Документи приймаються до 12.30 14 серпня 2006 р. за адресою:
м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 50г, кімн. 215. Тел. для довідок 235-53-86.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся в Регіональному відділенні ФДМУ
по Волинській області
По групі інвентарних об’єктів (інв. №№ 101034-101045, 101047101048, 101050-101055) Кортеліської експлуатаційної дільниці, що знаходиться на балансі Ратнівського МУВГ, за адресою: Волинська обл.,
Ратнівський район, с. Кортеліси. Переможцем конкурсу визнано Во"
линську торгово"промислову палату.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, який відбувся 06.07.2006
у Регіональному відділенні Фонду державного майна України
по Донецькій області
(на замовлення Дзержинської міської ради)
Переможцем конкурсу визнано СПД ФО Кравцов О. А по об’єктах:
1. Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 85,4 м2, що
знаходиться на балансі Дзержинського комунального підприємства
«Дзержинськжитлосервіс», м. Дзержинськ, вул. Маяковського, 33.
2. Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 48,3 м2, що
знаходиться на балансі Дзержинського комунального підприємства
«Дзержинськжитлосервіс», м. Дзержинськ, вул. 50 років ВЛКСМ, 7.
3. Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 25,9 м2, що
знаходиться на балансі Дзержинського комунального підприємства
«Дзержинськжитлосервіс», м. Дзержинськ, вул. Маяковського, 35.
4. Будівля майстерень колишньої ЗШ № 4 загальною площею 1 633,5 м2,
що знаходиться на балансі Дзержинського міського відділу освіти, м. Дзержинськ, вул. Енгельса, 27.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
що відбувся 20.07.2006 в Регіональному відділенні ФДМУ
по Сумській області з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки майна станом
на 30.06.2006
Конкурсною комісією прийнято рішення переможця не визначати в
зв’язку з призупиненням процедури приватизації об’єкта: комплекс будівель, що знаходиться на балансі Сумський державний селекційний
центр, м. Білопілля, вул. Тернівська, 66.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області
про підсумки конкурсу, який відбувся 21.07.2006 з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів
Переможцями конкурсу по незавершеному будівництву — друга черга АЗС із стоянкою будівельних машин ЧСУМ, м. Черкаси, вул. Сурікова,
14, визнано — Беспалий В. Я.

ФДМУ повідомляє
Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Тернопільській області повідомляє, що постійна конкурсна комісія визнала конкурс на заміщення вакантної посади голови
правління ВАТ «Цукровий завод «Поділля», оголошеного в
газеті «Відомості приватизації» № 21 (410) від 07.06.2006, таким, що не відбувся.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про повторний
конкурс на заміщення вакантної посади голови
правління ВАТ «Цукровий завод «Поділля»
Адреса ВАТ: вул. Микулинецька, 116, м. Тернопіль, 46005.
Вимоги до учасників конкурсу: наявність вищої осві-

ОРЕНДА
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по ІваноEФранківській області
про підсумки проведення конкурсів на право укладення
договорів оренди державного нерухомого майна
загальною площею 671,9 м2, яке перебуває
на балансі станції ІваноEФранківськ державного
територіальноEгалузевого об’єднання
«Львівська залізниця»
Переможцем конкурсу, який відбувся 10 липня 2006 р., на
право укладення договору оренди державного нерухомого
майна — частини вбудованих приміщень загальною площею

ти та стаж роботи на керівних посадах не менше трьох
років.
Для участі в конкурсі потрібно подати такі документи:
заяву кандидата на участь у конкурсі;
заповнений у встановленому порядку особовий листок з обліку кадрів;
автобіографію;
копію документів про освіту;
план роботи на посаді голови правління ВАТ;
програму покращання фінансово-економічного стану ВАТ
або програму виходу з кризового стану (техніко-економічне
обґрунтування заходів щодо забезпечення прибуткової роботи ВАТ, поліпшення фінансово-економічних результатів
роботи ВАТ, план ліквідації заборгованостей з виплати за-

робітної плати, перед бюджетом, Пенсійним фондом України та інше);
листи-подання з організацій, які рекомендують кандидата
(листи-подання повинні містити оцінку плану роботи та програми, характеристику особистих якостей і висновок про змогу займати посаду голови правління).
Документи для участі у конкурсі приймаються секретарем
комісії впродовж місяця з дня опублікування оголошення за
адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області, каб. № 704.
Конкурс буде проведено через 30 днів після опуE
блікування оголошення в газеті «Відомості приваE
тизації».

198 м2, одноповерхової каркасного типу будівлі матеріального
складу, розташованого на території старого вантажного двору
залізничної станції, яка перебуває на балансі станції ІваноФранківськ державного територіально-галузевого об’єднання
«Львівська залізниця», визнано фізичну особу — підприємця
Бурлак Ірину Валеріївну.
Переможцем конкурсу, який відбувся 10 липня 2006 р., на
право укладення договору оренди державного нерухомого
майна — частини вбудованих приміщень загальною площею
473,9 м2, одноповерхової каркасного типу будівлі матеріального складу, розташованого на території старого вантажного двору залізничної станції, яка перебуває на балансі станції Івано-Франківськ державного територіально-галузевого
об’єднання «Львівська залізниця», визнано юридичну особу — ПП «АРСбудкомплект».

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про результати конкурсів
на право укладення дoгoвopів оpeнди державного майна
Переможцем конкурсу, який відбувся 04.07.2006, на право
укладення договору оренди державного нерухомого майна —
прибудоване нежитлове приміщення площею 44,1 м2, що знаходиться на балансі Сумської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», розташоване
за адресою: м. Суми, вул. Кірова, 171а, визнано фізичну особу
— підприємця.
Переможцем конкурсу, який відбувся 04.07.2006, на право укладення договору оренди державного нерухомого майна — вбудоване нежитлове приміщення площею 130,3 м2, що
знаходиться на балансі Сумського будівельно-монтажного
експлуатаційного управління Південної залізниці, розташованого в одноповерховій будівлі залізничного вокзалу за адресою: Сумська область, Великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. Станційний, 12, визнано юридичну особу.

ДО УВАГИ ОЦІНЮВАЧІВ
Відповідно до наказу ФДМУ від 19.07.06 № 1132
анульовано свідоцтво про реєстрацію в ДержавE
ному реєстрі оцінювачів від 10.06.2002 № 1114,
видане ФДМУ Бєлка О. Г.
Відповідно до наказу ФДМУ від 19.07.06 №
1133 у зв’язку з отриманням Паничем О. О. но-

вого кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
17.06.2006 ЦМК № 257, виданого ФДМУ і Українською комерційною школою, анульовано свіE
доцтво про реєстрацію в Державному реєстE
рі оцінювачів від 07.06.2006 № 4681, видаE
не ФДМУ Паничу О. О.

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.
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Відповідно до наказу ФДМУ від 19.07.06 № 1134
анульовано свідоцтво про реєстрацію в ДержавE
ному реєстрі оцінювачів від 21.01.2004 № 960,
видане ФДМУ Кардашу Ю. В.
Відповідно до наказу ФДМУ від 19.07.06 № 1135
анульовано свідоцтво про реєстрацію в ДержавE

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
01133, м. КИЇВE133,
вул. КУТУЗОВА, 18/9

ному реєстрі оцінювачів від 28.02.2002 № 369,
видане ФДМУ Бутиріну О. Г.
Відповідно до наказу ФДМУ від 19.07.06 № 1136
анульовано свідоцтво про реєстрацію в ДержавE
ному реєстрі оцінювачів від 28.02.2002 № 357,
видане ФДМУ Тимошенку О. О.
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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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