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ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ À
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804234
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване нежитлове приміщення — магазин продтоварів
за адресою: м. Червоноармійськ, вул. Шахтобудівельників, 13.
Приватизовано юридичною особою за 125 280,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 20 880,00 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення — магазин «Обої» за ад
ресою: м Червоноармійськ, вул. Горького, 22. Приватизовано
фізичною особою за 26 478,00 грн., у т. ч. ПДВ — 4 413,00 грн.
Приміщення в цокольному поверсі площею 40,0 м2 з ґанком та
приямком за адресою: м. Горлівка, пр. Перемоги, 97. Приватизо
вано фізичною особою за 2 498,40 грн., у т. ч. ПДВ — 1 023,80 грн.
Вбудоване приміщення площею 16,1 м2 за адресою: м. Гор
лівка, вул. Маршала Москаленка, 11. Приватизовано фізичною
особою за 2 498,40 грн., у т. ч. ПДВ — 416,40 грн.
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване підвальне приміщення № 59 з вхідним
ґанком загальною площею 65,5 м2 за адресою: м. Луганськ,
вул. Совєтська, 69. Приватизовано фізичною особою за
88 936,80 грн., у т. ч. ПДВ — 14 822,80 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення площею 44,1 м2 за адре
сою: м. Луганськ, м. Щастя, вул. Леніна, 6, прим. 15. Прива
тизовано юридичною особою за 12 489,60 грн., у т. ч. ПДВ —
2 081,60 грн.
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Обладнання, устаткування їдальні (17 одиниць) та інвентар,
що знаходиться на балансі ВАТ «Миколаївбудмеханізація», за
адресою: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 13. Приватизовано
юридичною особою за 11 841,60 грн., у т. ч. ПДВ — 1 973,60 грн.
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення прибудови до першого поверху жит
лового будинку загальною площею 160,5 м2, що знаходяться
на балансі ВАТ «Укроргенергобуд», за адресою: м. Одеса,
вул. Сонячна, 10. Приватизовано юридичною особою за
283 920,00 грн., у т. ч. ПДВ — 47 320,00 грн.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
В інформації РВ ФДМУ по Полтавській області, опубліко
ваній у газеті «Відомості приватизації» від 26.07.06 № 20
(417) на стор. 5 в рубриці «Приватизовано шляхом вику
пу», назву об’єкта викласти у такій редакції: «Будівля лаз5
ні загальною площею 148,7 м2 (літ. Б), що знаходиться
на балансі ПСП «Миколи Щорса», розташована за адресою:
Кременчуцький р н, с. Кам’яні Потоки, вул. Радгоспна, 14».
Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. Першо
травнева, 3. Приватизовано фізичною особою за 38 029,20 грн.,
у т. ч. ПДВ — 6 338,20 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. 29 Ве
ресня, 5. Приватизовано фізичною особою за 72 208,80 грн.,
у т. ч. ПДВ — 12 034,80 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. 29 Ве
ресня, 10/24. Приватизовано фізичною особою за 74 744,76 грн.,
у т. ч. ПДВ — 12 457,46 грн.
В інформації РВ ФДМУ по Харківській області, опубліко
ваній у газеті «Відомості приватизації» від 19.07.06 № 27
(416) в рубриці «Приватизовано шляхом викупу» на с. 3, слід
читати: «Нежитлові приміщення першого поверху загаль5
ною площею 54,9 м2, літ. А 5, що знаходяться на балансі
Державного комерційно виробничого підприємства побу
тового обслуговування «Дорпобут» Південної залізниці і
орендуються приватною фірмою «Чобіток». Приватизовано
юридичною особою за 39 480,00 гривень (у тому числі ПДВ —
6 580,00 гривень)».
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення підвалу площею 119,0 м2, які знахо
дяться на балансі відділу культури Уманської міської ради, за
адресою: м. Умань, вул. Леніна, 1. Приватизовано фізичною
особою за 62 230,00 грн., у т. ч. ПДВ — 10 371,80 грн.
Нежитлові приміщення площею 51,8 м2, які знаходяться на
балансі відділу охорони здоров’я Уманської міської ради, за ад
ресою: м. Умань, вул. Тищика, 38. Приватизовано фізичною
особою за 65 160,00 грн., у т. ч. ПДВ — 10 860,00 грн.
м. КИЇВ
Нежитлові приміщення площею 130,3 м2 (літ. А) за адресою:
м. Київ, вул. Космонавта Волкова, 2а. Приватизовано юридич
ною особою за 316 140,00 грн., у т. ч. ПДВ — 52 690,00 грн.
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Нежитлова будівля площею 255,0 м 2 (літ. Б) за адресою:
АРК, м. Ялта, м. Алупка, вул. Ялтинська, 27. Приватизовано
юридичною особою за 352 279,20 грн., у т. ч. ПДВ — 58 713,20 грн.
Нежитлова будівля площею 308,4 м 2 (літ. В) за адресою:
АРК, м. Ялта, м. Алупка, вул. Ялтинська, 27. Приватизо
вано юридичною особою за 364 936,80 грн., у т. ч. ПДВ —
60 822,80 грн.
Нежитловий будинок площею 238,5 м2 (літ. А) за адресою:
АРК, м. Ялта, м. Алупка, вул. Ялтинська, 27. Приватизовано
юридичною особою за 289 062,00 грн., у т. ч. ПДВ —
48 177,00 грн.
Нежитловий будинок площею 255,3 м 2 (літ. Е) за адресою:
АРК, м. Ялта, м. Алупка, вул. Ялтинська, 27. Приватизова
но юридичною особою за 540 472,80 грн., у т. ч. ПДВ —
90 078,80 грн.
Нежитлова будівля площею 87,2 м 2 (літ. З) за адресою:
АРК, м. Ялта, м. Алупка, вул. Ялтинська, 27. Приватизова
но юридичною особою за 105 686,40 грн., у т. ч. ПДВ —
17 614,40 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 2 084,7 м2 (літ. А)
за адресою: пр. Мирний, 4. Приватизовано юридичною осо
бою за 4 977 326,00 грн., у т. ч. ПДВ — 829 554,00 грн.
Нежитлове приміщення площею 72,1 м2 (літ. А) за адресою:
вул. Алма Атинська, 99/2. Приватизовано юридичною особою
за 224 758,80 грн., у т. ч. ПДВ — 37 459,80 грн.
Нежитлові приміщення площею 186,6 м2 (літ. А) за адресою:
вул. Зої Гайдай, 5. Приватизовано юридичною особою за
342 739,20 грн., у т. ч. ПДВ — 57 123,20 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Івана Кудрі,
37а. Приватизовано юридичною особою за 1 087 524,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 181 254,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: бульв. Лесі Укра
їнки, 24. Приватизовано юридичною особою за 869 868,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 144 978,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. Б) за адресою: вул. Панаса Мир
ного, 9. Приватизовано юридичною особою за 89 532,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 14 922,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: бульв. Лихачо
ва, 6. Приватизовано юридичною особою за 414 660,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 69 110,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: Кловський уз
віз, 3. Приватизовано фізичною особою за 276 792,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 46 132,00 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення гаража (бокс № 1) загальною площею
47,4 м 2 , що знаходиться на балансі Державного зовніш
ньоекономічного підприємства «Укркольорпром», за ад
ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 15а. Приватизо
вано юридичною особою за 141 659,76 грн., у т. ч. ПДВ —
23 609,96 грн.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля пекарні (літ. А 1) загальною площею
118,6 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Кегичівка», за адре
сою: Кегичівський р н, с. Красне, Майдан Незалежності, 11.
Приватизовано фізичною особою за 9 320,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 1 553,33 грн.
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля картоплесховища, що знаходиться на балансі КТВП
«Міськторг», за адресою: м. Нетішин, вул. Промислова, 1/5.
Приватизовано фізичною особою за 236 702,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 39 450,33 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення, що знаходяться на балансі вироб
ничого житлового ремонтно експлуатаційного управління № 2,
за адресою: м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 188.
Нежитлові приміщення в будівлі кінотеатру «Комсомолець»,
що знаходиться на балансі комунального підприємства «Уман
ська дирекція кіновідеомережі», за адресою: м. Умань, вул. Ко
ломенська, 4.
м. КИЇВ
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Москов
ська, 15.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Січневого
повстання, 5.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Саксаган
ського, 12а.

НОВИНИ ФДМУ

u ФДМУ з початку року забезпечив надходження кош
тів до Державного бюджету України за напрямами своєї ді
яльності в розмірі майже 740 млн грн. Крім того, з початку
року до Державного бюджету України було перераховано
307,25 млн грн. пені за несвоєчасно сплачену орендну
плату.
Станом на 3 серпня 2006 р. до Державного бюджету
України від оренди державного майна надійшло
183 694,6 тис. грн., що становить 65,61% річного бюджетно
го завдання, або 119,83% помісячного плану, встановленого
Міністерством фінансів України на січень —липень 2006 р.
(план — 151 940, 8 млн грн.).
u Виконано рішення Господарського суду м. Києва від
04.04.06 по справі №3/425 у частині повернення у власн
ість держави пакета акцій ВАТ «Конотопський ремонтно
механічний завод» у кількості 1 793 160 простих іменних
акцій, що становить 75,36% статутного фонду ВАТ.
Зазначений пакет акцій 31.07.06 було зараховано на раху
нок у цінних паперах, відкритий Фонду державного
майна України.
u За невиконання умов договору купівліпродажу
пакета акцій ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» від
01.06.04 №КПП444 Фондом державного майна України
відповідно до вимог чинного законодавства направлено
покупцю 01.08.06 претензіюпропозицію про розірвання
договору та повернення проданого за ним пакета акцій у дер
жавну власність.
u Вищим господарським судом України відмовлено у
задоволенні касаційної скарги Фонду державного майна
України на постанову Київського апеляційного господар
ського суду від 26.05.06 та рішення Господарського суду
м. Києва від 02.03.06, якими було відмовлено у задоволенні
вимог про скасування результатів голосування на загаль
них зборах ВАТ «Південний гірничозбагачувальний
комбінат», проведених 26.04.05, з питань збільшення ста
тутного фонду та здійснення додаткової емісії акцій цього
товариства.
u Станом на 03.08.2006 ФДМУ перерахував до бюджету
дивідендів, сума яких більше ніж у 2 рази перевищує план
надходжень, встановлений Мінфіном.
Відповідно до помісячного плану податків, зборів та пла
тежів загального фонду Державного бюджету України на
2006 рік, розробленого Міністерством фінансів України,
планове завдання з надходження дивідендів, нарахованих
на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у
державній власності, станом на 7 місяців 2006 року
становить 173,321 млн грн.
Фактично на 03.08.06 до бюджету перераховано
дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господар
ських товариств, які є у державній власності, на загальну
суму 381,017 млн грн.
Докладніше новини читайте на вебсайті ФДМУ: www.spfu.gov.ua

До уваги учасників 89го спеціалізованого аукціону
за грошові кошти (САГК), заяви на який приймаються
з 1 до 10 серпня 2006 року.
Приймання заяв на 89 й спеціалізований аукціон за
грошові кошти та подальші САГК буде здійснюватись за ад
ресою: 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 15, 12й поверх,
кімн. 1217, тел. 4944988.
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ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом викупу (затверджено наказом
ФДМУ від 21.07.06 № 1143)
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля магазину їдальні (літ. А) загальною площею 398,3 м2,
що знаходиться на балансі ВАТ «Бершадський комбінат хлібо
продуктів» та орендується суб’єктом підприємницької діяльно
сті — фізичною особою Сороковською Л. І., за адресою: Бер
шадський р н, с. Флорино, вул. Колгоспна, 1.
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення загальною площею 216,8 м 2
(торговий павільйон), що знаходиться на балансі ВАТ «Ли
сичанський склозавод» та орендується підприємцем Мо
сквічовим С. С., за адресою: м. Лисичанськ, вул. Октябр
ська, 316.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові вбудовані приміщення магазину на першому по
версі житлової будівлі загальною площею 54,9 м2, що знахо
дяться на балансі ВАТ «Смига» та орендуються суб’єктом під
приємницької діяльності — фізичною особою Василюк Н. В.,
за адресою: Дубенський р н, смт Смига, вул. І. Франка, 2.
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів, що знаходиться на балансі
ЗАТ «Черкаський завод «Строммашина» та орендується ТОВ
«НІКОС», у складі: будівлі колишніх: лікувально оздоровчого
комплексу (А 2) загальною площею 1 481,1 м2, спорткомплек
су (Б 2), російської бані, сауни загальною площею 1 216,9 м2,
за адресою: м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні (затверджено
наказом ФДМУ від 21.07.06 № 1143)
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Окремо розташована нежитлова будівля (інв. № 100337) за
гальною площею 240,5 м2, що знаходиться на балансі ВАТ
«Міттал Стіл Кривий Ріг», за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Кау
наська, 8.
Цілісний майновий комплекс державного підприємства
«Дніпроенергокомплект» за адресою: м. Дніпропетровськ,
вул. Шевченка, 17.
Комплекс будівель та споруд, що знаходяться на балансі ВАТ
«Міттал Стіл Кривий Ріг», у складі: будівля магазину (літ. А) зага
льною площею 479,2 м 2 ; нежитлова будівля — щитова
(літ. Б) площею 26,1 м2; нежитлова будівля — блок пункт за
правки (літ. Г) площею 6,9 м2; нежитлова будівля — модуль —
будівля (літ. В) площею 333,7 м2; паркан — № 1—3; замощен
ня — 1, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 63.
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Окреме індивідуально визначене майно — спеціальний
автомобіль МТО АТ на шасі ЗІЛ 131, держ. № 24278 ЕС,
що знаходиться на балансі ВАТ «Дзержинське АТП 11478», за
адресою: м. Дзержинськ, вул. Дзержинського, 6.
Окреме індивідуально визначене майно — спеціальний ав
томобіль МТО АТ на шасі ЗІЛ 131, держ. № 24 04 ЯНІ, що зна
ходиться на балансі ВАТ «Донецьке АТП 11480», за адресою:
м. Донецьк, вул. Економічна, 2.
Окреме індивідуально визначене майно — авторемонтна май
стерня ПАРМ 1, що знаходиться на балансі ВАТ «Красноармій
ське АТП 11411», у складі: спеціальний автомобіль ЗІЛ 131, держ.
№ 36112 ЕВ; спеціальний автомобіль ЗІЛ 131, держ. № 33624 ЕВ;
спеціальний автомобіль ЗІЛ 131, держ. № 33625 ЕВ, за адресою:
м. Красноармійськ, вул. Дніпропетровська, 7.
Окреме індивідуально визначене майно — спеціальний ав
томобіль МТО АТ на шасі ЗІЛ 131, держ. № 18 13 ДОФ, що
знаходиться на балансі ДП «Єнакіївське АТП 11469» ВАТ «До
нецькавтотранс», за адресою: м. Єнакієве, вул. Лебедєва
Кумача, 10.
Окреме індивідуально визначене майно — спеціальний ав
томобіль МТО АТ на шасі ЗІЛ 131, держ. № 65 03 ЯНВ, що зна
ходиться на балансі ВАТ «Слов’янське АТП 11457», за адре
сою: м. Слов’янськ, вул. Д. Бєдного, 111.
Окреме індивідуально визначене майно — авторемонтна
майстерня ПАРМ 1, що знаходиться на балансі ВАТ «Слов’ян
ське АТП 11457», у складі: спеціальний автомобіль ЗІЛ 157,
держ. № 64 68 ЯНВ; спеціальний автомобіль ЗІЛ 131, держ.
№ 64 70 ЯНВ; спеціальний автомобіль ЗІЛ 157, держ.
№ 64 69 ЯНВ, за адресою: м. Слов’янськ, вул. Д. Бєдного, 111.
Окреме індивідуально визначене майно — спеціальний ав
томобіль МТО АТ на шасі ЗІЛ 131, держ. № 55 24 ДЦГ, що зна
ходиться на балансі ВАТ «Горлівське АТП 11456», за адресою:
м. Горлівка, вул. Інтернаціональна, 85.
Окреме індивідуально визначене майно — спеціальний ав
томобіль МТО АТ на шасі ЗІЛ 157, держ. № 83 81 ДОО, що зна
ходиться на балансі ВАТ «Горлівське АТП 11456», за адресою:
м. Горлівка, вул. Інтернаціональна, 85.
Окреме індивідуально визначене майно — спеціальний ав
томобіль МТО АТ на шасі ЗІЛ 157, держ. № 81 78 ДОЦ, що зна
ходиться на балансі ВАТ «Горлівське АТП 11456», за адресою:
м. Горлівка, вул. Інтернаціональна, 85.
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Окреме індивідуально визначене майно — майстерня техні
чного обслуговування автомобілів МТО АТ, що знаходиться на
балансі ВАТ «Мелітопольське АТП № 12356», а саме: автомо
біль ЗІЛ 131, держ. № 61 52 ЗПТ, за адресою: м. Мелітополь,
Каховське шосе, 3.
Окреме індивідуально визначене майно — автомобіль ЗІЛ 131,
держ. № 48 00 ЗПР (ПАРМ 1м), що знаходиться на балансі ВАТ
«Мелітопольське АТП № 12356», за адресою: м. Мелітополь,
Каховське шосе, 3.
Окреме індивідуально визначене майно — автомобіль ЗІЛ 157,
держ. № 61 57 ЗПТ ЗПТ (ПАРМ 1м), що знаходиться на балансі
ВАТ «Мелітопольське АТП № 12356», за адресою: м. Меліто
поль, Каховське шосе, 3.
Окреме індивідуально визначене майно — автомобіль ЗІЛ 157,
держ. № 61 55 ЗПТ (ПАРМ 1м), що знаходиться на балансі
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ВАТ «Мелітопольське АТП № 12356», за адресою: м. Меліто
поль, Каховське шосе, 3.
Окреме індивідуально визначене майно — пересувна заря
дна електростанція ЕСБ 4 В3 1, що знаходиться на балансі ВАТ
«Мелітопольське АТП № 12356», за адресою: м. Мелітополь,
Каховське шосе, 3.
Окреме індивідуально визначене майно — причепний зва
рювальний агрегат АСБ 300, що знаходиться на балансі ВАТ
«Мелітопольське АТП № 12356», за адресою: м. Мелітополь,
Каховське шосе, 3.
Окреме індивідуально визначене майно (майно колишнього
мобілізаційного резерву), що знаходиться на балансі ВАТ «Ме
літопольське АТП № 12356», у складі: насос ТМД 80 — 1 од.;
радіостанція «Лен» — 2 од.; пально мастильні матеріали —
10 718 кг; запасні частини — 2 467 од.; інструмент, інвентар —
1 768 од., за адресою: м. Мелітополь, Каховське шосе, 3.
Окреме індивідуально визначене майно — майстерня техні
чного обслуговування автомобілів МТО АТ, що знаходиться на
балансі ВАТ «Автотранспортне підприємство № 12364», а са
ме: автомобіль ЗІЛ 131, держ. № 72 27 ЗПН, укомплектова
ний генератором, зарядним приладом, зварювальним апара
том, за адресою: м. Дніпрорудне, вул. Степова, 3.
Окреме індивідуально визначене майно — майстерня техніч
ного обслуговування автомобілів МТО АТ, що знаходиться на
балансі ВАТ «Автотранспортне підприємство № 12357», а саме:
автомобіль ЗИЛ 157, держ. № 40 18 ЗПЗ, укомплектований об
ладнанням, за адресою: м. Бердянськ, вул. Приазовська, 114.
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Окреме індивідуально визначене майно — пасажирський
теплохід «Каштан 5», що знаходиться на балансі ДП «Херсон
ський річковий порт АСК «Укррічфлот», за адресою: м. Херсон,
5 затон АСК «Укррічфлот».
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля колишньої лазні загальною площею 196,8 м2, що зна
ходиться на балансі ВАТ «Промінь», за адресою: Тальнівський
р н, с ще Левада.
м. КИЇВ
Окреме індивідуально визначене майно — автотранспорт, що
знаходиться на балансі ВАТ «Київське АТП 13056», у складі:
автомобільна ремонтна майстерня ПАРМ 1М (3 автомобілі ЗІЛ 157
вип. 1965 р.); автомобільна ремонтна майстерня МТО АТ (ав
томобіль ЗІЛ 131 вип. 1990 р., автомобіль ЗІЛ 131 вип. 1978 р.,
автомобіль ЗІЛ 157 вип. 1967 р.); автомобільне майно та за
пасні частини, за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, 20.
Окреме індивідуально визначене майно — автотранспорт, що
знаходиться на балансі ЗАТ «Київська виробнича компанія «Ра
під», у складі: автомобіль ЗІЛ 157 № 42 10 КИК; індивідуальні
комплекти запасних частин та інструментів, за адресою: м. Київ,
вул. Зрошувальна, 7.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
будівлі комбінату побутового обслуговування
Назва об’єкта: будівля комбінату побутового обслуговуван
ня загальною площею 365,5 м2, що знаходиться на позабалан
совому рахунку Кирнасівської селищної ради та не увійшла до
статутного фонду ВАТ «Кирнасівський цукровий завод».
Місцезнаходження об’єкта: 23652, Вінницька обл., Тульчин
ський р н, с. Кирнасівка, вул. Новозаводська, 2.
Балансоутримувач: Кирнасівська селищна рада, код за
ЄДРПОУ 04325615, адреса: 23652, Вінницька обл., Тульчин
ський р н, смт Кирнасівка, вул. З0 річчя Жовтня, 2.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля комбінату побу
тового обслуговування 1969 р. побудови загальною площею
365,5 м2, фундамент бутовий, стіни цегляні, перекриття — за
лізобетонні панелі, підлога дерев’яна. Земельна ділянка окре
мо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 14 981,54 грн.
ПДВ: 2 996,31 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
17 977,85 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта
визначає покупець; дотримувати санітарні норми і правила по
жежної безпеки згідно з чинним законодавством України;
утримувати прилеглу територію у належному санітарному ста
ні; 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 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на ра
хунок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37187006000498 в ба
нку УДК у Вінницькій області, МФО 802015, код 13327990.
Грошові кошти в розмірі 1 797,79 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху
нок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37315005000498 в бан
ку УДК у Вінницькій області, МФО 802015, код 13327990.
Заяви на участь в аукціоні приймаються до 11.09.2006
включно.
Аукціон відбудеться 15.09.2006 о 10.00 за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 (вінницька філія ДАК «Націо5
нальна мережа аукціонних центрів»).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою йо
го розташування. Додаткову інформацію можна отримати за
місцем подання заяви. Заяви на участь в аукціоні приймають
ся за адресою: РВ ФДМУ по Вінницькій обл., м. Вінниця, вул.
Гоголя, 10 (кімн. 24), тел. 32 25 34. Час роботи: з 8.00 до 17.00
(крім вихідних).
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
частини нежитлових вбудованих приміщень колишньої
приїжджої гуртожитку
Назва об’єкта: частини нежитлових вбудованих приміщень
колишньої приїжджої гуртожитку загальною площею 157,2 м2,
що знаходиться на позабалансовому рахунку Кирнасівської се
лищної ради та не увійшла до статутного фонду ВАТ «Кирна
сівський цукровий завод».
Місцезнаходження об’єкта: 23652, Вінницька обл., Тульчин
ський р н, с. Кирнасівка, вул. Комсомольська, 11.

Балансоутримувач: Кирнасівська селищна рада, код за
ЄДРПОУ 04325615, адреса: 23652, Вінницька обл., Тульчин
ський р н, смт Кирнасівка, вул. З0 річчя Жовтня, 2.
Відомості про об’єкт: частина нежитлових вбудованих при
міщень колишньої приїжджої на першому поверсі 4 поверхо
вої будівлі гуртожитку загальною площею 157,2 м2, фундамент
бутовий, стіни цегляні, перекриття — залізобетонні панелі, під
лога цементна стяжка, 1961 р. побудови. Земельна ділянка
окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 50 128,00 грн.
ПДВ: 10 025,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
60 153,60 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; дотримувати санітарні норми і правила пожежної
безпеки згідно з чинним законодавством України; утримува
ти прилеглу територію у належному санітарному стані; об’єкт
не підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим юридич
ним та фізичним особам без збереження умов, на яких він був
придбаний.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на ра
хунок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37187006000498 в ба
нку УДК у Вінницькій області, МФО 802015, код 13327990.
Грошові кошти в розмірі 6 015,36 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху
нок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37315005000498 в бан
ку УДК у Вінницькій області, МФО 802015, код 13327990.
Заяви на участь в аукціоні приймаються до 11.09.2006
включно.
Аукціон відбудеться 15.09.2006 о 10.00 за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 (вінницька філія ДАК «Націо5
нальна мережа аукціонних центрів»).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою йо
го розташування. Додаткову інформацію можна отримати за
місцем подання заяви. Заяви на участь в аукціоні приймають
ся за адресою: РВ ФДМУ по Вінницькій обл., м. Вінниця, вул.
Гоголя, 10 (кімн. 24), тел. 32 25 34. Час роботи: з 8.00 до 17.00
(крім вихідних).
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності
територіальної громади міста Хмільника Вінницької
області — вбудованого приміщення магазину
Назва об’єкта: вбудоване приміщення магазину загальною
площею 106,4 м2, що знаходиться на балансі комунального під
приємства Хмільницької житлово експлуатаційної контори.
Адреса об’єкта: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Вороши
лова, 6а.
Відомості про об’єкт: вбудоване приміщення магазину за
гальною площею 106,4 м2 на першому поверсі триповерхо
вого будинку, 1994 року побудови. Земельна ділянка окре
мо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 116 508,00 грн.,
ПДВ: 23 301,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
139 809,60 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; дотримувати санітарні норми та правила пожежної
безпеки під час експлуатації об’єкта; об’єкт не підлягає відчу
женню та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним осо
бам без збереження умов, на яких він був придбаний.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. вноситься на
рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
№ 37184009000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990, кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт приватизації вносяться на рахунок фінансового управ
ління Хмільницької міської ради № 31512905600010 в банку УДК
у Вінницькій області, МФО 802015, код 21727924.
Грошові кошти в розмірі 13 980,96 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на ра
хунок Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
№ 37315005000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.
Заяви приймаються до 11.09.2006 включно.
Аукціон відбудеться 15.09.2006 о 10.00 за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, вінницька філія Державної акці5
онерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів».
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою йо
го розташування. Служба з організації та проведення аукціону:
Регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій області за адре
сою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. 35 46 29, з 8.00 до 17.00,
крім вихідних.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
групи інвентарних об’єктів
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів — запчастини та
інвентар (548 одиниць), що знаходиться на балансі ВАТ «Ново
волинське АТП 10763».
Адреса: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтар
ська, 26.
Код за ЄДРПОУ: 05461088.
Інформація про об’єкт: група інвентарних об’єктів — запча
стини та інвентар 548 од.: лампа А 2773 — 73 од.; лампа
А 45 — 61 од.; прокладка ГБ — 50 од.; розпилювач — 17 од.;
прокладка — 50 од.; ремінь вентиляційний КамАЗ — 25 од.; про
кладка ГБ ЗІЛ 130 — 11 од.; свіча ЗІЛ 130 — 32 од.; провід ви
сокої напруги — 32 пог. м; ремінь вентиляційний — 30 од.; кон
такт переривача ЗІЛ 130 — 15 од.; прокладка ГБ ГАЗ 53 —
16 од.; автоаптечка — 2 од.; сокира — 34 од.; лопата — 65 од.;
каністра — 17 од.; акумулятор 6 ст.90 — 1 од.; акумуля
тор 6 ст.75 — 1 од.; акумулятор 6 ст.132 — 2 од.; автогума
260 х 508 — 14 од., знаходиться на території відкритого акціо
нерного товариства.
Вартість продажу без ПДВ: 5 632,89 грн.
ПДВ: 1 126,58 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 6 759,47 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта: 676 грн.
Умови продажу: покупець сплачує нотаріальні послуги,
пов’язані з підписанням договору купівлі продажу; умови по
дальшого використання об’єкта покупець вирішує самостійно.
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Плата за реєстрацію заяви — 17,0 грн. вноситься на р/р
№ 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК у Волинській області, МФО 803014. Призна
чення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу за
об’єкт вносяться на р/р № 37313006000023 РВ ФДМУ по Во
линській області, код 13347870 в УДК у Волинській області,
МФО 803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волин
ській області грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни про
дажу за об’єкт для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються
грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по
Волинській області, код 13347870 в УДК у Волинській області,
МФО 803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волин
ській області кошти від приватизації об’єкта гр. А.
Аукціон відбудеться 11 вересня 2006 р. о 10.00 за ад5
ресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 815.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні —
7 вересня 2006 р.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне
відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київський
майдан, 9, тел.: 4 00 57, 4 34 92.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні автомобіля «Тойота»,
держ. номер 905590 ЕВ, що знаходиться на балансі
ОП «Азовське морське пароплавство»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 01125732.
Назва об’єкта: автомобіль «Тойота», держ. номер 905 90 ЕВ,
що знаходиться на балансі ОП «Азовське морське паро
плавство».
Місцезнаходження об’єкта: 87510, Донецька обл., м. Маріу
поль, пр. Адмірала Луніна, 89.
Відомості про об’єкт приватизації: автомобіль «Тойота HiAce»,
колір білий, рік випуску — 1992, номер шасі, кузова, двигуна
LH1140005712, автомобіль не на ходу, має пошкодження експлу
атаційного характеру, масові корозійні пошкодження, обшивка
салону та сидіння пошкоджені, частково відсутні. Автомобіль ча
стково розукомплектовано (відсутні: акумуляторна батарея, за
пасне колесо, форсунки (4 од.) головка блоку циліндрів).
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 12 776 грн., ПДВ —
2 555,20 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
15 331,20 грн.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. без ПДВ та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділен
ня Фонду державного майна України по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 1 534 грн. без ПДВ, що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
р/р № 37313008000034 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділен
ня Фонду державного майна України по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 08.09.2006. Заяви на участь в
аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю з
8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97,
Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Донецькій області, каб. 522.
Аукціон буде проведено 12 вересня 2006 року о 10.00
за адресою: 83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 27, філія
«Донецький аукціонний центр» ДАК «Національна мере5
жа аукціонних центрів».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного май
на України по Донецькій області.
Ознайомитись з об“єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062) 304 32 62.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні автомобіля «Тойота»,
держ. номер 050583 ЕВ, що знаходиться на балансі
ОП «Азовське морське пароплавство»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 01125732.
Назва об’єкта: автомобіль «Тойота», держ. номер 050 83 ЕВ, що
знаходиться на балансі ОП «Азовське морське пароплавство».
Місцезнаходження об’єкта: 87510, Донецька обл., м. Маріу
поль, пр. Адмірала Луніна, 89.
Відомості про об’єкт приватизації: автомобіль «Тойота HiAce»,
колір білий, рік випуску — 1991, номер шасі 00035996, номер
кузова ОТ121LHВ200035, номер двигуна 2L2861276. Автомобіль
не на ходу, має пошкодження експлуатаційного характеру, ма
сові корозійні пошкодження, обшивка салону та сидіння
пошкоджені, частково відсутні. Автомобіль частково розукомп
лектовано (відсутні: акумуляторна батарея, запасне колесо).
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 13 413 грн., ПДВ —
2 682,60 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
16 095,60 грн.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. без ПДВ та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділен
ня Фонду державного майна України в Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 1 610 грн. без ПДВ, що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
р/р № 37313008000034 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділен
ня Фонду державного майна України по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 08.09.2006. Заяви на участь в
аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю з
8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97,
Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Донецькій області, каб. 522.
Аукціон буде проведено 12 вересня 2006 року о 10.30
за адресою: 83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 27, філія
«Донецький аукціонний центр» ДАК «Національна мере5
жа аукціонних центрів».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області.
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Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062) 304 32 62.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлової будівлі
колишньої пожежної частини загальною площею
223,60 м2, що знаходиться на балансі КП «Зуївський
енергомеханічний завод» (вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: нежитлова будівля колишньої пожежної час
тини загальною площею 223,60 м2, що знаходиться на балансі
КП «Зуївський енергомеханічний завод».
Адреса об’єкта: 86783, Донецька обл., м. Харцизьк, м. Зу
грес, вул. Леніна, 18.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00110711.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля загальною пло
щею приміщень 223,60 м2. Рік будівництва — 1972—1973. Зе
мельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 17 886,40 грн., ПДВ —
3 577,28 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 21 463,68 грн.
Умови аукціону: утримання об’єкта у належному санітарно
технічному стані; забезпечення благоустрою прилеглої до об’єк
та території; об’єкт приватизації відчужується або здається в
оренду з додержанням умов, на яких він був придбаний.
Грошові кошти в розмірі 2 146,37 грн. без ПДВ, що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
р/р № 37313008000034 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне від
ділення Фонду державного майна України по Донецькій області.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. без ПДВ та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне від
ділення Фонду державного майна України по Донецькій області.
Аукціон буде проведено 12.09.2006 о 10.00 за адресою:
83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, ТОВ НКУФ «Уні5
версал5Консалтинг».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області. Прийняття заяв закінчується
08.09.2006. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі
дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою:
83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97, каб. 522.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (062)
304 32 62.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом об’єкта комунальної власності —
вбудованого нежитлового приміщення
Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення.
Адреса: 86200, Донецька обл., м. Шахтарськ, с ще Контар
не, вул. Пушкіна, 19.
Відомості про об’єкт: приміщення площею 318,9 м2.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ:
8 960 грн. 60 коп.
ПДВ — 1 493 грн. 43 коп.
Ціна без ПДВ — 7 467 грн. 17 коп.
Сума застави: 10% від початкової вартості об’єкта.
Земельна ділянка — не надається.
Умови конкурсу.
1. Виконання санітарно гігієнічних норм щодо утримання
об’єкта.
2. Забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта території.
3. Профіль функціонального призначення будівлі — будь який.
4. Об’єкт приватизації відчужується або здається в оренду з
дотриманням умов, на яких він був придбаний.
5. Покупець сплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єк
та до приватизації.
6. Переможець конкурсу, який відмовився від укладення до
говору купівлі продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку
в розмірі 20% від кінцевої ціни продажу об’єкта.
7. Переможець конкурсу протягом одного місяця після укла
дення договору купівлі продажу повинен укласти договір з від
повідною житлово експлуатаційною організацією про пайову
участь в експлуатаційних витратах по утриманню всієї будівлі,
в якій знаходиться приватизований об’єкт.
8. Експлуатація об’єкта приватизації повинна забезпечува
ти доступ до комунікацій та інженерних мереж, що проходять
по території об’єктів, організаціям та підприємствам, які об
слуговують ці комунікації та інженерні мережі.
9. Покупець повинен погодитись з умовами конкурсу, про
понувати кращі умови конкурсу, пропонувати кращі умови ви
користання об’єкта та вищу ціну.
Ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні за адресою йо
го розташування.
Засоби платежу: грошові кошти покупця у національній валю
ті шляхом безготівкового перерахування на рахунок продавця.
Строк прийняття заяв: 23 дні після опублікування інформації.
Заяви на участь у конкурсі приймаються за адресою: 86211,
Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Леніна, 4, к. 416.
Конкурс відбудеться через 30 днів з дня публікації за
адресою: 86211, Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Ле5
ніна, 4, каб. 404.
Адреса конкурсної комісії: 86211, Донецька обл., м. Шахтарськ,
вул. Леніна, 4, каб. 416. Тел. для довідок (06255) 4 20 33.
Сплата: за участь у конкурсі щодо приватизації об’єкта кому
нальної власності — у розмірі 17 грн., за подання заяви на при
ватизацію — 8,50 грн. та 10% від початкової вартості об’єкта —
застава за об’єкт приватизації перераховуються на р/р
№ 37112048001283, код за ЗКПО 04053074, МФО 834016, УДК
у Донецькій області, одержувач — Шахтарська міська рада.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом об’єкта комунальної власності —
окремої будівлі
Назва об’єкта: окрема будівля.
Адреса: 86200, Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Мо
лодіжна, 2а.

Відомості про будівлю: колишня адміністративна будівля ЖКУ
загальною площею 392,6 м2.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 3 023 грн. 44 коп.
ПДВ — 503 грн. 91 коп.
Ціна без ПДВ — 2 519 грн. 53 коп.
Сума застави: 10% від початкової вартості об’єкта.
Земельна ділянка — не надавалась.
Умови конкурсу.
1. Виконання санітарно гігієнічних норм щодо утримання
об’єкта.
2. Забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта тери
торії.
3. Профіль функціонального призначення будівлі — будь
який.
4. Об’єкт приватизації відчужується або здається в оренду з
дотриманням умов, на яких він був придбаний.
5. Покупець сплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єк
та до приватизації.
6. Переможець конкурсу, який відмовився від укладення до
говору купівлі продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку
в розмірі 20% від кінцевої ціни продажу об’єкта.
7. Переможець конкурсу протягом одного місяця після укла
дення договору купівлі продажу повинен укласти договір з від
повідною житлово експлуатаційною організацією про пайову
участь в експлуатаційних витратах по утриманню всієї будівлі,
в якій знаходиться приватизований об’єкт.
8. Експлуатація об’єкта приватизації повинна забезпечува
ти доступ до комунікацій та інженерних мереж, що проходять
по території об’єктів, організаціям та підприємствам, які об
слуговують ці комунікації та інженерні мережі.
9. Покупець повинен погодитись з умовами конкурсу, про
понувати кращі умови конкурсу, пропонувати кращі умови ви
користання об’єкта та вищу ціну.
Ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні за адресою йо
го розташування.
Засоби платежу: грошові кошти покупця у національній ва
люті шляхом безготівкового перерахування на рахунок про
давця.
Строк прийняття заяв: 23 дні після опублікування інфор
мації.
Заяви на участь у конкурсі приймаються за адресою: 86211,
Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Леніна, 4, к. 416.
Конкурс відбудеться через 30 днів з дня публікації за
адресою: 86211, Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Ле5
ніна, 4, каб. 404.
Адреса конкурсної комісії: 86211, Донецька обл., м. Шах
тарськ, вул. Леніна, 4, каб. 416. Тел. для довідок (06255)
4 20 33.
Сплата: за участь у конкурсі щодо приватизації об’єкта ко
мунальної власності — у розмірі 17 грн., за подання заяви на
приватизацію — 8,50 грн. та 10% від початкової вартості
об’єкта — застава за об’єкт приватизації перераховуються
на р/р № 37112048001283, код за ЗКПО 04053074, МФО
834016, УДК у Донецькій області, одержувач — Шахтарська
міська рада.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом об’єкта комунальної власності —
гаражного боксу
Назва об’єкта: гаражний бокс.
Адреса: 86200, Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Молодіж
на, 2а.
Відомості про об’єкт: гаражний бокс площею 103,3 м2.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 1 935 грн. 07 коп.
ПДВ — 322 грн. 51 коп.
Ціна без ПДВ — 1 612 грн. 56 коп.
Сума застави: 10% від початкової вартості об’єкта.
Земельна ділянка — не надавалась.
Умови конкурсу.
1. Виконання санітарно гігієнічних норм щодо утримання
об’єкта.
2. Забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта тери
торії.
3. Профіль функціонального призначення будівлі — будь
який.
4. Об’єкт приватизації відчужується або здається в оренду з
дотриманням умов, на яких він був придбаний.
5. Покупець сплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єк
та до приватизації.
6. Переможець конкурсу, який відмовився від укладення до
говору купівлі продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку
в розмірі 20% від кінцевої ціни продажу об’єкта.
7. Переможець конкурсу протягом одного місяця після укла
дення договору купівлі продажу повинен укласти договір з від
повідною житлово експлуатаційною організацією про пайову
участь в експлуатаційних витратах по утриманню всієї будівлі,
в якій знаходиться приватизований об’єкт.
8. Експлуатація об’єкта приватизації повинна забезпечува
ти доступ до комунікацій та інженерних мереж, що проходять
по території об’єктів, організаціям та підприємствам, які об
слуговують ці комунікації та інженерні мережі.
9. Покупець повинен погодитись з умовами конкурсу, про
понувати кращі умови конкурсу.
Ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні за адресою йо
го розташування.
Засоби платежу: грошові кошти покупця у національній валю
ті шляхом безготівкового перерахування на рахунок продавця.
Строк прийняття заяв: 23 дні після опублікування інфор
мації.
Заяви на участь у конкурсі приймаються за адресою: 86211,
Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Леніна, 4, к. 416.
Конкурс відбудеться через 30 днів з дня публікації за
адресою: 86211, Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Ле5
ніна, 4, каб. 404.
Адреса конкурсної комісії: 86211, Донецька обл., м. Шахтарськ,
вул. Леніна, 4, каб. 416. Тел. для довідок (06255) 4 20 33.
Сплата: за участь у конкурсі щодо приватизації об’єкта ко
мунальної власності — у розмірі 17 грн., за подання заяви на
приватизацію — 8,50 грн. та 10% від початкової вартості
об’єкта — застава за об’єкт приватизації перераховуються
на р/р № 37112048001283, код за ЗКПО 04053074, МФО
834016, УДК у Донецькій області, одержувач — Шахтарська
міська рада.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом об’єкта комунальної
власності — гаражного боксу
Назва об’єкта: гаражний бокс.
Адреса: 86200, Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Молодіж
на, 2а.
Відомості про об’єкт: гаражний бокс площею 59,8 м2.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 1 120 грн. 16 коп.
ПДВ — 186 грн. 69 коп.
Ціна без ПДВ — 933 грн. 47 коп.
Сума застави: 10% від початкової вартості об’єкта.
Земельна ділянка — не надавалась.
Умови конкурсу.
1. Виконання санітарно гігієнічних норм щодо утримання
об’єкта.
2. Забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта тери
торії.
3. Профіль функціонального призначення будівлі — будь
який.
4. Об’єкт приватизації відчужується або здається в оренду з
дотриманням умов, на яких він був придбаний.
5. Покупець сплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єк
та до приватизації.
6. Переможець конкурсу, який відмовився від укладення до
говору купівлі продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку
в розмірі 20% від кінцевої ціни продажу об’єкта.
7. Переможець конкурсу протягом одного місяця після укла
дення договору купівлі продажу повинен укласти договір з від
повідною житлово експлуатаційною організацією про пайову
участь в експлуатаційних витратах по утриманню всієї будівлі,
в якій знаходиться приватизований об’єкт.
8. Експлуатація об’єкта приватизації повинна забезпечува
ти доступ до комунікацій та інженерних мереж, що проходять
по території об’єктів, організаціям та підприємствам, які об
слуговують ці комунікації та інженерні мережі.
9. Покупець повинен погодитись з умовами конкурсу, про
понувати кращі умови конкурсу.
Ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні за адресою йо
го розташування.
Засоби платежу: грошові кошти покупця у національній валю
ті шляхом безготівкового перерахування на рахунок продавця.
Строк прийняття заяв: 23 дні після опублікування цієї інфо
рмації.
Заяви на участь у конкурсі приймаються за адресою: 86211,
Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Леніна, 4, к. 416.
Конкурс відбудеться через 30 днів з дня публікації за
адресою: 86211, Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Ле5
ніна, 4, каб. 404.
Адреса конкурсної комісії: 86211, Донецька обл., м. Шахтарськ,
вул. Леніна, 4, каб. 416. Тел. для довідок (06255) 4 20 33.
Сплата: за участь у конкурсі щодо приватизації об’єкта ко
мунальної власності — у розмірі 17 грн., за подання заяви
на приватизацію — 8,50 грн. та 10% від початкової вартості
об’єкта — застава за об’єкт приватизації перераховуються
на р/р № 37112048001283, код за ЗКПО 04053074, МФО
834016, УДК у Донецькій області, одержувач — Шахтарська
міська рада.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом об’єкта комунальної власності —
адміністративної будівлі КП «Промінь»
Назва об’єкта: адміністративна будівля КП «Промінь».
Адреса: 86200, Донецька обл., м Шахтарськ, вул. Ушако
ва, 23.
Відомості про об’єкт: окрема будівля площею 359,8 м2.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 37 443 грн. 82 коп.
ПДВ — 6 240 грн. 64 коп.
Ціна без ПДВ — 31 203 грн. 18 коп.
Сума застави: 10% від початкової вартості об’єкта.
Земельна ділянка — не надавалась.
Умови конкурсу.
1. Виконання санітарно гігієнічних норм щодо утримання
об’єкта.
2. Забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта території.
3. Профіль функціонального призначення будівлі — будь
який.
4. Об’єкт приватизації відчужується або здається в оренду з
дотриманням умов, на яких він був придбаний.
5. Покупець сплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єк
та до приватизації.
6. Переможець конкурсу, який відмовився від укладення до
говору купівлі продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку
в розмірі 20% від кінцевої ціни продажу об’єкта.
7. Переможець конкурсу протягом одного місяця після укла
дення договору купівлі продажу повинен укласти договір з від
повідною житлово експлуатаційною організацією про пайову
участь в експлуатаційних витратах з утримання всієї будівлі, в
якій знаходиться приватизований об’єкт.
8. Експлуатація об’єкта приватизації повинна забезпечува
ти доступ до комунікацій та інженерних мереж, що проходять
по території об’єктів, організаціям та підприємствам, які об
слуговують ці комунікації та інженерні мережі.
9. Покупець повинен погодитись з умовами конкурсу, про
понувати кращі умови конкурсу.
Ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні за адресою йо
го розташування.
Засоби платежу: грошові кошти покупця у національній валю
ті шляхом безготівкового перерахування на рахунок продавця.
Строк прийняття заяв: 23 дні після опублікування цієї інфор
мації.
Заяви на участь у конкурсі приймаються за адресою: 86211,
Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Леніна, 4, к. 416.
Конкурс відбудеться: через 30 днів з дня публікації за
адресою: 86211, Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Ле5
ніна, 4, каб. 404.
Адреса конкурсної комісії: 86211, Донецька обл., м. Шахтарськ,
вул. Леніна, 4, каб. 416. Тел. для довідок (06255) 4 20 33.
Сплата: за участь у конкурсі щодо приватизації об’єкта ко
мунальної власності — у розмірі 17 грн., за подання заяви на
приватизацію — 8,50 грн. та 10% від початкової вартості
об’єкта — застава за об’єкт приватизації перераховуються на
р/р № 37112048001283, код за ЗКПО 04053074, МФО 834016,
УДК у Донецькій області, одержувач — Шахтарська міська рада.
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Хустської районної ради Закарпатської області
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності
району — нежитлової будівлі — колишньої (недіючої)
центральної котельні
Назва об’єкта: будівля колишньої (недіючої) центральної
котельні.
Адреса: Закарпатська область, Хустський район, с. Нанко
ве, вул. Миру, 210.
Балансоутримувач: Нанківська сільська рада, Закарпатська
область, Хустський район, с. Нанкове.
Відомості про об’єкт: окремо розташована будівля — ко
лишньої (недіючої) центральної котельні — 168,4 м2. Розмір зе
мельної ділянки — 0,12 га.
Питання землекористування вирішуватиметься покупцем
після укладення договору купівлі продажу об’єкта згідно з чин
ним законодавством.
Вартість об’єкта — 17 253,33 грн.
ПДВ — 3 450,67 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
20 704,00 грн.
Умови продажу: утримання об’єкта та прилеглої території в
належному санітарно технічному стані; об’єкт не підлягає від
чуженню та передачі в оренду тощо іншим юридичним та фізич
ним особам без збереження зобов’язань, на яких він був при
дбаний; продаж об’єкта приватизації юридичним та фізичним
особам здійснюється за грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 207 040,00 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт перераховуються на р/р № 37185002000978
в УДК Закарпатської області, МФО 812016, код за ЗКПО
22108130.
Одержувач — Хустська районна рада.
Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в
сумі 17 грн. перераховується на р/р № 31516905600318 в УДК
Закарпатської області, МФО 812016, код за ЗКПО 22108130.
Одержувач — районний бюджет. Код платежу 31030000.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 за ад5
ресою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Карпатської
Січі, 21, приміщення районної ради (№ 48).
Прийняття заяв на участь в аукціоні припиняється за 3 дні до
проведення аукціону.
Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м. Хуст
Закарпатської області, вул. Карпатської Січі, 21 (кімн. 55), у ро
бочі дні з 8.00 до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні
за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00
до 17.00 за тел. (03142) 4 23 68 та за вищевказаною адре
сою.
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ІНФОРМАЦІЯ
Хустської районної ради Закарпатської області
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності
району — нежитлової будівлі — складу № 27 колишнього
військового містечка
Назва об’єкта: будівля склад № 27 колишнього військового
містечка.
Адреса: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Гвардійська,
122 124.
Балансоутримувач: Хустська районна рада, Закарпатська
область.
Відомості про об’єкт: окремо розташована будівля — коли
шнього військового містечка — 250,4 м2. Розмір земельної ді
лянки — 0,04 га.
Питання землекористування вирішуватиметься покупцем пі
сля укладення договору купівлі продажу об’єкта згідно з чин
ним законодавством.
Вартість об’єкта — 37 596,30 грн.
ПДВ — 7 519,17 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
45 115,47 грн.
Умови продажу: утримання об’єкта та прилеглої тери
торії в належному санітарно технічному стані; об’єкт не
підлягає відчуженню та передачі в оренду тощо іншим юри
дичним та фізичним особам без збереження зобов’язань,
на яких він був придбаний; продаж об’єкта приватизації
юридичним та фізичним особам здійснюється за грошові
кошти.
Грошові кошти в розмірі 4 511,55 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, та кошти під час розрахунку за при
дбаний об’єкт перераховуються на р/р № 37185002000978 в
УДК Закарпатської області, МФО 812016, код за ЗКПО
22108130.
Одержувач — Хустська районна рада.
Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в
сумі 17 грн. перераховується на р/р № 31516905600318 в УДК
Закарпатської області, МФО 812016, код за ЗКПО 22108130.
Одержувач — районний бюджет. Код платежу 31030000.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 за ад5
ресою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Карпатської
Січі, 21, приміщення районної ради (№ 48).
Прийняття заяв на участь в аукціоні припиняється за 3 дні до
проведення аукціону.
Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м. Хуст
Закарпатської області, вул. Карпатської Січі, 21 (кімн. 55), в ро
бочі дні з 8.00 до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні
за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00
до 17.00 за тел. (03142) 4 23 68 та за вищевказаною адре
сою.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів державної власності
Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ5131 МТО АТМ51, держ.
№ 29542 КХС, шасі № 887574, двигун № 567737, запчас5
тини та матеріали, що знаходиться на балансі ВАТ «Обухів
ське АТП 13238».

Адреса об’єкта: Київська обл., м. Обухів, вул. Будьонно
го, 33.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 05538796, адреса —
Київська обл., м. Обухів, вул. Будьонного, 33.
Відомості про об’єкт: рік випуску — 1990; призначення —
майстерня технічного обслуговування автомобільного транс
порту; пробіг — 1,231 тис. км.; повністю комплектний; знахо
дився на консервації при гаражному збереженні.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 24 413,00 грн., ПДВ:
4 882,60 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 29 295,60 грн.
Сума грошових коштів, що становить 10% від початкової
вартості об’єкта, яку вносять покупці при подачі заяви на при
ватизацію: 2 929,56 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; зняття з обліку в органах ДАІ проводиться за раху
нок покупця; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати йо
го повної вартості.
Назва об’єкта: їдальня з двома підсобними приміщен5
нями, що знаходиться на балансі ВАТ «Лучанський цукровий
завод» (повторний продаж).
Адреса об’єкта: 09544, Київська обл., Таращанський р н.,
с. Лука, вул. Заводська, 6.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00372486, адреса:
09544, Київська обл., Таращанський р н., с. Лука.
Відомості про об’єкт: приміщення їдальні з двома підсобни
ми приміщеннями, розміщене в одноповерховому будинку, рік
введення — 1924, загальна площа: 430,1 м2. Земельна ділянка
окремо не визначена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 92 859,00 грн., ПДВ:
18 571,80 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 111 430,80 грн.
Сума грошових коштів, що становить 10% від початкової ва
ртості об’єкта, яку вносять покупці при подачі заяви на прива
тизацію: 11 143,08 грн.
Умови продажу: без збереження спеціалізації; виконувати за
ходи щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та
охорони навколишнього середовища; утримання об’єкта в на
лежному санітарно технічному стані; приймати участь в бла
гоустрої прилеглої території; не відчужувати об’єкт приватиза
ції до сплати його повної вартості; у разі подальшого відчужен
ня або передачі в заставу об’єкта приватизації погодити це від
чуження або передачу з органами приватизації; при зміні вла
сника на об’єкт приватизації покупець повинен покласти всі
умови на нового власника; питання виділення земельної ділян
ки вирішується покупцем самостійно в порядку, встановлено
му чинним законодавством.
Аукціон буде проведено 8 вересня 2006 року об 11.00
за адресою: м. Київ, вул. Залізничне Шосе, 57 (55й по5
верх), 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 Київ
ській області, код за ЄДРПОУ 19028107, в УДК у Київській об
ласті, МФО 821018.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу об’
єкта вносяться на р/р № 37317100066101 Регіонального відді
лення ФДМУ по Київській області, код за ЄДРПОУ 19028107, в
УДК у Київській області, МФО 821018. Ознайомитися з об’єк
тами можна в робочі дні за місцем їх розташування. Заяви за
встановленою формою від юридичних та фізичних осіб прийма
ються в канцелярії Регіонального відділення ФДМУ по Київсь
кій 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 — нежитлового
приміщення площею 44,5 м2
Назва об’єкта: індивідуально визначене майно — нежитлове
приміщення площею 44,5 м2.
Адреса об’єкта: 80193, Львівська обл., Сокальський р н,
м. Соснівка, вул. Львівська, 29.
Балансоутримувач: ЗКПО 33071438, КП «Соснівкажитлоко
мунсервіс», 80193, Львівська обл., Сокальський р н, м. Сос
нівка, вул. Галицька, 5.
Відомості про об’єкт: нежитлове приміщення площею 44,5 м2,
розташоване на першому поверсі чотириповерхового будин
ку. Рік введення будинку в експлуатацію — 1960.
Питання землекористування вирішуватиметься покупцем
після укладення договору купівлі продажу об’єкта згідно з чин
ним законодавством.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 17 764 грн., ПДВ —
3 552,8 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
21 316,8 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
рахунок № 37188015000186 в УДК у Львівській області. Банк
одержувача — УДК у Львівській області, МФО 825014. Одер
жувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львівській об
ласті, ЗКПО 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни прода
жу об’єкта, що становить 2 131,68 грн., вноситься на рахунок
№ 37327014000186 в УДК у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львів
ській області, ЗКПО 20823070.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта ви
значає покупець, об’єкт приватизації відчужується згідно з чин
ним 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 11.00 через 30 календар5
них днів від дня публікації цієї інформації у газеті «Відо5
мості приватизації».
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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.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
авторемонтної майстерні ПАРМ51М на базі ЗІЛ5131,
держ. № 87514 ОТВ з обладнанням та інвентарем,
що знаходиться на балансі ВАТ «Північтранс»
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 05523553,
65025, м. Одеса, 21 й км Старокиївського шляху.
Назва об’єкта: авторемонтна майстерня ПАРМ 1М на базі
ЗІЛ 131, держ. № 87 14 ОТВ з обладнанням та інвентарем.
Адреса: 65025, м. Одеса, 21 й км Старокиївського шляху.
Інформація про об’єкт: спеціальний автомобіль комплекту
ПАРМ 1М на базі ЗИЛ 131 з обладнанням та інвентарем. Дви
гун: № 787997, шасі: № 9319661, рік випуску — 1991. Загаль
ний процент зносу автомобіля — 80,0%. На шасі автомобіля
встановлена ремонтно слюсарна майстерня (МРС), до складу
якої відповідно інвентаризаційного опису входять: кран стріла
на шасі ЗИЛ 131Н з кузовом типу КМ 131, комплекти інстру
ментів для ремонту автомобілів МАЗ, КРАЗ, Урал, ЗІЛ та ГАЗ,
обладнання та прилади, верстаки, інструмент, допоміжне об
ладнання та ін.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 15 978,33 грн.
ПДВ — 3 195,67 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
19 174,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець. Покупець оплачує витрати з переоформлення
об’єкта по обліках ДАІ самостійно.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та розрахун
ки за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37186501900001, МФО 828011, код 20984091, банк УДК у
Одеській області. Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни прода
жу об’єкта, що становить 1 917,40 грн., вноситься на р/р
№ 37316006000102; МФО 828011; код 20984091; банк УДК у
Одеській області. Одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у га5
зеті «Відомості приватизації» об 11.00 за адресою:
м. Одеса, вул. Космонавтів, 32 (актовий зал інституту «Пів5
денмедбіосинтез»), 25й поверх, офіс 414, тел. 760516596.
Приймання заяв припиняється за три дні до початку прове
дення аукціону.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00
за місцем його розташування за сприяння Регіонального від
ділення Фонду державного майна України по Одеській облас
ті. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном
728 72 62 та у службі з організації та проведення аукціону —
ТОВ «Регіональне відділення з продажу земель».
Приймання заяв у робочі дні з 9.00 до 18.00 у Регіональному
відділенні Фонду державного майна України по Одеській обла
сті, адреса: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, тел. 728 72 62.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
авторемонтної майстерні ПАРМ51М на базі ЗІЛ5131,
держ. № 36576 ОДР з обладнанням та інвентарем,
що знаходиться на балансі ВАТ «Північтранс»
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 05523553,
65025, м. Одеса, 21 й км Старокиївського шляху.
Назва об’єкта: авторемонтна майстерня ПАРМ 1М на базі
ЗІЛ 131, держ. № 36 76 ОДР з обладнанням та інвентарем.
Адреса: 65025, м. Одеса, 21 й км Старокиївського шляху.
Інформація про об’єкт: спеціальний автомобіль комплекту
ПАРМ 1М на базі ЗИЛ 131 з обладнанням та інвентарем. Дви
гун: № 770421, шасі: № 928608, рік випуску — 1991. Загальний
процент зносу автомобіля — 80,0%. На шасі автомобіля вста
новлена ремонтно механічна майстерня (МРММ), до складу
якої відповідно до інвентаризаційного опису входять: генератор
синхронний серії УГ, комбінований прилад Ц 4353, верстат на
стільно свердлильний вертикальний та точильно шліфувальний.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 17 575,83 грн.
ПДВ — 3 515,17 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
21 091,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визна
чає покупець. Покупець оплачує витрати з переоформлення
об’єкта по обліках ДАІ самостійно.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та розрахун
ки за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37186501900001, МФО 828011, код 20984091, банк УДК у
Одеській області. Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни прода
жу об’єкта, що становить 2 109,10 грн., вноситься на р/р
№ 37316006000102; МФО 828011; код 20984091; банк УДК у
Одеській області. Одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у
газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за адресою:
м. Одеса, вул. Космонавтів, 32 (актовий зал інституту «Пів5
денмедбіосинтез»), 25й поверх, офіс 414, тел. 760516596.
Приймання заяв припиняється за три дні до початку прове
дення аукціону.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до
16.00 за місцем його розташування за сприяння Регіональ
ного відділення Фонду державного майна України по Одесь
кій області. Додаткову інформацію можна отримати за теле
фоном 728 72 62 та у службі з організації та проведення аук
ціону — ТОВ «Регіональне відділення з продажу земель».
Приймання заяв в робочі дні з 9.00 до 18.00 у Регіональному
відділенні Фонду державного майна України по Одеській обла
сті, адреса: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, тел. 728 72 62.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
авторемонтної майстерні ПАРМ51М на базі ЗІЛ5131,
держ. № 36577 ОДР з обладнанням та інвентарем,
що знаходиться на балансі ВАТ «Північтранс»
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 05523553,
65025, м. Одеса, 21 й км Старокиївського шляху.

№ 30 (419)

Назва об’єкта: авторемонтна майстерня ПАРМ 1М на базі
ЗІЛ 131, держ. № 36 77 ОДР з обладнанням та інвентарем.
Адреса: 65025, м. Одеса, 21 й км Старокиївського шляху.
Інформація про об’єкт: спеціальний автомобіль комплекту
ПАРМ 1М на базі ЗИЛ 131 бортового типу. Двигун: № 743151,
шасі: № 923215, рік випуску — 1991. Загальний процент зносу
автомобіля — 80,0%. Згідно з інвентаризаційним описом —
майстерня ремонтно механічна МРМ М2, у т. ч. зварювальний
агрегат на одновісному причепі.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 15 978,33 грн.
ПДВ — 3 195,67 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
19 174,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визна
чає покупець. Покупець оплачує витрати з переоформлен
ня об’єкта по обліках ДАІ самостійно.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та розрахун
ки за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37186501900001, МФО 828011, код 20984091, банк УДК у
Одеській області. Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни прода
жу об’єкта, що становить 1 917,40 грн., вноситься на р/р
№ 37316006000102; МФО 828011; код 20984091; банк УДК у
Одеській області. Одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у га5
зеті «Відомості приватизації» об 11.00 за адресою: м. Оде5
са, вул. Космонавтів, 32 (актовий зал інституту «Південмед5
біосинтез»), 25й поверх, офіс 414, тел. 760516596.
Приймання заяв припиняється за три дні до початку прове
дення аукціону.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00
за місцем його розташування за сприяння Регіонального від
ділення Фонду державного майна України по Одеській облас
ті. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном
728 72 62 та у службі з організації та проведення аукціону —
ТОВ «Регіональне відділення з продажу земель».
Приймання заяв в робочі дні з 9.00 до 18.00 у Регіональному
відділенні Фонду державного майна України по Одеській обла
сті, адреса: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, тел. 728 72 62.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта № 3 — нежитлової будівлі
адміністративно5ремонтного корпусу (літ. А52)
загальною площею 1 390,3 м2
Назва об’єкта та його адреса: об’єкт № 3 — нежитлова буді
вля адміністративно ремонтного корпусу (літ. А 2) загальною
площею 1 390,3 м2, Полтавська обл., Пирятинський р н, с. За
мостище, вул. П. Мирного, 138.
Балансоутримувач: установа — об’єкт № 1 Кабінету Мініст
рів України (код за ЄДРПОУ 25173664).
Відомості про будівлю та земельну ділянку: об’єкт являє со
бою окремо розташовану двоповерхову будівлю. Рік забудови
1988 р. Фундаменти будівлі — залізобетонні блоки. Стіни та пе
регородки — цегляні. Перекриття — з/б плити. Покрівля — ру
лонна. Підлога — паркет, керамічна плитка. Внутрішнє опоря
дження — штукатурка, водний склад, масляна панель, шпале
ри. Будівельний об’єм — 5 037 м3. Земельна ділянка окремо
під об’єкт не відводилась.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 55 600,00 (п’ятдесят п’ять
тисяч шістсот) грн. 00 коп.
ПДВ: 11 120,00 (одинадцять тисяч сто двадцять) грн. 00 коп.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 66 720,00 (шістде5
сят шість тисяч сімсот двадцять) грн. 00 коп.
Умови продажу: шляхи подальшого використання об’єкта по
купець вирішує самостійно в межах чинного законодавства; пи
тання користування земельною ділянкою покупцем об’єкта ви
рішуються самостійно в межах чинного законодавства; поку
пець зобов’язаний надавати продавцю необхідні матеріали, ві
домості, документи тощо про виконання умов цього договору.
Не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконан
ням умов цього договору.
Грошові кошти у розмірі 6 672,00 грн., що становить 10 від
сотків початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться оде
ржувачу: Регіональному відділенню ФДМУ по Полтавській об
ласті, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: УДК у Пол
тавській області, МФО 831019, р/р № 37310005000259.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одер
жувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37185500900001.
Прийняття заяв до 11 вересня 2006 року включно за адре
сою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409.
Аукціон буде проведено 15 вересня 2006 року об 11.00
за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 43.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем розташуван
ня.
Служба з організації та проведення аукціону розташована за
адресою: 36020, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409, тел.
56 35 55, Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлової одноповерхової
будівлі площею 191,4 м2, що знаходиться на балансі
Територіального управління державної судової
адміністрації в Полтавській області
Назва об’єкта: нежитлова одноповерхова будівля (загальна
площа 191,4 м2).
Адреса: Полтавська обл., м. Карлівка , вул. Радянська, 10.
Балансоутримувач: Територіальне управління державної
судової адміністрації в Полтавській області (код за ЄДРПОУ
26304855).
Відомості про об’єкт та земельну ділянку: окремо розташо
вана нежитлова одноповерхова будівля, є сарай, туалет та
огорожа. Будівля прямокутна в плані, безкаркасна, зовні облицьо
вана цеглою, фундаменти цегляні, перекриття дерев’яне,
покрівля шиферна, підлога дощана, опалення місцеве. Декіль
ка років будівля не експлуатується. Охорона об’єкта не
здійснюється, що призвело до часткового руйнування і несанк
ціонованого розбирання. Будівля та споруди мають
незадовільний стан і потребують проведення капітального

ремонту. Рік забудови — 1917. Земельна ділянка окремо не
виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 8 837,50 грн.
ПДВ: 1 767,50 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 10 605,00 грн.
Умови продажу: в установлений договором купівлі продажу
строк сплатити податок на додану вартість; в установлений
договором купівлі продажу строк сплатити вартість продажу
об’єкта приватизації; в установлений договором купівлі про
дажу прийняти об’єкт приватизації; покупець зобов’язаний
надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору купівлі продажу. Не пе
решкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням
умов договору.
Грошові кошти у розмірі 1 060,50 грн., що становить 10% по
чаткової вартості об’єкта приватизації, вносяться одержувачу:
РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015,
банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО 831019,
р/р № 37310005000259.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одер
жувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37185500900001.
Прийняття заяв: 11 вересня 2006 р. включно за адресою:
м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409, тел. (0532) 56 35 55.
Аукціон буде проведено 15 вересня 2006 р. об 11.00
за адресою: м. Полтава, вул. Червоноармійська, 3,
актовий зал.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його роз
ташування.
Служба з організації та проведення аукціону розташована
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409,
тел. 56 35 55, факс (0532) 50 15 13, Регіональне відділення
ФДМУ по Полтавській області.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлової будівлі
площею 316,3 м2, що знаходиться на балансі
Полтавського будівельно5монтажного
експлуатаційного управління
Назва об’єкта: нежитлова будівля (без урахування площі
громадського туалету) площею 316,3 м2.
Адреса: м. Полтава, вул. Привокзальна, 4.
Балансоутримувач: Полтавське будівельно монтажне екс
плуатаційне управління (код за ЄДРПОУ 33605258).
Відомості про об’єкт та земельну ділянку: нежитлова будів
ля (без урахування площі громадського туалету) являє собою
двоповерхову, окремо розташовану будівлю. Декілька років бу
дівля не експлуатується. Оздоблювальні роботи, системи опа
лення, водо та електропостачання знаходяться у зруйновано
му стані.
Фасад будівлі відремонтований. Рік забудови — 1910,
реконструкції та відбудови — 1947. Фундаменти стрічкові
залізобетонні, стіни цегляні, перекриття залізобетонне,
покрівля із азбестоцементних листів, підлога дерев’яна та
лінолеум, вікна дерев’яні, двері дерев’яні. Технічний стан
приміщень незадовільний; стіни та перегородки мають
глибокі тріщини і відпадання щтукатурки; покрівля має
протікання і просвіти в окремих місцях; підлога має про
гини і просідання місцями зломи; двері, вікна, внутрішнє
сантехнічне електротехнічне обладнання мають незадовіль
ний стан та підлягають відновленню. Земельна ділянка
окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 428 430,00 грн.
ПДВ: 85 686,00 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 514 116,00 грн.
Умови продажу: в установлений договором купівлі продажу
строк сплатити податок на додану вартість; в установлений
договором купівлі продажу строк сплатити вартість продажу
об’єкта приватизації; в установлений договором купівлі
продажу прийняти об’єкт приватизації.
Покупець зобов’язаний надавати продавцю необхідні мате
ріали, відомості, документи тощо про виконання умов цього до
говору купівлі продажу. Не перешкоджати продавцю у здійс
ненні контролю за виконанням умов договору .
Грошові кошти у розмірі 51 411,60 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться одержува
чу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015,
банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО 831019,
р/р № 37310005000259.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одер
жувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37185500900001.
Прийняття заяв: 11 вересня 2006 р. включно за адресою:
м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409, тел. (0532) 56 35 55.
Аукціон буде проведено 15 вересня 2006 р. об 11.00 за ад5
ресою: м. Полтава, вул. Червоноармійська, 3, актовий зал.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання. Служба з організації та проведення аукціону розташо
вана за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна 1/23, кімн. 409,
тел. 56 35 55, факс (0532) 50 15 13, Регіональне відділення
ФДМУ по Полтавській області.
В інформації РВ ФДМУ по Харківській області про продаж
на аукціоні об’єктів групи А, опублікованій в газеті «Відо
мості приватизації» від 12.07.2006 № 26 (415), стор. 8,
назву об’єктів слід читати:
«Автотранспорт, що знаходиться на балансі ВАТ «Хар
ківське автотранспортне підприємство № 16363», а саме:
напівпричіп ОДАЗ 9370, держ. № 55 56 ХГ; напівпричіп
ОДАЗ 9370, держ. № 76 52 ХГ; напівпричіп ОДАЗ 9370,
держ. № 09 96 ХГ, напівпричіп ОДАЗ 9370, держ. № 76 54,
напівпричіп ОДАЗ 9370, держ. № 38 01 ХЕ;
автотранспорт, що знаходиться на балансі ВАТ «Харків
ське автотранспортне підприємство № 16363», а саме: на
півпричіп Н 13Х, держ. № 51 00 ХЕ; напівпричіп Н 13Х, держ.
№ 064 89 ХА; напівпричіп Н 13Х, держ. № 38 02 ХЕ».
Далі за текстом.
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В інформації РВ ФДМУ по Харківській області про продаж
на аукціоні об’єктів групи А, опублікованій в газеті «Відо
мості приватизації» від 19.07.06 № 27 (416), слід читати:
«1. Нежитлової будівлі — будинок тваринника (колишній
клуб їдальня) з погрібом, що знаходиться на балансі СВК
«Тепличний», за адресою: Харківська обл., Харківський р н,
смт Безлюдівка, пров. Петровського, 6/6а, грошові кошти,
що становлять 10% початкової вартості об’єкта приватиза
ції, слід читати: «Грошові кошти в розмірі 14 330,40 грн., що
становить 10% початкової вартості об’єкта приватизації», та
назву об’єкта приватизації слід читати: «Нежитлова будівля —
будинок тваринника (колишній клуб їдальня) з погрібом».
2. Автомобілі, що знаходяться на балансі ВАТ «Харківське
автотранспортне підприємство № 16363», назву об’єкта слід
читати:
«Автомобілі, що знаходяться на балансі ВАТ «Харківське
автотранспортне підприємство № 16363», а саме: ЗІЛ 4331,
держ. № 34 20 ХАЧ; ЗІЛ 431410 ШЧ ВЦП 3,6, держ.
№ 219 25 ХА; ЗІЛ 431610 НАСТ, держ. № 65 95 ХАС;
Автомобілі, що знаходяться на балансі ВАТ «Харківське ав
тотранспортне підприємство № 16363», а саме: ЗІЛ 431410
ШЧ ВЦП 3,6, держ. № 215 68 ХА; ЗІЛ 4331, держ.
№ 158 37 ХА; ЗІЛ 431610 ФОН 52, держ. № 208 46 ХА.
3. Автотранспорт, що знаходиться на балансі ВАТ «Хар
ківське автотранспортне підприємство № 16363», назву об’єк
та слід читати: «Автотранспорт, що знаходиться на балансі
ВАТ «Харківське автотранспортне підприємство № 16363»,
а саме: автомобіль КАМАЗ 5320 АЦ 8,7, держ. № 38 71 ХАЧ;
автомобіль ГАЗ 53 АТЗ Б, держ. № 34 99 ХАЧ; автомобіль
ГАЗ 53 АТЗ, держ. № 73 43 ХАС».

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності —
будівлі цеху безалкогольних напоїв з обладнанням
Назва об’єкта: будівля цеху безалкогольних напоїв зага
льною площею 911,6 м 2 із порогами а 1 (2,9 м2), а2 (3,2 м2), а 3
(11,4 м2), а4 (3,4 м2), сходами а5 (6,6 м2), бетонним заїздом а6
(156,4 м2), обладнання відповідно до акта інвентаризації від
14.02.2006.
Місцерозташування: 30100, Хмельницька область, м. Неті
шин, вул. Промислова, 1/26.
Балансоутримувач: комунальне торгово виробниче під
приємство «Міськторг», м. Нетішин, вул. Промислова,1, код
за ЗКПО 30152793.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля висотою
7,5 м, будівельний об’єм 5 702 м3. Рік побудови — 1989 рік.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 338 589 грн., ПДВ —
67 717,80 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
406 306 грн.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний погодитись з умовами аукціону.
2. Утримання об’єкта та прилеглої території в належному са
нітарно технічному стані.
3. Об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду тощо
іншим юридичним та фізичним особам без збереження зобо
в’язань, на яких він був придбаний.
4. Продаж об’єкта приватизації юридичним та фізичним осо
бам здійснюється за грошові кошти.
5. Питання землекористування покупець вирішує самостій
но, в порядку, визначеному чинним законодавством.
6.Покупець зобов’язаний відшкодувати витрати, пов’язані з
підготовкою об’єкта до приватизації.
Грошові кошти в розмірі 40 630,6 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37321003002736 в УДК у Хмельницькій області, м. Нетішин,
МФО 815013, код за ЗКПО 33586398, одержувач: Фонд кому
нального майна міста Нетішина.
Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в
сумі 17 грн. перераховується на р/р № 37182004002736 в УДК
у Хмельницькій області, м. Нетішин, МФО 815013, код за ЗКПО
33586398, одержувач: Фонд комунального майна міста Неті
шина.
Кошти за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№37182004002736 в УДК у Хмельницькій області, м. Нетішин,
МФО 815013, код за ЗКПО 33586398, одержувач: Фонд кому
нального майна міста Нетішина.
Кінцевий термін прийняття заяв — 8 вересня 2006 року.
Аукціон буде проведено 12 вересня 2006 року о 12.00
за адресою: Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Шевчен5
ка, 1, приміщення міськвиконкому (сесійна зала).
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: Фонд комуна
льного майна міста Нетішина, 30100 , Хмельницька область,
м. Нетішин, вул. Шевченка,1, каб. 307, тел. (03848) 9 00 95.
Інформацію Регіонального відділення ФДМУ по Хмельни
цькій області про продаж на аукціоні спеціалізованого ав5
томобіля ЗІЛ5131 № 120526 ХМ (ПАРМ), що знаходить
ся на балансі ВАТ «Хмельницьке АТП 16854» за адресою:
м. Хмельницький, вул. Київська, 4, опубліковану в газеті «Ві
домості приватизації» № 28 від 26.07.2006 на стор. 7, слід
вважати недійсною.

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Ä
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804249
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ ЗА КОНКУРСОМ
Центральний апарат ФДМУ
Департамент продажу цілісних майнових комплексів
Корпус основного виробництва та невстановлене обладнан
ня, що знаходиться на балансі Дирекції державного підприєм
ства по виробництву препаратів медичного призначення, за ад
ресою: Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 127. Прива
тизовано юридичною особою за 15 550 000 грн., у т. ч. ПДВ —
2 591 666,67 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ЛОТА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Житловий будинок № 3, який не увійшов до статутного фонду
ВАТ «Славутське АТП 16845», за адресою: Хмельницька обл.,
м. Славута, вул. Зелена, 6. Приватизовано фізичною особою
за 11 551,92 грн., у т. ч. ПДВ — 1 925,32 грн.

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
ІНФОРМАЦІЯ
представництва Фонду майна Автономної Республіки
Крим у мм. Джанкої, Армянську і Красноперекопську,
Джанкойському, Первомайському,
Красноперекопському районах про продаж
на аукціоні виробничої бази, що належить Автономній
Республіці Крим, під розбирання
Найменування об’єкта: об’єкти незавершеного будівницт
ва виробничої бази ПМК 54 у складі: будівля котельні, будів
ля гаража, будівля підстанції, що знаходяться на балансі під
приємства «Трест «Кримспецагробуд 2».
Адреса: Автономна Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Польова.
Балансоутримувач: трест «Кримспецагробуд 2».
Вартість продажу без урахування ПДВ — 6 458,33 грн.;
ПДВ — 1 291,67 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
7 750,00 грн.
Будівельна готовність — 38,8%.
Відомості про об’єкт: площа земельної ділянки — 1 591,5 м2,
будівництво здійснювалось протягом 1991—1994 рр. Викона
ні земельні і частково будівельно монтажні роботи.
Умови продажу: оплата послуг, пов’язаних з підготовкою
об’єкта до приватизації і проведенням аукціону; об’єкт не під
лягає відчуженню іншим фізичним і юридичним особам до ви
конання усіх умов договору; забезпечення санітарно
екологічних норм, охорони навколишнього середовища і тех
ніки безпеки під час розбирання об’єкта; приведення буді
вельного майданчика в належний стан протягом одного року з
моменту переходу до покупця права власності на об’єкт і зда
ча земельної ділянки органам місцевого самоврядування від
повідно до чинного законодавства.
Засоби платежу для фізичних і юридичних осіб — грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. і грошові кош
ти за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37185007000597
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в Управлінні Державного казначейства в Автономній Республіці
Крим, м. Сімферополь, ЄДРПОУ 22300990, МФО 824026, одер
жувач — представництво Фонду майна Автономної Республіки
Крим у мм. Джанкої, Армянську і Красноперекопську, Джанкой
ському, Первомайському, Красноперекопському районах.
Грошові кошти у розмірі 775,00 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта, вносяться на р/р
№ 37324006000597 в Управлінні Державного казначейства в
Автономній Республіці Крим, м. Сімферополь, ЄДРПОУ
22300990, МФО 824026, одержувач — представництво Фонду
майна Автономної Республіки Крим у мм. Джанкої, Армянську і
Красноперекопську, Джанкойському, Первомайському, Крас
ноперекопському районах.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочий час за місцем
його розташування, звернувшись до представництва Фонду
майна Автономної Республіки Крим за адресою: м. Джанкой,
вул. К. Маркса, 10, телефон (06564) 3 30 84, з 8.00 до 17.00.
Прийняття заяв на участь в аукціоні здійснюється в робочі
дні з 8.00 до 17.00 за адресою: м. Джанкой, вул. К. Маркса, 10
і припиняється за три дні до дати проведення аукціону.
Переможцю аукціону, який відмовиться від підписання протоко
лу аукціону або договору купівлі продажу, грошові кошти у розмірі
10% від початкової вартості продажу об’єкта не повертаються.
Аукціон відбудеться 08.09.2006 об 11.00 за адресою:
м. Джанкой, вул. К. Маркса, 10, представництво Фонду май5
на Автономної Республіки Крим у мм. Джанкої, Армянську і
Красноперекопську, Джанкойському, Первомайському,
Красноперекопському районах або в службі з організації і
проведення аукціону ПКФ «Кримська правда» за адресою:
м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, 44, тел. 48537580.
Довідки за адресою: м. Джанкой, вул. К. Маркса, 10, Представ
ництво Фонду майна Автономної Республіки Крим у мм. Джанкої,
Армянську і Красноперекопську, Джанкойському, Первомай
ському, Красноперекопському районах, тел. (06564) 3 30 84.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні житлового будинку № 19,
що знаходиться на балансі ВКБ Селидівського
міськвиконкому, під розбирання
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 24647290.
Назва об’єкта: житловий будинок № 19, що знаходиться на
балансі ВКБ Селидівського міськвиконкому.
Адреса: 85600, Донецька обл., Мар’їнський р н, с. Пре
чистівка.
Відомості про об’єкт: по об’єкту виконано фундамент із бе
тонних блоків та цегли — 100%, стіни цегляні — 100%.
Будівництво здійснювалось з 1993 до 1995 рр.
Ступінь будівельної готовності — 44,56%.
Площа земельної ділянки — 0,21 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 586 грн.; ПДВ —
717 грн. 20 коп.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
4 303 грн. 20 коп. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу.
1. Розібрати об’єкт та привести будівельний майданчик в на

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
нежитлового будинку
Назва об’єкта: нежитловий будинок загальною площею 556,7 м2,
що не увійшов до статутного фонду ЗАТ «Київський експери
ментальний механічний завод «Зварка».
Місцезнаходження об’єкта: 04123, м. Київ, вул. Червонопіль
ська, 4, літ. А.
Балансоутримувач: ЗАТ «Київський експериментальний ме
ханічний завод «Зварка» (код за ЄДРПОУ 01284821; місцезна
ходження: 04655, м. Київ, Московський проспект, 23).
Інформація про земельну ділянку та будинок: нежитловий бу
динок загальною площею 556,7 м2. Рік забудови — 1948 р. Згі
дно з довідкою характеристикою БТІ будинок знаходиться в за
недбаному стані, відсутні вікна та двері, частково пошкоджені
перекриття, дах. Середньозважений фізичний знос — 47%. Зе
мельна ділянка не відведена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 448 401,00 грн., ПДВ:
97 680,20 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 586 081,20 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 10% від початкової вартості
продажу: 58 608,12 грн.
Умови продажу об’єкта: новий власник питання землекорис
тування вирішує самостійно в установленому законом порядку.
Засобами платежу є грошові кошти.
Аукціон буде проведено 12 вересня 2006 року об 11.00
за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 42 (25й поверх),
філія «Київський аукціонний центр» ДАК «Національна ме5
режа аукціонних центрів».
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні —
8 вересня 2006 року.
Плата за реєстрацію в розмірі 17 грн. та кошти під час роз
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184501900001 Регіонального відділення ФДМУ по м. Ки
єву, код за ЄДРПОУ 19030825, у банк: Управління Державного
казначейства у м. Києві, код банку 820019.
Сума грошових коштів в розмірі 10% від початкової ціни прода
жу вноситься на р/р № 37317007000034 Регіонального відділен
ня ФДМУ по м. Києву, код за ЄДРПОУ 19030825, у банк: Управ
ління Державного казначейства у м. Києві, код банку 8200019.
Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: м. Київ,
вул. Червонопільська, 4, літ. Б, у робочі години з дозволу Регіо
нального відділення ФДМУ по м. Києву.
Отримати додаткову інформацію про об’єкт та подати заяву
на участь в аукціоні можна в Регіональному відділенні ФДМУ
по м. Києву за адресою: 01032, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 50г,
кімн. 331, тел. 234 12 28, в робочі години.
лежний стан протягом трьох років після підписання акта при
ймання передачі об’єкта.
2. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навко
лишнього природного середовища під час розбирання.
3. Забезпечити створення безпечних умов праці, дотриман
ня правил техніки безпеки.
4. Здати земельну ділянку органам місцевого самоврядуван
ня з додержанням умов здачі.
5. Забороняється відчуження об’єкта на термін розбирання та
до моменту здійснення повних розрахунків за придбаний об’єкт.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. (без ПДВ) вносить
ся на р/р № 37187561900001 банку УДК у Донецькій області,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіо
нальне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти у сумі 430 грн. 32 коп. без ПДВ, що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться в
банк УДК у Донецькій обл. на р/р № 37313008000034, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати
зації вносяться в банк УДК у Донецькій області на р/р
№ 37186562900001, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245,
одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 8 вересня 2006 р. Заяви на
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, кімн. 522.
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон буде проведено 12 вересня 2006 р. о 13.00 за
адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, кімн.
304, Спеціалізована донецька товарна біржа «Меркурій».
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем йо
го розташування. Додаткову інформацію можна отримати за
тел. (062) 305 41 97.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні житлового будинку № 18,
що знаходиться на балансі ВКБ Селидівського
міськвиконкому, під розбирання
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 24647290.
Назва об’єкта: житловий будинок № 18, що знаходиться на
балансі ВКБ Селидівського міськвиконкому.
Адреса: 85600, Донецька обл., Мар’їнський р н, с. Пре
чистівка.
Відомості про об’єкт: по об’єкту виконано: фундамент із бе
тонних блоків та цегли — 100%, стіни цегляні — 100%.
Будівництво здійснювалось з 1993 до 1995 рр.
Ступінь будівельної готовності — 44,56%.
Площа земельної ділянки — 0,21 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 586 грн., ПДВ —
717 грн. 20 коп.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 4 303 грн. 20 коп. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу.
1. Розібрати об’єкт та привести будівельний майданчик в на
лежний стан протягом трьох років після підписання акта при
ймання передачі об’єкта.
2. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навко
лишнього природного середовища під час розбирання.
3. Забезпечити створення безпечних умов праці, дотриман
ня правил техніки безпеки.
4. Здати земельну ділянку органам місцевого самоврядуван
ня з додержанням умов здачі.
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5. Забороняється відчуження об’єкта на термін розбиран
ня та до моменту здійснення повних розрахунків за придба
ний об’єкт.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. (без ПДВ) вносить
ся на р/р № 37187561900001 банку УДК у Донецькій області,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіо
нальне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти у сумі 430 грн. 32 коп. без ПДВ, що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться в
банк УДК у Донецькій обл. на р/р № 37313008000034, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати
зації вносяться в банк УДК у Донецькій області на р/р
№ 37186562900001, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245,
одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 8 вересня 2006 р. Заяви на
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, кімн. 522.
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій
області.
Аукціон буде проведено 12 вересня 2006 р. о 13.00 за
адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, кімн.
304, Спеціалізована донецька товарна біржа «Меркурій».
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем йо
го розташування. Додаткову інформацію можна отримати за
тел. (062) 305 41 97.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні житлового будинку №17,
що знаходиться на балансі ВКБ Селидівського
міськвиконкому, під розбирання
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 24647290.
Назва об’єкта: житловий будинок № 17, що знаходиться на
балансі ВКБ Селидівського міськвиконкому.
Адреса: 85600, Донецька обл., Мар’їнський р н, с. Пречи
стівка.
Відомості про об’єкт: по об’єкту виконано фундамент із бе
тонних блоків та цегли — 100%, стіни цегляні — 100%.
Будівництво здійснювалось з 1993 до 1995 рр.
Ступінь будівельної готовності — 44,56%.
Площа земельної ділянки — 0,21 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 586 грн., ПДВ —
717 грн. 20 коп.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
4 303 грн. 20 коп. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу.
1. Розібрати об’єкт та привести будівельний майданчик в на
лежний стан протягом трьох років після підписання акта при
ймання передачі об’єкта.
2. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навко
лишнього природного середовища під час розбирання.
3. Забезпечити створення безпечних умов праці, дотриман
ня правил техніки безпеки.
4. Здати земельну ділянку органам місцевого самоврядуван
ня з додержанням умов здачі.
5. Забороняється відчуження об’єкта на термін розбиран
ня та до моменту здійснення повних розрахунків за придба
ний об’єкт.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. (без ПДВ) вносить
ся на р/р № 37187561900001 банку УДК у Донецькій області,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіо
нальне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти у сумі 430 грн. 32 коп. без ПДВ, що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться в
банк УДК у Донецькій обл. на р/р № 37313008000034, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати
зації вносяться в банк УДК у Донецькій області на р/р
№ 37186562900001, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по
Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 8 вересня 2006 р. Заяви на
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, кімн. 522.
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон буде проведено 12 вересня 2006 р. о 13.00
за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5,
кімн. 304, Спеціалізована донецька товарна біржа
«Меркурій».
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за
тел. (062) 305 41 97.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні житлового будинку № 16,
що знаходиться на балансі ВКБ Селидівського
міськвиконкому, під розбирання
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 24647290.
Назва об’єкта: житловий будинок № 16, що знаходиться на
балансі ВКБ Селидівського міськвиконкому.
Адреса: 85600, Донецька обл., Мар’їнський р н, с. Пречистівка.
Відомості про об’єкт: по об’єкту виконано фундамент із бе
тонних блоків та цегли — 100%, стіни цегляні — 100%.
Будівництво здійснювалось з 1993 до 1995 рр.
Ступінь будівельної готовності — 44,56%.
Площа земельної ділянки — 0,21 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 599 грн., ПДВ —
719 грн. 80 коп.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
4 318 грн. 80 коп. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу.
1. Розібрати об’єкт та привести будівельний майданчик в на
лежний стан протягом трьох років після підписання акта при
ймання передачі об’єкта.
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2. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони на
вколишнього природного середовища під час розбирання.
3. Забезпечити створення безпечних умов праці, дотриман
ня правил техніки безпеки.
4. Здати земельну ділянку органам місцевого самоврядуван
ня з додержанням умов здачі.
5. Забороняється відчуження об’єкта на термін розбиран
ня та до моменту здійснення повних розрахунків за придба
ний об’єкт.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. (без ПДВ) вносить
ся на р/р № 37187561900001 банку УДК у Донецькій області,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіо
нальне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти у сумі 431 грн. 88 коп. без ПДВ, що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться в
банк УДК у Донецькій обл. на р/р № 37313008000034, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт прива
тизації вносяться в банк УДК у Донецькій області на р/р
№ 37186562900001, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по
Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 8 вересня 2006 р. Заяви на
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, кімн. 522.
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон буде проведено 12 вересня 2006 р. о 13.00 за
адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, кімн.
304, Спеціалізована донецька товарна біржа «Меркурій».
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем йо
го розташування. Додаткову інформацію можна отримати за
тел. (062) 305 41 97.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні житлового будинку № 15,
що знаходиться на балансі ВКБ Селидівського
міськвиконкому, під розбирання
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 24647290.
Назва об’єкта: житловий будинок № 15, що знаходиться на
балансі ВКБ Селидівського міськвиконкому.
Адреса: 85600, Донецька обл., Мар’їнський р н, с. Пре
чистівка.
Відомості про об’єкт: по об’єкту виконано фундамент із бе
тонних блоків та цегли — 100%, стіни цегляні — 100%.
Будівництво здійснювалось з 1993 до 1995 рр.
Ступінь будівельної готовності — 44,56%.
Площа земельної ділянки — 0,21 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 650 грн., ПДВ —
730 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
4 380 грн. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу.
1. Розібрати об’єкт та привести будівельний майданчик в на
лежний стан протягом трьох років після підписання акта при
ймання передачі об’єкта.
2.Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навко
лишнього природного середовища під час розбирання.
3. Забезпечити створення безпечних умов праці, дотриман
ня правил техніки безпеки.
4. Здати земельну ділянку органам місцевого самоврядуван
ня з додержанням умов здачі.
5. Забороняється відчуження об’єкта на термін розбиран
ня та до моменту здійснення повних розрахунків за придба
ний об’єкт.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. (без ПДВ) вносить
ся на р/р № 37187561900001 банку УДК у Донецькій області,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіо
нальне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти у сумі 438 грн. без ПДВ, що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк
УДК у Донецькій обл. на р/р № 37313008000034, МФО 834016,
код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділен
ня ФДМУ по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати
зації вносяться в банк УДК у Донецькій області на р/р
№ 37186562900001, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245,
одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 8 вересня 2006 р. Заяви на
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00,
в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, кімн. 522.
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій
області.
Аукціон буде проведено 12 вересня 2006 р. о 13.00 за
адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, кімн.
304, Спеціалізована донецька товарна біржа «Меркурій».
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем йо
го розташування. Додаткову інформацію можна отримати за
тел. (062) 305 41 97.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні житлового будинку № 14,
що знаходиться на балансі ВКБ Селидівського
міськвиконкому, під розбирання
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 24647290.
Назва об’єкта: житловий будинок № 14, що знаходиться на
балансі ВКБ Селидівського міськвиконкому.
Адреса: 85600, Донецька обл., Мар’їнський р н, с. Пре
чистівка.
Відомості про об’єкт: по об’єкту виконано — фундамент із
бетонних блоків та цегли — 100%, стіни цегляні —100%; плити
покриття збірні залізобетонні.
Будівництво здійснювалось з 1993 до 1995 рр.
Ступінь будівельної готовності — 44,56%.
Площа земельної ділянки — 0,21 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 650 грн., ПДВ —
730 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
4 380 грн. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу: розібрати об’єкт та привести будівельний
майданчик в належний стан протягом трьох років після підпи
сання акта приймання передачі об’єкта; забезпечити вимоги
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного се
редовища під час розбирання; забезпечити створення безпе
чних умов праці, дотримання правил техніки безпеки; здати зе
мельну ділянку органам місцевого самоврядування з додер
жанням умов здачі; забороняється відчуження об’єкта на тер
мін розбирання та до моменту здійснення повних розрахунків
за придбаний об’єкт.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. (без ПДВ) вносить
ся на р/р № 37187561900001 банку УДК у Донецькій області,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіо
нальне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти у сумі 438 грн. (без ПДВ), що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк
УДК у Донецькій обл. на р/р № 37313008000034, МФО 834016,
код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділен
ня ФДМУ по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт прива
тизації вносяться в банк УДК у Донецькій області на р/р
№ 37186562900001, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245,
одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 8 вересня 2006 р. Заяви на
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, кімн. 522.
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду держмайна
України по Донецькій області.
Аукціон буде проведено 12 вересня 2006 р. за адресою:
83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, кімн. 304, Спе5
ціалізована донецька товарна біржа «Меркурій».
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за
тел. (062) 305 41 97.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні житлового будинку № 13,
що знаходиться на балансі ВКБ Селидівського
міськвиконкому, під розбирання
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 24647290.
Назва об’єкта: житловий будинок № 13, що знаходиться на
балансі ВКБ Селидівського міськвиконкому.
Адреса: 85600, Донецька обл., Мар’їнський р н, с. Пречистівка.
Відомості про об’єкт: по об’єкту виконано — фундамент із
бетонних блоків та цегли — 100%, стіни цегляні — 100%; плити
покриття збірні залізобетонні.
Будівництво здійснювалось з 1993 до 1998 рр.
Ступінь будівельної готовності — 56,36%.
Площа земельної ділянки — 0,21 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 650 грн., ПДВ —
730 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
4 380 грн. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу: розібрати об’єкт та привести будівельний
майданчик в належний стан протягом трьох років після підпи
сання акта приймання передачі об’єкта; забезпечити вимоги
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного се
редовища під час розбирання; забезпечити створення безпеч
них умов праці, дотримання правил техніки безпеки; здати зе
мельну ділянку органам місцевого самоврядування з додер
жанням умов здачі; забороняється відчуження об’єкта на тер
мін розбирання та до моменту здійснення повних розрахунків
за придбаний об’єкт.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. (без ПДВ) вносить
ся на р/р № 37187561900001 банку УДК у Донецькій області,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіо
нальне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти у сумі 438 грн. (без ПДВ), що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк
УДК у Донецькій обл. на р/р № 37313008000034, МФО 834016,
код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділен
ня ФДМУ по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно
сяться в банк УДК у Донецькій області на р/р № 37186562900001,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіона
льне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 8 вересня 2006 р. Заяви на
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00,
в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, кімн. 522.
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду держмайна
України по Донецькій області.
Аукціон буде проведено 12 вересня 2006 р. о 10.00 за
адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, кімн.
304, Спеціалізована донецька товарна біржа «Меркурій».
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем йо
го розташування. Додаткову інформацію можна отримати за
тел. (062) 305 41 97.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні житлового будинку № 12,
що знаходиться на балансі ВКБ Селидівського
міськвиконкому, під розбирання
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 24647290.
Назва об’єкта: житловий будинок № 12, що знаходиться на
балансі ВКБ Селидівського міськвиконкому.
Адреса: 85600, Донецька обл., Мар’їнський р н, с. Пре
чистівка.
Відомості про об’єкт: по об’єкту виконано — фундамент із
бетонних блоків та цегли — 100%, стіни цегляні — 100%; плити
покриття збірні залізобетонні.
Будівництво здійснювалось з 1993 до 1998 рр.
Ступінь будівельної готовності — 47,36%.
Площа земельної ділянки — 0,21 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 650 грн., ПДВ — 730 грн.
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Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
4 380 грн. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу: розібрати об’єкт та привести будівельний
майданчик в належний стан протягом трьох років після підпи
сання акта приймання передачі об’єкта; забезпечити вимоги
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного се
редовища під час розбирання; забезпечити створення безпе
чних умов праці, дотримання правил техніки безпеки; здати зе
мельну ділянку органам місцевого самоврядування з додер
жанням умов здачі; забороняється відчуження об’єкта на тер
мін розбирання та до моменту здійснення повних розрахунків
за придбаний об’єкт.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. (без ПДВ) вносить
ся на р/р № 37187561900001 банку УДК у Донецькій області,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіо
нальне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти у сумі 438 грн. (без ПДВ), що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк
УДК у Донецькій обл. на р/р № 37313008000034, МФО 834016,
код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділен
ня ФДМУ по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт прива
тизації вносяться в банк УДК у Донецькій області на р/р
№ 37186562900001, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по
Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 8 вересня 2006 р. Заяви на
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, кімн. 522.
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, Регіональне відділення Фонду держмайна України
по Донецькій області.
Аукціон буде проведено 12 вересня 2006 р. о 10.00
за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5,
кімн. 304, Спеціалізована донецька товарна біржа «Мер5
курій».
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за
тел. (062) 305 41 97.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні житлового будинку № 11,
що знаходиться на балансі ВКБ Селидівського
міськвиконкому, під розбирання
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 24647290.
Назва об’єкта: житловий будинок № 11, що знаходиться на
балансі ВКБ Селидівського міськвиконкому.
Адреса: 85600, Донецька обл., Мар’їнський р н, с. Пре
чистівка.
Відомості про об’єкт: по об’єкту виконано — фундамент із
бетонних блоків та цегли — 100%, стіни цегляні — 100%; плити
покриття збірні залізобетонні.
Будівництво здійснювалось з 1994 до 1998 рр.
Ступінь будівельної готовності — 56,36%.
Площа земельної ділянки — 0,21 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 650 грн., ПДВ — 730 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 4 380 грн. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу: розібрати об’єкт та привести будівельний
майданчик в належний стан протягом трьох років після підпи
сання акта приймання передачі об’єкта; забезпечити вимоги
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного се
редовища під час розбирання; забезпечити створення безпе
чних умов праці, дотримання правил техніки безпеки; здати зе
мельну ділянку органам місцевого самоврядування з додер
жанням умов здачі; забороняється відчуження об’єкта на тер
мін розбирання та до моменту здійснення повних розрахунків
за придбаний об’єкт.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. (без ПДВ) вносить
ся на р/р № 37187561900001 банку УДК у Донецькій області,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіо
нальне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти у сумі 438 грн. (без ПДВ), що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк
УДК у Донецькій обл. на р/р № 37313008000034, МФО 834016,
код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділен
ня ФДМУ по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати
зації вносяться в банк УДК у Донецькій області на р/р
№ 37186562900001, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245,
одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій
області.
Прийняття заяв закінчується 8 вересня 2006 р. Заяви на
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00,
в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, кімн. 522.
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, Регіональне відділення Фонду держмайна України
по Донецькій області.
Аукціон буде проведено 12 вересня 2006 р. о 10.00 за
адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5,
кімн. 304, Спеціалізована донецька товарна біржа «Мер5
курій».
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем йо
го розташування. Додаткову інформацію можна отримати за
тел. (062) 305 41 97.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні житлового будинку № 10,
що знаходиться на балансі ВКБ Селидівського
міськвиконкому, під розбирання
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 24647290.
Назва об’єкта: житловий будинок № 10, що знаходиться на
балансі ВКБ Селидівського міськвиконкому.
Адреса: 85600, Донецька обл., Мар’їнський р н, с. Пречи
стівка.
Відомості про об’єкт: по об’єкту виконано — фундамент із
бетонних блоків та цегли — 100%, стіни цегляні — 100%; плити
покриття збірні залізобетонні.
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Будівництво здійснювалось з 1993 до 1998 рр.
Ступінь будівельної готовності — 58,86%.
Площа земельної ділянки — 0,21 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 650 грн.; ПДВ — 730 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
4 380 грн. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу: розібрати об’єкт та привести будівельний
майданчик в належний стан протягом трьох років після підпи
сання акта приймання передачі об’єкта; забезпечити вимоги
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного се
редовища під час розбирання; забезпечити створення безпе
чних умов праці, дотримання правил техніки безпеки; здати зе
мельну ділянку органам місцевого самоврядування з додер
жанням умов здачі; забороняється відчуження об’єкта на тер
мін розбирання та до моменту здійснення повних розрахунків
за придбаний об’єкт.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. (без ПДВ) вносить
ся на р/р № 37187561900001 банку УДК у Донецькій області,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіо
нальне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти у сумі 438 грн. (без ПДВ), що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк
УДК у Донецькій обл. на р/р № 37313008000034, МФО 834016,
код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділен
ня ФДМУ по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно
сяться в банк УДК у Донецькій області на р/р № 37186562900001,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіона
льне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 8 вересня 2006 р. Заяви на
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, кімн. 522.
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, Регіональне відділення Фонду держмайна України
по Донецькій області.
Аукціон буде проведено 12 вересня 2006 р. о 10.00 за
адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, кімн.
304, Спеціалізована донецька товарна біржа «Меркурій».
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем йо
го розташування. Додаткову інформацію можна отримати за
тел. (062) 305 41 97.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні медсанчастини5поліклініки
Назва об’єкта: медсанчастина поліклініка.
Адреса: м. Маріуполь, вул. Бодрова, 2.
Відомості про об’єкт: 8 поверховий будинок, по об’єкту ви
конано: фундамент будинку (без зворотного засипання та за
мощення) — 100%; стіни, перегородки — 90% (каркас буди
нку — колони та ригелі — 100%, зовнішні стінові панелі —
80%, шахта ліфтів — 90%, сходові марші — 80%); плити пе
рекриття — 95%. Не змонтовані: внутрішні стіни та перего
родки, покрівля, підлога, віконні та дверні заповнення, внут
рішнє та зовнішнє оброблення, усі інженерні пристосуван
ня, ліфти, зовнішня комунікація. Будівництво здійснювалось
з 1989 до 1990 рр.
Площа земельної ділянки під забудову — 4,96 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 029 327 грн.; ПДВ —
205 865 грн. 40 коп.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 235 192 грн. 40 коп. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу: можливість зміни первісного призначення
об’єкта; покупець зобов’язаний завершити будівництво та вве
сти об’єкт в експлуатацію протягом двох років від дати нотарі
ального посвідчення договору купівлі продажу; забезпечити
дотримання вимог екологічної безпеки, охорони навколишньо
го природного середовища під час добудови та подальшого
введення об’єкта в експлуатацію; забезпечити створення без
печних умов праці, дотримання правил техніки безпеки; забо
роняється відчуження об’єкта та земельної ділянки, на якій він
розташований, до моменту здійснення покупцем повних роз
рахунків за придбаний об’єкт, завершення будівництва та вве
дення об’єкта в експлуатацію.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. (без ПДВ) вноситься на
р/р № 37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне від
ділення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 123 519,24 грн. (без ПДВ), що ста
новить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вно
сяться на р/р № 37313008000034 в банк УДК у Донецькій об
ласті, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Ре
гіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у Донецькій
області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач:
Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 8 вересня 2006 р. Заяви на
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00,
в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, каб. 522.
Аукціон буде проведено 12 вересня 2006 року о 10.00
за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5,
к. 304, ТОВ Науково5консультативна упроваджувальна
фірма «Універсал5Консалтинг».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій
області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за
тел. (062) 304 32 62.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні двох 55поверхових
605квартирних житлових будинків, під розбирання
(зі зниженням початкової вартості на 30%)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 26352535.
Назва об’єкта: два 5 поверхові 60 квартирні житлові бу
динки, що знаходяться на балансі відособленого підрозділу
«Шахта «Білозерська» ДП «Добропіллявугілля».

Адреса: 85013, Донецька обл., м. Білозерське, вул. 50 років
Жовтня.
Відомості про земельну ділянку: 0,8 га.
Ступінь будівельної готовності — 7,3%.
Відомості про об’єкт — по першому будинку виконано: фун
даменти — 100%; перекриття збірні з/бетонні — 100%; цегля
на кладка зовнішня та внутрішня — 100%; штукатурка стін —
75%; дверні блоки — 81%; віконні блоки не засклені — 91%;
внутрішні комунікації виконані частково, по другому будинку ви
конано: фундаменти — 100%; цегляна кладка стін — 27%; пе
рекриття збірні з/бетонні — 15%, крім того частково виконано
інженерні мережі та комунікації; будівля трансформаторної під
станції виконана на 100%.
Вартість об’єкта без ПДВ — 168 408 грн.; ПДВ — 33 681 грн.
60 коп.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
202 089 грн. 60 коп. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу: розібрати об’єкт та привести будівельний
майданчик в належний стан протягом трьох років після підпи
сання акта приймання передачі об’єкта; забезпечити вимоги
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного се
редовища під час розбирання; забезпечити створення безпе
чних умов праці, дотримання правил техніки безпеки; здати зе
мельну ділянку органам місцевого самоврядування з додер
жанням умов здачі; забороняється відчуження об’єкта на тер
мін розбирання та до моменту здійснення повних розрахунків
за придбаний об’єкт.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. (без ПДВ) вно
ситься в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, код за
ЄДРПОУ 13511245, р/р № 37187561900001, одержувач: Регі
ональне відділення Фонду державного майна України по Доне
цькій області.
Грошові кошти в розмірі 20 209 грн. (без ПДВ), що стано
вить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносять
ся на р/р № 37313008000034 в банк УДК у Донецькій області,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіона
льне відділення Фонду державного майна України по Донець
кій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на рахунок № 37186562900001 в банк УДК у Доне
цькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одер
жувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра
їни по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 8 вересня 2006 р. Заяви на участь
в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю з
8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97,
кімн. 522.
Аукціон буде проведено 12 вересня 2006 р. о 10.00 за
адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, ТОВ
НКУФ «Універсал5Консалтинг».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк, вул. Ар
тема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062) 305 41 97.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів незавершеного будівництва
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — про5
фесійно5технічне училище.
Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. 12 Квітня.
Балансоутримувач: ВАТ «Запорізький металургійний комбі
нат Запоріжсталь».
Відомості про об’єкт: на об’єкті розпочато будівництво гур
тожитків, по яких виконано фундаменти та цокольний поверх.
Частково змонтовано перекриття із збірних залізобетонних пу
стотних плит.
Питання виділення земельної ділянки покупець вирішує са
мостійно.
Початкова вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ —
28 480,00 грн.
ПДВ — 5 696,00 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ — 34 176,00 грн.
Умови продажу.
1. Добудувати об’єкт протягом трьох років.
2. Можлива зміна профілю об’єкта.
3. Забороняється продаж об’єкта приватизації та земельної
ділянки, на якій розташований об’єкт, до моменту завершення
будівництва та введення об’єкта в експлуатацію.
4. Забезпечити виконання вимог екологічної безпеки, охо
рони навколишнього природного середовища під час добудо
ви та подальшого введення об’єкта в експлуатацію.
5. Протягом одного року з моменту переходу права вла
сності до покупця оформити дозвіл на виконання будівель
них робіт на об’єкті приватизації (згідно з чинним законо
давством).
6. У разі відмови покупця від підписання протоколу аукціону
або договору купівлі продажу покупець сплачує штраф у роз
мірі 20% від ціни продажу об’єкта, що склалася в ході торгів.
Грошові кошти у розмірі 3 417, 60 грн., що становить
10% від початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р
№ 37338661100021, реєстраційний збір за подання заяви
вноситься у розмірі 17,00 грн. на р/р № 37183501900008,
кошти за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182502900008
Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій області в
Управлінні Державного казначейства у Запорізькій області,
МФО 813015, код за ЄДРПОУ 20495280.
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва —
житловий будинок № 14.
Місцезнаходження об’єкта: 72130, Запорізька область, Вільнян
ський район, с. Матвіївка, вул. Перемоги.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: одноповерховий житловий будинок та
господарська будівля.
По житловому будинку виконано: фундаменти та стіни під
валу — 100%, перекриття підвалу — 99%, по господарській
будівлі — фундаменти, стіни, змонтовані плити покриття.
Розмір земельної ділянки — 0,11 га.
Початкова вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ —
2 135,00 грн.
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ПДВ — 427,00 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ — 2 562,00
грн.
Умови продажу об’єкта: розібрати об’єкт приватизації
протягом одного року після переходу права власності на
об’єкт; покупець має право придбати земельну ділянку
під забудову після розбирання. У разі відмови придбан
ня земельної ділянки під забудову, привести будівель
ний майданчик в належний стан і передати органам мі
сцевого самоврядування протягом півтора року після пе
реходу права власності на об’єкт; забороняється про
даж об’єкта приватизації та земельної ділянки, на якій
розташований об’єкт, на термін розбирання; забезпе
чити виконання вимог екологічної безпеки, охорони на
вколишнього природного середовища до моменту закін
чення розбирання; у разі відмови покупця від підписан
ня протоколу аукціону або договору купівлі продажу, по
купець сплачує штраф у розмірі 20% від ціни продажу
об’єкта, що склалася в ході торгів; покупець відшкодовує
витрати Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій
області на підготовку об’єкта до приватизації в розмірі
2 000,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 256,20 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37338661100021,
реєстраційний збір за подання заяви вноситься у розмірі
17,00 грн. на р/р № 37183501900008, кошти за придбаний
об’єкт вносяться на р/р № 37182502900008 Регіонального від
ділення ФДМУ по Запорізькій області в Управлінні Держав
ного казначейства у Запорізькій області, МФО 813015, код за
ЄДРПОУ 20495280.
Покупець сплачує кошти за об’єкт приватизації протягом
30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення
договору купівлі продажу. Термін оплати може бути продов
жено ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш як
50% ціни продажу об’єкта.
Аукціон буде проведено 11 вересня 2006 року за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 52а
(приміщення кафе «Шайба5Славутич») об 115й го5
дині.
Реєстрація заявників проводиться в день проведення аук
ціону з 9.00 до 10.45.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні — 7
вересня 2006 року.
Заяви на участь у аукціоні приймаються за адресою: 69107,
м. Запоріжжя, пр. Леніна,164, кімн. 767, з 9.00 до 16.00 (крім
вихідних).
Ознайомлення з об’єктом проводиться під час приймання
заяв.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0612)
39 05 07.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів незавершеного
будівництва державної власності
1. Назва об’єкта: 525квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: Київська обл., Васильківський р н,
с. Плесецьке, вул. Васильківська, 159.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Пле
мінний завод «Дзвінкове» (ідентифікаційний код — 00857404).
Адреса балансоутримувача: 08622, Київська обл., Василь
ківський р н, с. Плесецьке.
Відомості про об’єкт: будівельний майданчик розташова
ний в с. Плесецьке Васильківського р ну, вул. Васильківська,
159.
На об’єкті незавершеного будівництва виконані такі робо
ти: збудовано всі поверхи (стінові панелі та цегла); змонто
вано перекриття (збірні залізобетонні плити); дах вкритий
шифером.
На території будівельного майданчика знаходяться 6
(шість) залізобетонних конструкцій, що завезені на майдан
чик, але не використані в будівництві.
На об’єкті незавершеного будівництва не виконано
оздоблювальні, санітарно технічні, вентиляційні, елект
ромонтажні, слабкострумні роботи, благоустрій та озе
ленення.
Даний об’єкт незавершеного будівництва не законсерво
ваний.
Територія будівельного майданчика не огороджена.
Проектна документація на об’єкт відсутня.
Площа земельної ділянки, на якій знаходиться об’єкт неза
вершеного будівництва, становить 0,30 га.
Початок будівництва — 1991 р.
Ступінь будівельної готовності — 45,6%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 281 800,00 грн. (двісті
вісімдесят одна тисяча вісімсот гривень 00 копійок).
ПДВ: 56 360,00 грн. (п’ятдесят шість тисяч триста шістде
сят гривень 00 копійок).
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
338 160,00 грн. (триста тридцять вісім тисяч сто шіст5
десят гривень 00 копійок).
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про
дажу: 33 816,00 грн. (тридцять три тисячі вісімсот шістнадцять
гривень 00 копійок).
2. Назва об’єкта: одноквартирний одноповерховий жи5
тловий будинок.
Місцезнаходження: Київська обл., смт Володарка, вул. Круп
ської, 93.
Балансоутримувач: Білоцерківське міжрайонне управління
водного господарства Київського обласного виробничого
управління меліорації і водного господарства (Державний
комітет України по водному господарству), ідентифікаційний
код 03562263.
Адреса балансоутримувача: 09114, Київська обл., м. Біла
Церква, вул. Глиняна, 51в.
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Відомості про ОНБ: будівельний майданчик розташова
ний в смт Володарка, вул. Крупської, 93.
На об’єкті незавершеного будівництва виконано такі
роботи: побудовано фундамент стрічковий із залізо
бетонних плит розмірами: довжина 13,5 м, ширина 11,4
м; стіни підвального приміщення із залізобетонних
блоків (всього 52 блоки, із них частково зруйновані 10
блоків).
В стінах фундаменту підвального приміщення передбачені
отвори для двох дверей шириною 0,9 м і 2,6 м та двох вікон
шириною 1,2 м.
На об’єкті незавершеного будівництва не виконано: пере
криття, перегородки підвального приміщення, а також все
інше, що передбачено проектною документацією, крім за
значеного.
Будівельні матеріали та обладнання для подальшого буді
вництва відсутні.
Проектна документація на об’єкт є в балансоутримувача.
Площа земельної ділянки, на якій знаходиться об’єкт неза
вершеного будівництва, становить 0,15 га.
Розпочато будівництво об’єкта — 1996 р.
Ступінь будівельної готовності — 10,8%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 19 125,80 грн. (дев’ят
надцять тисяч сто двадцять п’ять гривень 80 копійок).
ПДВ: 3 825,16 грн. (три тисячі вісімсот двадцять п’ять гри
вень 16 копійок).
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
22 950,96 грн. (двадцять дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят
гривень 96 копійок).
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про
дажу: 2 295,10 грн.(дві тисячі двісті дев’яносто п’ять гривень
10 копійок).
Умови продажу: добудувати ОНБ протягом 5 років (із
збереженням первісного призначення); забезпечення
вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього при
родного середовища під час будівництва та подальшого
введення в експлуатацію об’єкта приватизації. У разі не
можливості завершення будівництва в установлені строки
за наявності відповідних обґрунтувань, строки завершен
ня будівництва можуть бути змінені за рішенням органу
приватизації та органу місцевого самоврядування, про
що укладається додатковий договір; питання відведен
ня, купівлі або довгострокової оренди земельної ділянки
під об’єктом вирішується новим власником самостійно в
порядку, встановленому чинним законодавством, з міс
цевими органами влади; заборона відчуження об’єкта
та земельної ділянки, на якій він розташований, до заве
ршення будівництва та введення його в експлуатацію;
можливу зміну первісного призначення об’єкта, зміни в
проектно технічній документації погоджувати в порядку,
встановленому чинним законодавством, з місцевими ор
ганами влади; укласти договір купівлі продажу не пізні
ше як у п’ятиденний термін з дня затвердження органом
приватизації результатів аукціону та своєчасно викона
ти умови, зазначені в ньому; в шестимісячний термін з
дня нотаріального посвідчення договору купівлі продажу
підготувати документи та здійснити відповідні дії щодо
переоформлення права забудовника на об’єкт привати
зації; переможцю аукціону, який відмовився від підпи
сання протоколу аукціону, або укладення договору купів
лі продажу об’єкта в п’ятиденний термін з дня затвер
дження протоколу аукціону, внесені грошові кошти у роз
мірі 10 відсотків початкової вартості продажу об’єкта не
повертаються.
Аукціон буде проведено 08.09.2006 об 11.00 за адре5
сою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 57 (55й поверх), ВАТ
«Київська універсальна біржа».
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — за
три дні до дня проведення аукціону.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. без ПДВ вно
ситься на р/р № 37184500900001 Регіонального відділення
ФДМУ по Київській області, код за ЄДРПОУ 19028107 в УДК у
Київській області, МФО 821018.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості
продажу об’єкта без ПДВ вносяться на р/р №
37317100066101 Регіонального відділення ФДМУ по Київ
ській області, код за ЄДРПОУ 19028107 в УДК у Київській
області, МФО 821018.
Отримати більш докладну інформацію, подати заяву та
пакет відповідних документів на участь в аукціоні можна в
Регіональному відділенні ФДМУ по Київській області, що зна
ходиться за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1,
кімн. 832, тел.: 286 87 30, 286 84 75.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні приміщення
(комунальна власність)
1. Назва об’єкта: приміщення площею 307,8 м2 (об’єкт зна
ходиться на балансі Державного гуртово роздрібного під
приємства, адреса: 80100, м. Червоноград, вул. Сокальська, 1,
ЗКПО 22403841).
Місцезнаходження: вул. Центральна, 111, с. Острів, Сокаль
ський район, Львівська область.
Відомості про технічний стан об’єкта: об’єкт є однопо
верховою цегляною будівлею розмірами в плані 12,0х28,2
м, висотою 3,4 м, загальною площею приміщень 307,8
м 2 . Площа забудови 338,4 м 2 . Будівництво об’єкта роз
почато в 1972 р. Виконано фундамент стрічковий бетон
ний із залізобетонних блоків. Стіни цегляні товщиною
40см, необштукатурені. У 2001 р. виконано перекриття
залізобетонне із залізобетонних панелей розмірами
6,0х1,2 м. Покрівля руберойдова, підлоги бетонні. Вікон
ні прорізи закладені цеглою та склоблоками. Встанов

лено вхідні двері. Відсутні перегородки, оштукатурення
фасаду, внутрішнє оздоблення, внутрішні дверні блоки,
водопровід, каналізація, вентиляція, газопостачання. До
об’єкта прибудовані інші будівлі виробничо складського
призначення.
Питання земельної ділянки вирішується новим власником
за встановленим законом порядком після підписання дого
вору купівлі продажу.
Площа земельної ділянки: 1 474 м2.
Ступінь будівельної готовності: ~ 47%.
Умови продажу: дотримання вимог щодо збереження
охорони навколишнього середовища згідно з чинним за
конодавством; завершення будівництва протягом 5 років
без збереження первісного призначення об’єкта; забо
рона відчуження об’єкта до завершення будівництва та
введення в експлуатацію; у шестимісячний термін з мо
менту підписання договору підготувати документи та здій
снити відповідні дії щодо переоформлення права забу
довника на об’єкт та права землекористування на земе
льну ділянку під ним; на вимогу продавця покупець зобо
в’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та
підписання акта підсумкової перевірки виконання умов до
говору надавати продавцю для ознайомлення необхідні
матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов
договору.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 27 053 грн., ПДВ —
5 410,6 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 32 463,6 грн.
Грошові кошти в розмірі 3 246, 36 грн., що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вно
сяться на рахунок № 37327014000186, одержувач коштів:
Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, код
20823070; банк одержувача — УДК у Львівській області,
МФО 825014.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 гривень та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на розрахунковий рахунок № 37188015000186, одержувач ко
штів: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області,
код 20823070; банк одержувача — УДК у Львівській області,
МФО 825014.
В призначенні платежу слід вказати за що сплачуються
дані кошти.
Приймання заяв припиняється за 3 дні до проведення
аукціону.
Аукціон відбудеться через 30 днів з моменту публіка5
ції інформації у газеті «Відомості приватизації» об 11.00
за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, другий
поверх, кімната 40.
Служба з організації та проведення аукціону: м. Львів, вул.
Січових Стрільців, 3, другий поверх, кімната 40, тел./факс
72 49 10.
Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: вул. Центра
льна, 111, с. Острів, Сокальський район, Львівська область.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні зі зниженням вартості на 15%
685квартирного житлового будинку ВАТ «Піщанський
комбікормовий завод» (державна власність)
Код за ЗКПО: 05793821.
Адреса: Черкаська обл., Золотоніський р н, с. Піщане, вул.
Леніна.
Призначення об’єкта: житловий будинок.
Характеристика об’єкта: ОНБ розміщений в центрі с.
Піщане в житловій зоні та складається з чотирьох сек
цій, а саме: двох п’ятиповерхових секцій по 20 квартир,
двох чотириповерхових секцій по 8 квартир. Будівницт
во п’ятої секції на 12 квартир не було розпочато. У пер
шій секції збудовано 5 поверхів з дахом, проведені вну
трішні роботи — штукатурка, побілка. Стіни цегляні, зо
вні облицьовані кахелем, який частково відпав. Друга та
третя секції — споруда із збірних з/б конструкцій, збу
довано три поверхи, зварені панелі частково перекриті.
Четверта секція — п’ятиповерхова цегляна будівля, по
крівля не облаштована, внутрішні роботи не проводили
ся. Замощення навколо будівлі відсутнє, побудований ґа
нок без перекриття та покрівлі. Ступінь будівельної го
товності: секції № 1 — 63%, секції № 2 та 3 — 37%, секції
№ 4 — 47%.
Відомості про земельну ділянку: інформація про виділення
земельної ділянки відсутня.
Умови продажу.
1. Можлива зміна профілю використання об’єкта.
2. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввес
ти об’єкт в експлуатацію протягом п’яти років від дати підпи
сання акта приймання передачі.
3. До завершення будівництва об’єкта дотримувати нор
мативні акти з питань охорони праці, санітарії, екологічної
безпеки та охорони навколишнього природного середови
ща.
4. Протягом одного року з моменту підписання акта
приймання передачі здійснити відповідні дії щодо пе
реоформлення прав забудовника на об’єкт приватиза
ції.
5. До моменту завершення будівництва та введення його
в експлуатацію: не відчужувати об’єкт приватизації; нада
вати продавцю для здійснення перевірок необхідні мате
ріали, відомості, документи про виконання умов цього до
говору.
6. Питання користування, оренди або викупу земельної ді
лянки вирішується новим власником самостійно в порядку,
встановленому чинним законодавством.
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7. Під час розрахунку за об’єкт приватизації можлива роз
строчка платежу.
Вартість продажу без ПДВ — 313 508,33 грн., ПДВ —
62 701,67 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
376 210,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 37 621,00 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 об
ласті.
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 11 вересня 2006 року включно.
Аукціон буде проведено 15 вересня 2006 року об 115й
годині за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — гро
шові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України 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.

м. СЕВАСТОПОЛЬ
ИНФОРМАЦИЯ
о продаже по конкурсу группы объектов
незавершенного строительства промбазы
Наименование объекта приватизации: группа объектов не
завершенного строительства промбазы комбината железо
бетонных изделий.
Местонахождение: г. Севастополь, хутор Молочный, район
склада оборудования.
Сведения о строениях объекта приватизации и зе

мельном участке: незаконченный строительством
склад оборудования, в том числе незаконченные стро
ительством здания и сооружения: административное
здание, два одноэтажных складских бокса, осветите
льная вышка, ограждение, асфальтобетонное моще
ние.
Основные конструкции зданий и сооружений выполнены
полностью, частично не выполнена отделка. Уровень строи
тельной готовности — до 90%.
Объект приватизации расположен на земельном участ
ке площадью 5 640 м2. На земельном участке расположены
объекты, относящиеся к не государственной собственности,
в том числе: сторожка, четыре одноэтажных гаража, второй
этаж здания бани, складской одноэтажный бокс, двухэтаж
ное здание бытовки, два металлических ангара на фундаме
нтах, кран балка с тельфером, фундаменты под два ангара,
наружные сети водоснабжения, канализации, телефониза
ции.
Стоимость продажи объекта без НДС: 109 700 грн., НДС:
21 940 (двадцать одна тысяча девятьсот сорок) грн.
Начальная цена продажи объекта приватизации:
131 640 (сто тридцать одна тысяча шестьсот сорок)
грн.
Денежные средства (10% от начальной цены продажи
объекта приватизации) для участия в конкурсе: 13 164 грн.
Условия продажи.
1. Покупатель обязан завершить строительство объекта
приватизации и ввести объект в эксплуатацию в срок до 2
(двух) лет с даты нотариального удостоверения договора ку
пли продажи, при этом профиль постприватизационного ис
пользования объекта приватизации определяется покупате
лем самостоятельно.
2. Покупатель обязан согласовать градостроительные ре
шения по достройке объекта с Управлением архитектуры и
градостроительства города с учетом профиля использова
ния объекта,
3. Запрещается продажа объекта и земельного участка, на
котором он расположен до завершения строительства и вве
дения объекта в эксплуатацию.
4. Покупатель обязан обеспечить соблюдение требова
ний правил техники безопасности, санитарных и экологи

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Æ
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804232
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс — спорткомплекс, що
знаходиться на балансі ВАТ «Енко», за адресою: м.
Луцьк, вул. Електроапаратна, 3. Приватизовано юриди
чною особою за 574 896,00 грн., у т. ч. ПДВ — 95 816,00
грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку, що знаходиться на балансі ВАТ «Рівнен
ський міськмолокозавод», за адресою: Рівненський район,
с. Решуцьк, вул. Пляжна, 5.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс бази відпочинку, що зна
ходиться на балансі ЗАСТ «Зміївська овочева фабрика»,
за адресою: Зміївський район, с. Лиман, вул. Набереж
на, 4.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за некомерційним конкурсом об’єкта
комунальної власності — бази відпочинку «Пищевик»
Назва об’єкта: база відпочинку «Пищевик», що знахо
диться на балансі ЗАТ «Маріупольська харчосмакова фа
брика».
Адреса об’єкта: Першотравневий р н, смт Ялта, пров. Ку
рортний, 18.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00375881.
Відомості про об’єкт: будівлі та споруди — літній буди
ночок, А 1 (загальна площа 89,2 м 2, 1959 р.), літній буди
ночок, Б 1 (загальна площа 83,7 м 2, 1968 р.), кухня, В 1
(загальна площа 19,3 м 2, 1963 р.), убиральня, Г 1 (загаль
на площа 2,8 м 2, 1963 р.), колодязь, К 1 (збірні залізобе
тонні кільця), огородження № 1 (металева сітка в метале
вих стовпах), огородження № 2 (дерев’яний штахетник),
замощення (тротуарна плитка), бесідка дерев’яна, ємність
для води (металева ємність у землі), підведено електро
мережі. Обладнання: антена (1979 р. в.), холодильник «Ко
дры» (1978 р. в.), холодильник «Днепр» (1 од. 1980 р. в., 1
од. 1967 р. в.), холодильник «Апшерон» (3 од. 1981 р. в., 1
од. 1982 р. в.), холодильник «Донбасс» (1989 р. в.), одежна
шафа (4 од. 1979 р. в.).
Площа земельної ділянки — 1 763 м2.
Призначення об’єкта — відпочинок та оздоровлення насе
лення.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 139 011 грн. 00 коп.;
ПДВ — 27 802 грн. 20 коп.
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Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 166 813 грн. 20 коп.
Умови продажу: збереження профілю діяльності об’
єкта; здійснення заходів щодо забезпечення соціаль
ними послугами населення згідно з профілем діяльно
сті об’єкта; утримання об’єкта у належному технічному
та санітарному стані; забезпечення дотримання сані
тарно екологічних норм, передбачених законодавст
вом України; забезпечення упорядкування території
об’єкта та прилеглої до нього території; відшкодуван
ня органу приватизації вартості робіт, пов’язаних з
підготовкою об’єкта до продажу та проведенням неко
мерційного конкурсу, у разі відмови учасника некоме
рційного конкурсу, який визначений переможцем, від
підписання договору купівлі продажу; питання земле
користування покупець вирішує протягом року з орга
нами місцевого самоврядування згідно з чинним за
конодавством; об’єкт приватизації відчужується або
здається в оренду з додержанням умов, на яких він
був придбаний; покупець зобов’язаний подати бізнес
план до конкурсної комісії.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. без ПДВ вноситься на
р/р № 37187561900001 в банку УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Донецькій
області.
Грошові кошти у розмірі 16 681 грн. 32 коп. без ПДВ, що
становить 10% від початкової вартості продажу об’єкта,
вносяться на р/р № 37313008000034 в банку УДК у Доне
цькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, оде
ржувач — Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій об
ласті.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза
ції вносяться на р/р № 37184564900001 в банку УДК у Доне
цькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одер
жувач — Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 21 вересня 2006 р. Заяви
на участь у некомерційному конкурсі приймаються в ро
бочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за
адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97, кімн. 522.
Некомерційний конкурс буде проведено 29 ве5
ресня 2006 р. о 10.00 за адресою: 83000, м. До5
нецьк, вул. Артема, 97, Регіональне відділення
Фонду держмайна України по Донецькій області,
кімн. 110.
Бізнес плани приймаються 29.09.2006 з 10.00 до 10.30 за
адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97, Регіональне від
ділення Фонду державного майна України по Донецькій об
ласті, кімн. 110.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062)
304 32 62.

ческих норм, предусмотренных законодательством Украи
ны при достройке и вводе в эксплуатацию объекта прива
тизации.
5. Вопросы оформления прав и пользования земельным
участком под ОНС покупатель решает самостоятельно в соо
тветствии с порядком, установленным действующим зако
нодательством.
6. Участники конкурса одновременно с заявкой на участие
в конкурсе предоставляют бизнес план дальнейшего испо
льзования объекта приватизации.
7. Покупатель оплачивает затраты органа приватизации
на подготовку объекта к продаже.
Победителем признается покупатель, предложивший
наилучшие условия эксплуатации объекта.
Продавец не несет ответственности за техническое
состояние объекта, а также за состояние его конструк
тивных элементов. Проектно сметная документация на
объект приватизации у органа приватизации отсутст
вует.
Денежные средства в размере 13 164 гривен (10% от
начальной цены продажи объекта приватизации) вно
сятся в Ленинское ОГК в г. Севастополе, ЕГРПОУ
24035598, р/с № 37313006000006, банк УГК г. Севасто
поль, МФО 824509, в период подачи заявления на при
ватизацию.
Плата за регистрацию заявления (17 грн.) вносится
на счет РО ФГИУ по г. Севастополю, ЕГРПОУ 20677058,
р/счет № 37185500900001, банк УГК в г. Севастополе, МФО
824509.
Заявления на участие в конкурсе принимаются в Региона
льном отделении ФГИУ по г. Севастополю по адресу: г. Сева
стополь, пл. Восставших, 6, каб. 19, с. 9.00 до 16.00, в течение
23 дней с момента публикации в газете «Відомості привати
зації».
Ознакомление с объектом проводится в период подачи за
явления, а также в РО ФГИУ по отчету об экспертной оценке
стоимости объекта.
Конкурс проводится через 30 дней с момента публи5
кации в газете «Відомості приватизації» по адресу:
99008, г. Севастополь, пл. Восставших, 6, каб. 15. Те5
лефон для справок (0692) 55594540.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта соціальної сфери —
бази відпочинку з обладнанням, що перебуває на
балансі акціонерного товариства закритого типу
«Будмаш»
Назва об’єкта: база відпочинку з обладнанням, що перебу
ває на балансі АТЗТ «Будмаш».
Адреса: 12440, Житомирський район, с. Зарічани, Зарі
чанське військове лісництво, квартал № 5.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01350191.
Балансоутримувач: АТЗТ «Будмаш».
Адреса балансоутримувача: 10003, м. Житомир, вул. Щор
са, 48.
Призначення об’єкта: організація відпочинку.
Вiдомостi про земельну ділянку та будівлю: база відпо
чинку розташована у приміській зоні відпочинку у лісово
му масиві на березі річки Тетерів. На території бази зна
ходяться три дерев’яних стаціонарних одноповерхових
будиночки (по 56,6 м 2 кожний), призначені для перебу
вання людей у літній період, вагон їдальня, пересувний
будинок, споруди, що належать до малих архітектурних
форм, трап з причалом, металева огорожа з сітки. Земе
льна ділянка не відводилася. Питання придбання або оре
нди земельної ділянки покупець вирішує з органами міс
цевого самоврядування після набуття ним права власно
сті.
Вартість продажу без ПДВ: 46 616,00 грн.
ПДВ: 9 323,20 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 55 939,20 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності; забезпе
чення вимог охорони навколишнього природного середови
ща та дотримання санітарно екологічних норм під час екс
плуатації об’єкта; утримання прилеглої території у належно
му санітарному стані.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17
грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт при
ватизації перераховуються на рахунок одержувача коштів:
регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк:
УДК у Житомирській області, рах. № 37183502900001, МФО
811039.
Грошові кошти в розмірі 5 594 грн., що становить
10% від початкової вартості об’єкта, перераховують
ся на рахунок одержувача коштів: регіональне відді
лення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Жито
мирській області, рах. № 37314013000010, МФО
811039.
Аукціон буде проведено 6 жовтня 2006 року об 11.00
за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий
зал.
Кінцевий термін прийняття заяв: 2 жовтня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою:
Житомирський район, с. Зарічани, Зарічанське військове лі
сництво, квартал № 5.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Житомирській області, м. Житомир, вул.
1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 227 668, в робочі дні з 9.00 до
18.00.
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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
ІваноФранківська філія УФБ. Аукціонні торги 12.09.2006

№
пор.

1

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Адреса

05518960 ВАТ «ЗАКАР 88000, ЗАКАРПАТСЬКА
ПАТМ’ЯСОПРОМСЕРВІС» ОБЛ., М.УЖГОРОД,
ВУЛ.ГРУШЕВСЬКОГО,2
(ДОД.)

Ознака
Фор монопо
ма
ліста
ви
та ст.
пуску важли
акцій вого
Д

Статутний
фонд,
грн.

Номі
нал,
грн.

— 973000,00

0,25

Пакет
акцій,
шт.

1172080

Зе
% мель
на
до
С Ф ділян
ка,
га
30,12

Кіль
кість Вартість
пра основних
ців
фондів,
ників,
грн.
чол.

Дата
надання
інфор
мації

5,3 01.07.2006

12

Балансо
Знос
вий
ОФ,
прибуток,
%
грн.

6005700 34,87

95000

Заборго
ваність
дебітор
ська,
грн.

Заборго
ваність
кредитор
ська,
грн.

42200

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

68900 145600

Назва продукції,
що виробляється

4330300 ВИРОБНИЦТВО
М’ЯСНИХ
ПРОДУКТІВ

—

Місце проведення торгів: Івано5Франківська філія УФБ, м.Івано5Франківськ, вул. Шевченка, 9, тел. для довідок: (0342) 50556556, 50556553. Дата проведення торгів:
12.09.2006. Початок торгів об 11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УМВБ
м. Київ, УМВБ. Аукціонні торги 13.09.2006
№
пор.

1

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Адреса

00214511 ВАТ «АЗОВ
КАБЕЛЬ» (ДОД.)

332440, ЗАПОРІЗЬКА
ОБЛ., М.БЕРДЯНСЬК,
ВУЛ.КАБЕЛЬНИКІВ, 3

Ознака
Фор монопо
ма
ліста
ви
та ст.
пуску важли
акцій вого
Д

—

Статутний
фонд,
грн.

Номі
нал,
грн.

12583000,00

0,25

Пакет
акцій,
шт.

Зе
% мель
на
до
С Ф ділян
ка,
га

5033200 10,00

Кіль
кість Вартість
пра основних
ців
фондів,
ників,
грн.
чол.

Дата
надання
інфор
мації

37 01.01.2006

131 29552600

Знос
ОФ,
%

78,1

Балансо
вий
прибуток,
грн.

Заборго Заборго
ваність ваність
дебітор кредитор
ська,
ська,
грн.
грн.

2375200 245800

470900

Обсяг
вироб
ництва,
грн.
559500

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

Назва продукції,
що виробляється

1422400 14346700 ПРОВІД І КАБЕЛІ;
КАБЕЛІ ДАЛЕКОГО
ЗВ’ЯЗКУ; КАБЕЛІ
СУДНОВІ; ІНШІ
ВИДИ

Місце проведення торгів: УМВБ, 04070, м.Київ523, вул. Межигірська, 1, тел. для довідок: 461554534, 461554524. Дата проведення торгів:13.09.2006. Початок торгів об 11.00.
Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на КМФБ та філіях
м. Київ, КМФБ. Аукціонні торги 14.09.2006
№
пор.

1

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Адреса

00152448 ВАТ «БІЛОЦЕР 09100, КИІВСЬКА ОБЛ.,
КІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМО М.БІЛА ЦЕРКВА,
ВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРО ВУЛ. ЛЕВАНЄВСЬКОГО, 85
БІВ»

Ознака
Фор монопо
ма
ліста
ви
та ст.
пуску важли
акцій вого
Д

—

Статутний
фонд,
грн.

Номі
нал,
грн.

17910986,00

0,25

Пакет
акцій,
шт.

3582197

%
до
СФ

5,00

Зе
мель
на
ділян
ка,
га

Кіль
кість Вартість
пра основних
ців
фондів,
ників,
грн.
чол.

Дата
надання
інфор
мації

44,9 01.07.2006

Знос
ОФ,
%

204 31638000 51,02

Заборго Заборго
Балансо
ваність ваність
вий
дебітор кредитор
прибуток,
ська,
ська,
грн.
грн.
грн.

Обсяг
вироб
ництва,
грн.

526000 6797000 19717000 2345000

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

Назва продукції,
що виробляється

11632000 56656000 ПОСЛУГИ З ОБСЛУ
ГОВУВАННЯ ОБЛАД
НАННЯ; ОРЕНДА
МАЙНА; ВИРОБ
НИЦТВО ГТВ

Місце проведення торгів: КМФБ, 03150, м.Київ, вул. Димитрова, 5б (25й поверх), телефон для довідок (044) 490557588. Дата проведення торгів:14.09.2006. 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 15.09.2006
№
пор.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

1

00222404 ВАТ «ЗАВОД
ДЕРЕВОРІЗАЛЬНОГО
ІНСТРУМЕНТУ «МОТОР»
ІМ. Г.І. ПЕТРОВСЬКОГО»

Адреса

32300, ХМЕЛЬНИЦЬКА
ОБЛ., М.КАМ’ЯНЕЦЬ
ПОДІЛЬСЬКИЙ,
ПР.ГРУШЕВСЬКОГО,1

Ознака
Фор монопо
ма
ліста
ви
та ст.
пуску важли
акцій вого
Д

C

Статутний
фонд,
грн.

519403,50

Номі
нал,
грн.

0,75

Пакет
акцій,
шт.

34627

Зе
% мель
на
до
С Ф ділян
ка,
га
5,00

Кіль
кість Вартість
пра основних
ців
фондів,
ників,
грн.
чол.

Дата
надання
інфор
мації

8,8 01.01.2006

Знос
ОФ,
%

195 26064000 47,38

Балансо
вий
прибуток,
грн.

Заборго Заборго
ваність ваність
дебітор кредитор
ська,
ська,
грн.
грн.

977000

151000 2135000 1389700

Обсяг
вироб
ництва,
грн.

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

Назва продукції,
що виробляється

1517000 17899000 ДЕРЕВООБРОБНИЙ
ІНСТРУМЕНТ;
КАМЕНЕОБРОБНИЙ
ІНСТРУМЕНТ;
ПОСЛУГИ

Місце проведення торгів: УМФБ, 03150, м.Київ, вул. Димитрова, 5б, телефон для довідок 537570568. Дата проведення торгів:15.09.2006. Початок торгів об 11.00. Позначкою «С»
відмічені пакети акцій ВАТ, що входять до переліку стратегічно важливих підприємств. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

Департамент продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів, т. 2801612
Інформація про підсумки продажу акцій відкритих акціонерних товариств на грошовому регіональному аукціоні
від 19.07.2006
Запропоновано акцій
№
пор.

Назва ВАТ

Адреса ВАТ
Кількість,
шт.

% від
СФ

Номі
нал,
грн.

Залишок
акцій після всіх
Кількість
попередніх
запропонованих
торгів, шт.
акцій, шт.

Вартість
запропонованих
акцій, грн.

Продано акцій
Кількість,
шт.

% від
СФ

Обсяг
продажу
акцій, грн.

Середня
ціна
купівлі,
грн.

РВ ФДМУ по Київській області
Організатор аукціону: київська філія ДАК «НМАЦ» — «Київський аукціонний центр», м. Київ, вул. М. Раскової, 15, тел. 5521026
1

385922 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРО 09310, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВОЛОДАРСЬКИЙ РН, С. ГОРО
ДИЩЕПУСТОВАРІВСЬКЕ
ДИЩЕПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»

2147180

25,09

0,250

2147180

2147180

536795,00

0

0,00

0,00

—

Інформація про підсумки продажу акцій відкритих акціонерних товариств на грошовому регіональному аукціоні
від 20.07.2006
Запропоновано акцій
№
пор.

Назва ВАТ

Адреса ВАТ
Кількість,
шт.

% від
СФ

Номі
нал,
грн.

Залишок
акцій після всіх
Кількість
попередніх
запропонованих
торгів, шт.
акцій, шт.

Вартість
запропонованих
акцій, грн.

Продано акцій
Кількість,
шт.

% від
СФ

Обсяг
продажу
акцій, грн.

Середня
ціна
купівлі,
грн.

РВ ФДМУ по Тернопільській області
Організатор аукціону: Тернопільська філія ДАК «Національна мережа аукціонних центрів», 46002, м. Тернопіль, вул. Ст. Бандери, 34, тел. (0352) 25175
1

855919 ВАТ «ПЛОДОРОЗСАДНИК
«СКАЛАПОДІЛЬСЬКИЙ»

№ 30 (419)

48720, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., БОРЩІВСЬКИЙ РН,
СМТ СКАЛАПОДІЛЬСЬКА, ВУЛ. КУПЧИНСЬКОГО, 13

613416

34,39

0,250

613416

613416

153354,00

613416

9 серпня 2006 року

34,39

170000,00

0,277

12
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Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 01.12.2004 № 103616511 редакція приймає електронною поштою від
регіональних відділень ФДМУ (gazeta@spfu.gov.ua) щосереди до 15.00 на публікацію в газеті «Відомості приватизації»
інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.
Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, в якому зазначаються:
вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист;
прізвище, ім’я та по батькові (повністю), телефон виконавця;
електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше вищезазначеного терміну, будуть опубліковані у номері газети, що вийде друком лише за
два тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у паперовому вигляді залишаються в регіональному
відділенні.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим
про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної
діяльності, якого буде залучено до проведення
незалежної оцінки об’єкта
Об’єкт, не завершений будівництвом, що належить Авто
номній Республіці Крим — друга нитка водоводу «Ленінсь
кий район — м. Керч», що знаходиться на балансі Керченсь
кого виробничого підприємства водопровідно
каналізаційного господарства, збудована за рахунок коштів
бюджету Автономної Республіки Крим (за винятком дільниць
від ПК 3773 до ПК 3780, від ПК 3785+50 до ПК 3793+40, від ПК
3798+40 до ПК 3808+40 і від ПК 3933+14 до ПК 3938+50).
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з ме
тою приватизації шляхом продажу за конкурсом.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Керч.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної ко
місії такі документи: заяву на участь у конкурсі за встано
вленою формою; копію установчого документа претенде
нта; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра
цюють у штатному складі та яких буде залучено до прове
дення оцінки та підписання звіту про оцінку майна, копії
посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залуче
но претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особи
стими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; інформацію про претендента (документ, у
якому зазначаються відомості про претендента щодо йо
го досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду ро
боти оцінювачів, які працюють у його штатному складі та
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна,
у тому числі подібного майна тощо); конкурсна пропози
ція щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконан
ня робіт (у календарних днях) — подається у запечатано
му конверті; один конверт із зазначеною адресою учас
ника конкурсу.
Конкурсна документація подається у запечатаному конве
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер
ті.
Конкурс відбудеться 23 серпня 2006 року о 10.00 у
Фонді майна Автономної Республіки Крим за адресою:
м. Сімферополь, вул. Севастопольська,17.
Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодс
тва Фонду майна Автономної Республіки Крим до 16 серпня
2006 року за тією ж адресою, кабінет 7, телефон/факс для
довідок (0652) 60 47 32.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ
по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — жит
ловий 9 поверховий будинок № 18.
Балансоутримувач: ВАТ «Електрон Газ».
Адреса: м. Жовті Води, мікрорайон № 3.
Мета оцінки — визначення ринкової вартості об’єкта для
продажу на аукціоні.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального
відділення таку конкурсну документацію, яка складаєть
ся з конкурсної пропозиції і підтвердних документів: за
яву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію
установчого документа претендента; копії кваліфікацій
них документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оці
нювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; ко
пію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інфор
мацію про претендента (документ, який містить відомо
сті про претендента щодо досвіду його роботи, кваліфі
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра
цюють у його штатному складі та додатково залучають
ся ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібно
го майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро
біт та терміну виконання робіт (в календарних днях).

9 серпня 2006 року

Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропо
зиції учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт — до
15 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному кон
верті, з описом документів, що в ньому містяться, та від
міткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оці
ночної діяльності» до відділу діловодства та кадрів регі
онального відділення за адресою: 49000, м. Дніпропет
ровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 205, до 18 серпня
2006 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні
25.08.2006 о 10.00, телефон для довідок (056) 742585569.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ
по Полтавській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки майна
Назва об’єкта: нежитлова будівля їдальні (Б).
Адреса: Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Сумська, 1.
Балансоутримувач: ЗАТ «Пирятинський сирзавод».
Мета оцінки: оренда.
Назва об’єкта: база відпочинку «Енергетик».
Адреса: Полтавська обл., Диканський р н, с. Глоди.
Балансоутримувач: ВАТ «Полтаваелектро».
Мета оцінки: оренда.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення.
Адреса: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 36.
Балансоутримувач: КП «Полтавська бавовнопрядильна фа
брика».
Спосіб приватизації: викуп.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії
такі документи: заяву на участь у конкурсі за встановленою
формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 25.11.2003 № 2100); копію установчого документа прете
ндента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра
цюють у штатному складі та яких буде залучено претенден
том до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за
лучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особи
стими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної дія
льності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформацію про претендента (документ, який міс
тить відомість про претендента щодо його досвіду роботи,
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучають
ся ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного
майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро
біт, а також терміну виконання робіт.
Конкурс відбудеться 28 серпня 2006 року за адресою:
м. Полтава, вул. Леніна, 1/23.
Документи приймаються до 22 серпня 2006 р. включно.
Телефон для довідок (05322) 2 89 58.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ
по Харківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка ри
нкової вартості майна для визначення вартості збитків.
Назва об’єкта оцінки: майно бази відпочинку «Ластівка»,
що знаходиться на балансі ВАТ «Костянтинівський завод ви
соковольтної апаратури».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Борів
ський р н, с. Піски Радьківські, вул. Перемоги, 262.
Галузь народного господарства, основні види продук
ції (послуг), що виробляються: організація відпочинку на
селення.
Відомості про об’єкт: майно у кількості 49 од., а са
ме: човен дерев’яний (9 од.), водний велосипед (3
од.), палатка туристична (23 од.), палатка (3 од.), під
мітальна машина (3 од.)., водопилосос (3 од.), човен
гумовий (5 од.).
Балансова (первісна) вартість основних засобів: 7 543 грн.
15 коп. станом на 30.04.05.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,
ні): ні.
Організаційно правова форма (державна/орендна): дер
жавна.

Дата встановлення нестачі (дата оцінки): 30.04.06.
Термін виконання робіт — 21 календарний день.
Розрахунок по договору на виконання робіт з оцінки майна
буде проводитись при отриманні фінансування з державно
го бюджету відповідного кошторису на витрати, пов’язані з
функціями приватизації державного майна.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної ко
місії конкурсну документацію, яка складається з конкур
сної пропозиції та підтвердних документів (наказ ФДМУ
№ 2100 від 25.11.2003 із змінами, затвердженими на
казом ФДМУ № 3035 від 24.11.2005). До підтвердних
документів належать: заява на участь у конкурсі за вста
новленою формою; копія установчого документа претен
дента, копії кваліфікаційних документів оцінювачів, копії
посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів за
напрямами, які працюють у штатному складі та яких бу
де 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, за
вірені їхніми особистими підписами, копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
ФДМУ, інформація про претендента (документ, який мі
стить відомості про претендента щодо його практичного
досвіду роботи з незалежної оцінки, кваліфікації та осо
бистого 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 запечата
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро
біт, а також терміну виконання робіт.
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 конве
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер
ті. На конверті слід зробити відмітку: «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності».
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу служ
бового діловодства Регіонального відділення ФДМУ по Хар
ківській області до 18.08.2006 за адресою: 61022, м. Харків,
пл. Свободи, 5, Держпром, 3 й під’їзд, 1 й поверх, кімн. 205.
Конкурс відбудеться 23.08.2006 о 15.00 в Регіональ5
ному відділенні ФДМУ по Харківській області за адре5
сою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 35й
під’їзд, 55й поверх, кімн. 230а.
Тел. для довідок (8057) 705 18 59.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ
по Хмельницькій області про проведення повторного
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів
1. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — май5
стерня, який перебуває на балансі квартирно
експлуатаційного управління Західного оперативного коман
дування.
Місцезнаходження об’єкта — Хмельницька обл., м. Славу
та, вул. Газети «Правда».
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу
на аукціоні.
Запланована дата оцінки — 31.08.2006.
2. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — ка5
фе, який перебуває на балансі квартирно експлуатаційного
управління Західного оперативного командування.
Місцезнаходження об’єкта — Хмельницька обл., м. Славу
та, вул. Фрунзе, 23.
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу
на аукціоні.
Запланована дата оцінки — 31.08.2006.
Перелік підтвердних документів, які подаються на роз
гляд конкурсної комісії: заява на участь у конкурсі за вста
новленою формою (відповідно до Положення про конкур
сний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено
го наказом ФДМУ від 25.12.2003 № 2100); копія установ
чого документа претендента; копії кваліфікаційних доку
ментів 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, заві
рені їхніми особистими підписами; копія сертифіката су
б’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фон
дом державного майна України; інформація про претен
дента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого до
свіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцін
ки майна, у тому числі подібного майна тощо); один кон
верт із зазначенням адреси учасника конкурсу; пропози
ції щодо умов оплати відповідно до калькуляції витрат та
строку виконання робіт (подаються у запечатаному кон
верті).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазна
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чати в єдиній одиниці виміру — календарних днях. Кон
курсна документація подається в запечатаному конвер
ті з описом підтвердних документів, що містяться в кон
верті.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: практичний
досвід по визначенню ринкової вартості об’єктів незаверше
ного будівництва з метою їх приватизації.
Конкурс відбудеться 28.08.2006 о 14.00 в примі5
щенні Регіонального відділення ФДМУ по Хмельни5
цькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Со5
борна, 75.
Кінцевий термін надання документів: 21.08.2006.
Місцезнаходження комісії, контактні телефони: Регіона
льне відділення ФДМУ по Хмельницькій області за адре
сою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. для довідок
79 56 16.

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
Комунальна власність.
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення третьо
го поверху 3 поверхової будівлі загальною площею 34,5 м2,
що знаходиться на балансі КП «ЖЕК».
Адреса об’єкта оцінки: м. Канів, вул. О. Кошового, 2.
Відомості про об’єкт: приміщення на третьому поверсі за
гальною площею 34,5 м2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.
Дата оцінки: 31.07.2006.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на пер
шому поверсі 9 поверхового житлового будинку загальною
площею 18 м2, що знаходиться на балансі КП «ЖЕК».
Адреса об’єкта оцінки: м. Канів, вул. Героїв Дніпра, 35.
Відомості про об’єкт: приміщення на першому поверсі за
гальною площею 18 м2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.
Дата оцінки: 31.07.2006.
Замовником оцінки є відділ комунального майна м. Канева
Черкаської області.
Учасники конкурсу подають до відділу комунального май
на м. Канева конкурсну документацiю в запечатаному кон
вертi з описом пiдтвердних документiв.
До пiдтвердних документiв належать: заява на участь у
конкурсі за встановленою формою (вiдповiдно до Поло
ження про конкурсний вiдбiр суб’єктiв оцiночної дiяль
ностi, затвердженого наказом ФДМУ вiд 25.11.2003 №
2100); копiя установчого документа претендента; копії ква
лiфiкацiйних документiв оцiнювачiв, якi працюють у шта
тному складi та яких буде залучено до проведення оцiн
ки 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 пiдписа
ми; копiя сертифiката суб’єкта оцiночної дiяльностi, ви
даного 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 залу
чаються ним, з незалежної оцiнки майна, у т. ч. подiбно
го майна тощо).
Конкурсну документацiю слiд подавати до відділу кому
нального майна (м. Канів, вул. Шевченка, 11, п/с 17) за
чотири робочі днi до оголошеної дати проведення конкур
су (включно). Останнiй день подання заяв — 28 серпня
2006 р.
Конкурсна пропозицiя претендента подається в окремо за
печатаному конвертi i має мiстити пропозицiю щодо вартостi
виконання робiт, калькуляцiї витрат, пов’язаних з виконан
ням робiт, а також термiну виконання робіт в календарних
днях.
До подачі заяви оцінювач повинен ознайомитися з об’єк
том оцінки, в разі відмови від проведення оцінки об’єкта при
ватизації, суб’єкт оціночної діяльності відшкодовує витрати
про оголошення конкурсу в пресі.
Конкурс відбудеться 1 вересня 2006 року у відділі ко5
мунального майна м. Канева за адресою: 19002, м. Ка5
нів, вул. Шевченка, 11.
Тел. для довідок (04736) 3 55 24.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Чернівецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна
Назва об’єкта оцінки: об’єкт соціальної сфери — лазня.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення почат
кової вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на
аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: Чернівецька обл., Кіцманський
р н, с. Малятинці, вул. Дружби народів, 13.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич
ним обліком: основних засобів — 3 од.
Назва підприємства, на балансі якого перебуває об’єкт:
ВАСТ «Нове життя».
Місцезнаходження підприємства: Чернівецька обл., Кіц
манський р н., с. Малятинці.
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Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,
ні): ні.
Організаційно правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.07.2006.
Назва об’єкта оцінки: об‘єкт незавершеного будівництва —
молочно тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої ху
доби.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початко
вої вартості об’єкта незавершеного будівництва для прода
жу на аукціоні під розбирання.
Місцезнаходження об’єкта: Чернівецька обл., Сокирянсь
кий р н, с. Новоолексіївка.
Відомості про об’єкт: на будівельному майданчику розпо
чато будівництво: родильної на 25 корів з приміщенням для
молодняка на 220 голів — змонтований фундамент лівого бло
ку та права стіна висотою 1 м; корівника на 100 голів — змо
нтований фундамент, стіни, колони. На правому корпусі корі
вника змонтовані прогони; кормоцеху — зведений фунда
мент, зроблена кладка стін, на першому поверсі змонтовані
перемички, на другому поверсі не закінчена кладка стін ≈ на
20%; санпропускника на 15 чол. — зведено фундамент, вико
нана кладка стін, внутрішні перегородки, змонтовано та на
крито дах з шиферу. Внутрішні поверхні стін обштукатурені ≈
на 90%, зовнішні ≈ на 30%.
Також на майданчику знаходяться придбані для об’єкта
незавершеного будівництва матеріали, вироби, конструкції,
завезені на майданчик і не використані для будівництва: за
лізобетонні балки (розміром 12 м) — 2 шт.; залізобетонні
перемички (розміром 20х18х250) — 5 шт.; залізобетонна па
ля — 1 шт., які частково придатні для подальшого викорис
тання.
Назва підприємства, на балансі якого перебуває об’єкт:
ТОВ «Олексіївське».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,
ні): ні.
Організаційно правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.06.2006.
Претендентам потрібно подати до регіонального від
ділення конкурсну документацію, яка подається в запе
чатаному конверті з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. До підтвердних документів нале
жать: заява на участь у конкурсі за встановленою фор
мою (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 25.11.2003 № 2100 та зареєстрованого в Міні
стерстві юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515); ко
пія установчого документа претендента; копії кваліфіка
ційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оці
нювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; ко
пія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інфор
мація про претендента (документ, який містить відомос
ті про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра
цюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного
майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і повинна містити пропозицію щодо вартості
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконан
ням робіт, а також терміну виконання робіт.
Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є на
явність: відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцін
ки об’єкта оцінки, що повинна підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтва
ми про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви
даними відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб
(оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердже
ного наказом Фонду державного майна України від
19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юсти
ції України 28.12.2001 за № 1092/6283; досвіду суб’єкта оці
ночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема по
дібного 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 дода
тково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до ви
конання робіт з оцінки майна.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки
майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 10.12.2003 № 1891. Термін виконання робіт
слід зазначати в єдиній одиниці виміру — календарних
днях.
Конкурс відбудеться 28 серпня 2006 р. об 11.00 у
Регіональному відділенні Фонду державного майна Укра5
їни по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул.
Л. Кобилиці, 21а, к. 6.
Кінцевий термін прийняття конкурсної документації до
загального відділу Регіонального відділення ФДМУ по
Чернівецькій області — 19 серпня 2006 р. до 16.45, за ад
ресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для до
відок 55 75 28.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено до проведення
незалежної оцінки об’єктів
Визнати переможцями конкурсу з відбору суб’єктів

оціночної діяльності, що відбувся 19.07.2006, для оці
нки:
об’єкта, що належить Автономній Республіці Крим та зна
ходиться на балансі Кримського республіканського під
приємства інженерних мереж (м. Сімферополь), — газо
проводу низького тиснення по вулиці Гагаріна, вулиця Го
ріхова третя черга (газопровід низького тиснення по вул.
Горіховій), Автономна Республіка Крим, Сімферопольсь
кий район, смт Гвардійське, вул. Горіхова, — інститут «Кри
мГІІНТІЗ»;
об’єкта, що належить Автономній Республіці Крим та зна
ходиться на балансі ГоловУКБ при РМ АРК, — незаверше
ного будівництва автономної газорозподільної станції, Ав
тономна Республіка Крим, Сакський район, с. Геройське, —
ПП «ЦОМ «ТавридаЕксперт»;
об’єкта, що належить Автономній Республіці Крим та зна
ходиться на балансі ГоловУКБ при РМ АРК, — незавершено
го будівництва газорозподільної станції, Автономна Респуб
ліка Крим, Сакський район, с. Митяєве, — ПП «ЦОМ «Таври
даЕксперт».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Київській області
про підсумки з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
Конкурс від 15.06.06, переможцем визнано:
по об’єкту групи А — групи інвентарних об’єктів, що зна
ходиться на позабалансовому рахунку і орендуються ТОВ
«Компанія «АПОЛЛО», у складі: адміністративно виробничий
корпус (адміністративна будівля та будівля майстерні) зага
льною площею 698,8 м2, будівля складу загальною площею
122,2 м2, за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Бро
варська, 54, — ТОВ «МК «АЙН СОФ»;
об’єкту групи А — нежитловому вбудованому приміщен
ню колишньої їдальні загальною площею 119,1 м2, що зна
ходиться на балансі СГ ТОВ «Нова Україна» за адресою:
Київська обл., м. Бровари, вул. Андрєєва, 2, — ФОП Чер
нишевич Л. П.
Конкурс від 06.07.06, переможцем визнано:
по об’єкту державної власності — легковому автомобілю
ВАЗ 21213 «Тайга» 1996 р. випуску, що знаходиться на бала
нсі РВ ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ,
пл. Л. Українки, 1, — ПП «Актив плюс»;
об’єкту державної власності — приміщення для автомобі
ля, що знаходиться на балансі РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: Київська обл., м. Переяслав Хмельницький, —
ПП «Актив плюс»;
об’єкту групи А — нежитловій будівлі недіючого магазину,
літ. А 1, загальною площею 15,30 м2, що знаходиться на ба
лансі ЗАТ «Агрофірма Бережанська птахофабрика» за адре
сою: Київська обл., Баришівський р н, с. Садове, вул. Комсо
мольська, 1а, — ТОВ «МК «АЙН СОФ»;
об’єкту незавершеного будівництва — 52 квартирному жи
тловому будинку, що знаходиться на балансі ВАТ «Племінний
завод «Дзвінкове» за адресою: Київська обл., Васильківсь
кий р н, с. Плесецьке, — ТОВ «МК «АЙН СОФ»;
об’єкту групи А — нежитловій будівлі недіючої їдальні
загальною площею 322,90 м2 з господарськими споруда
ми, що знаходиться на балансі ЗАТ «Агрофірма Бережан
ська птахофабрика» за адресою: Київська обл., Баришів
ський р н, с. Садове, вул. Комсомольська, 10, — ТОВ «МК
«АЙН СОФ»;
об’єкту групи А — нежитловій будівлі автотракторних кла
сів загальною площею 458,20 м2, що знаходиться на балансі
ВАТ «Сільгосптехніка» за адресою: Київська обл., м. Фастів,
вул. Гусєва, 27, — ПП «Актив плюс».
Конкурс від 14.07.06, переможцем по об’єкту державної вла
сності — автомобілю ЗІЛ 131 МТО А 1, держ. № 44 90 кхн, що
знаходиться на балансі ВАТ «Ставищанське АТП 13246» за
адресою: Київська обл., смт Ставище, вул. Радянська, 1, ви
знано — СПД Качинська І. В.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській
області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
державного майна
Переможцями конкурсу визнані: по об’єкту незаверше
ного будівництва теплопункту, який повертається у дер
жавну власність, що розташований за адресою: Херсонсь
ка обл., Генічеський район, смт Новоолексіївка, — ТОВ
«С.Є. Рієлті ЛТД»;
ОНБ — житловому будинку для малосімейних на 60 квар
тир, який повертається у державну власність, що розташо
ваний за адресою: Херсонська обл., Генічеський район, смт
Новоолексіївка, — ТОВ «С.Є. Рієлті ЛТД»;
ОНБ — житловому будинку на 60 квартир, який пове
ртається у державну власність, що розташований за ад
ресою: Херсонська обл., Генічеський район, смт Ново
олексіївка, — ТОВ «С.Є. Рієлті ЛТД»;
ОНБ — житловому будинку на 45 квартир, який поверта
ється у державну власність, що розташований за адресою:
Херсонська обл., Генічеський район, смт Новоолексіївка, —
ТОВ «С.Є. Рієлті ЛТД»;
ОНБ — спальному корпусу профілакторію з готелем на
43 місця, який повертається у державну власність, що
розташований за адресою: м. Херсон, вул. Миру, — ТОВ
«С.Є. Рієлті ЛТД».
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ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для:
визначення початкової вартості державного пакета
акцій відкритого акціонерного товариства (ВАТ)
АБ «Укргазбанк» у кількості 40 038 шт. загальною
номінальною вартістю 40 038,00 грн., що становить
0,02% статутного фонду товариства, з метою його
продажу за грошові кошти на конкурентних засадах;
визначення ринкової вартості державної частки
розміром 23,4% у статутному фонді
ТОВ «НВК «АЛВІГО5КС», з метою її продажу за
грошові кошти
Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки
майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів Укра
їни від 10.12.2003 № 1891.
1. Державний пакет акцій ВАТ АБ «Укргазбанк» у
кількості 40 038 шт. загальною номінальною вартіс5
тю 40 038,00 грн., що становить 0,02% статутного
фонду товариства.
Місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.
Тел. 494 46 50, тел./факс 239 28 44.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення по
чаткової вартості державного пакета акцій ВАТ АБ «Укр
газбанк» у кількості 40 038 шт. загальною номінальною
вартістю 40 038,00 грн., що становить 0,02% статутного
фонду товариства, з метою його продажу за грошові
кошти.
Галузь народного господарства, основні види продукції
(послуг), що виробляються: комерційні банки, банківські по
слуги.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич
ним обліком, шт.:
основних засобів — 12 857;
незавершеного будівництва — 27;
нематеріальних активів — 635.
Балансова залишкова вартість станом на 30.06.06, тис. грн.:
основних засобів — 89 416;
незавершеного будівництва — 61 352;
нематеріальних активів — 469.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — не
має.
Дата оцінки: 31.07.06.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май
на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.03 №1891.
2. Державна частка розміром 23,4% у статутному
фонді ТОВ «Науково5виробнича компанія «АЛВІГО5КС».
Місцезнаходження: 93403, Луганська область, м. Сєверо
донецьк, вул. Пивоварова, 5.
Тел. (06452) 9 20 33, тел./факс (06452) 9 36 28.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко
вої вартості державної частки розміром 23,4% у статутному

фонді ТОВ «НВК «АЛВІГО КС», з метою його продажу за
грошові кошти.
Галузь народного господарства, основні види продукції
(послуг), що виробляються: хімічна промисловість, вироб
ництво каталізаторів для хімічної промисловості.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич
ним обліком, шт.:
основних засобів — 1 999;
незавершеного будівництва — 8;
нематеріальних активів — 74.
Балансова залишкова вартість станом на 30.06.06, тис.
грн.:
основних засобів — 18 536,7;
незавершеного будівництва — 1 155,1;
нематеріальних активів — 11,4.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, —
немає.
Дата оцінки: 31.08.06.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май
на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.03 №1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій
снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 25.11.2003 № 2100 і
зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2003
за № 1194/8515. Конкурсною комісією не розглядаються
пропозиції щодо вартості виконання робіт з оцінки, що до
рівнюють або перевищують 30 тис. грн.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наяв
ність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’
єкта, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними
документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до
Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Держав
ному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фон
ду державного майна України від 19.12.01 № 2355 і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.12.01 за № 1092/6283;
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцін
ки майна, зокрема подібного майна;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання ро
біт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та
їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залу
чено суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з
оцінки майна;
у разі необхідності — спеціального дозволу на прова
дження діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
виданого суб’єкту оціночної діяльності, або відповідних до
пусків 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 сертифіка
тів 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 оцін
ки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаці
ями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту
оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду дер
жавного майна України конкурсну документацію, яка скла
дається з конкурсної пропозиції та підтвердних доку
ментів.
До підтвердних документів належить:
заява на участь у конкурсі ( за встановленою формою);
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра
цюють у штатному складі, та яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку май
на;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залуче
но претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особис
тими підписами (у тому числі тих, що працюють за суміс
ництвом);
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, видано
го претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить ві
домості про претендента щодо його досвіду роботи, квалі
фікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра
цюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна
тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у за
печатаному конверті і має містити пропозицію щодо
вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’яза
них з виконанням робіт, а також терміну виконання ро
біт, якщо він не визначений в інформації про прове
дення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до загального від
ділу Фонду державного майна України (вул. Кутузова ,18/9,
кімната 514) до 18.00 17.08.06.
Конкурсна документація подається в запечатаному кон
верті з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На кон
курс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». Перепус
тки до загального відділу (відділ обробки вхідної доку
ментації) Фонду державного майна України видаються
по вул. Кутузова, 18/7, кімната 411/1. Телефон для дові
док: 200 36 36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна
України 23.08.06 о 15.00.
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Код за
ЄДРПОУ

Назва підприємства

00122358 ВАТ «ПІВДЕНЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД»
00176745 ВАТ «ТОРЕЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННО
ГО ШАХТНОГО КРІПЛЕННЯ»
00225667 ВАТ НВТ «ТЕПЛОАВТОМАТ»
00274298 ВАТ «КОЛОМИЙСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ»

Розмір
статут
ного
фонду,
грн.

Акцій Номі Почат
запро нальна кова
вар
ціна
поно
тість а к ц і ї ,
вано, а к ц і ї , грн.
шт.
грн.

Подано
Аукці Середня
заяв,
ціна
онна
шт.
ціна до про
а к ц і ї , дажу, ф і з . юр.
грн.
грн. осо осо
бами бами

Сума заявлених
Кількість Сума грошових
Сума грошових
коштів, що
грошових
Задоволено коштів, прийнятих недопуще
підлягають
коштів,
заяв
них
Акцій
до сплати
поверненню
грн.
заяв
прода
но,
фіз.
юр.
фіз. юр.
фіз.
юр.
фіз. юр.
юр.
фіз.
шт.
осіб
осіб осіб осіб
осіб
осіб
осіб осіб особам особам

Зали
шок
акцій,
шт.

Сума
грошових
коштів,
прийня
тих до
сплати,
грн.

208460

416920

0.05

0.499

0,05

0

3

0

110

0

3

0

110

0

0

0

0

0

2200

414720

110

2444142,25

977657

0.25

0.25

0,0625

0

12

1

14095

10

12

1

14095

10

0

0

0

0

225680

751977

14105

7215000

481010

1.5

1.5

0,37847 0,18808

38

1

19722

162338

37

1

19709,96

162338

1

0

2,04

0

481010

0 182047,96

254303,5

505455

0.05

0.144

0,05

0

1

0

120

0

1

0

120

0

0

0

0

0

2400

503055

120

00274312 ВАТ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМ
БІНАТ»

100406,25

1572

5.25

39.59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1572

0

00372925 ВАТ «СУМСЬКИЙ РАФІНАДНИЙ ЗАВОД»

7

362580

14388336

5801287

0.25

0.25

0,0625

0

0

1

0

362580

0

1

0

362580

0

0

0

0

5801280

00373630 ВАТ «БУЖАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

1380230

328292

0.25

0.25

0,01

0

1

0

600

0

1

0

600

0

0

0

0

0

60000

268292

600

00375906 ВАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРО
ДУКТІВ»

1997932

795172

0.25

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

795172

0

199373

66458

0.25

0.25

0,01

0

0

1

0

400

0

1

0

400

0

0

0

0

40000

26458

400

00379459 ВАТ «ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»
00387329 ВАТ «НОВОСЕЛИЦЬКЕ»

2049210

819364

0.25

0.25

0,0625

0

2

0

30

0

2

0

30

0

0

0

0

0

480

818884

30

00412412 ВАТ «ЛЮБОТИНСЬКИЙ САД»

4460840

1739824

0.25

0.25

0,0625

0

1

0

10

0

1

0

10

0

0

0

0

0

160

1739664

10

0,01097 0,00689

00445535 ВАТ «СЕВЛЮШСИР»
00483493 ВАТ «ПЛЕМПТАХОЗАВОД ІМЕНІ ЧКАЛОВА»
00488993 ВАТ «ОЛЕШИНСЬКЕ»
00490719 ВАТ «СОРТНАСІННЯОВОЧ»

1542500

617000

0.25

0.25

16

0

8321

0

14

0

6771

0

2

0

0

0

617000

0

6771

10366100

4146440

0.25

0.25

0,0625

0

1

1

100

10

1

1

100

10

0

0

0

0

1760

4144680

110

4852600

1940880

0.25

0.25

0,0625

0

2

0

70

0

2

0

70

0

0

0

0

0

1120

1939760

70

711300

145011

0.25

0.25

0,01672 0,01131

9

1

2414

10

9

1

2414

10

0

0

0

0

145011

0

2424
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15
Код за
ЄДРПОУ

Розмір
статут
ного
фонду,
грн.

Назва підприємства

Акцій
запро
поно
вано,
шт.

Номі
Почат
нальна кова
вар
ціна
тість
акції,
а к ц і ї , грн.
грн.

00846688 ВАТ «ЧЕРВОНЕ ПРИВІЛЛЯ»

1297314

1039896

0.25

00951586 ВАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРО
ДУКТІВ»

7681700

1215424

0.25

0.25

453230

181292

0.25

0.25

00957672 ВАТ «ТОРЕЗЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА
ХЛІБОПРОДУКТІВ»
01237616 ВАТ «КРАМАТОРСЬКЖИТЛОБУД»

0.25

Сума заявлених
Сума грошових
Аукці Серед Подано заяв, грошових коштів, Задоволено коштів, прийнятих
шт.
заяв
ня
онна
грн.
до сплати
ціна
ціна
а к ц і ї , до про ф і з . юр.
фіз.
юр.
фіз.
юр.
фіз.
юр.
грн.
дажу, осо осо
осіб
осіб осіб осіб
осіб
осіб
грн.
бами бами
0,0625

0

18

0

8600

0

13

0

0,0625

0

1

0,01005

0,0092

4

0

10

0

1

0

1822

0

4

Сума грошових
коштів, що
підлягають
Акцій
поверненню прода
но,
фіз. юр.
юр.
фіз.
шт.
осіб осіб особам особам
Кількість
недопуще
них
заяв

4350

0

5

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

1822

0

0

0

0

Зали
шок
акцій,
шт.

Сума
грошових
коштів,
прийня
тих до
сплати,
грн.

69600

970296

4350

0

160

1215264

10

0

181292

0

1822

23500

9311

0.25

4.803

0,25

0

2

0

110

0

2

0

110

0

0

0

0

0

440

8871

110

01350156 ВАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ
ЗАВОД»

2394302

951908

0.25

0.25

0,0625

0

1

0

10

0

1

0

10

0

0

0

0

0

160

951748

10

01432115 ВАТ «ЛУГАНСЬКГЕОЛОГІЯ»

2211902

883000

0.25

0.25

0,0625

0

1

1

100

10

1

1

100

10

0

0

0

0

1760

881240

110

199343

79738

0.25

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79738

0

28655

9793

0.01

0.36

0,84091 0,72775

16

1

8035

200

16

1

8033,78

200

0

0

1,22

0

9793

0

8233,78

02968487 ВАТ «КРОЛЕВЕЦЬКА ФАБРИКА «ХУДОЖНЄ
ТКАЦТВО»

2964864

1178246

0.25

0.25

0

1

0

100

0

1

0

100

0

0

0

0

0

1600

1176646

100

03113221 ВАТ «СВЕРДЛОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 10913»

544242

29584

0.25

0.25

0,01102 0,00835

3

0

326

0

3

0

326

0

0

0

0

0

29584

0

326

02042356 ВАТ «ФАВОРИТ»
02573036 ВАТ «АІТ»

0,0625

03399511 ВАТ «РІВНЕАВТОТРАНСПОРТ 15654»

1610070

520081

0.25

0.25

0,01

0

1

0

845

0

1

0

845

0

0

0

0

0

84500

435581

845

03751741 ВАТ «НОВГОРОДКIВСЬКА «АГРОПРОМТЕХНІКА»

1148200

457280

0.25

0.25

0,01

0

1

0

30

0

1

0

30

0

0

0

0

0

3000

454280

30

04371845 ВАТ «ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

3578900

1431560

0.25

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1431560

0

04762623 ВАТ «ОЛЕКСІЇВСЬКЕ»

1273984

509600

0.25

0.25

0,01

0

1

0

100

0

1

0

100

0

0

0

0

0

10000

499600

100

19420600

7047760

0.25

0.25

0,0625

0

4

1

217

3850

4

1

217

3850

0

0

0

0

65072

6982688

4067

4960000

891

100.0

100

26,38047 12,51101

34

0

23505

0

34

0

23324,82

0

0

0

180,18

0

891

0

23324,82

70

0

0

0

0

0

1120

941381

70

615,95 131114,99

0

0

0,05

0,01

2097665

04776246 ВАТ «ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕК
ТРИЧНИХ ВИКОНАВЧИХ МЕХАНІЗМІВ»
04872300 ВАТ «ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС»
05394759 ВАТ «МАКБУД»

2376560,75

942501

0.25

0.25

0,0625

0

3

0

70

0

3

0

05409685 ВАТ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД МАСТИЛЬНО
ГО ТА ФІЛЬТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ»

14576117

2097665

0.25

0.25

0,0628

0,0429

7

2

616

131115

7

2

05465904 ВАТ «ЛУГАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 10964»

487405,25

194962

0.25

0.25

0,01

0

3

0

430

0

3

0

430

0

0

0

0

0

43000

151962

430

2601915

889293

0.25

0.25

0,0625

0

3

0

14035

0

3

0

14035

0

0

0

0

0

224560

664733

14035

05489313 ВАТ «РАЙАГРОХІМ»

0 131730,94

05491161 ВАТ «АГРОБІЗНЕСНВ»

5258951

1884600

0.25

0.25

0,0625

0

2

1

160

10

2

1

160

10

0

0

0

0

2720

1881880

170

05802750 ВАТ «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ»

2526100

1010440

0.25

0.25

0,0625

0

1

0

40

0

1

0

40

0

0

0

0

0

640

1009800

40

66458910

9968758

0.5

0.5

0,125

0

2

0

60

0

2

0

60

0

0

0

0

0

480

9968278

60

6780400

678039

0.25

0.25

0,01

0

1

0

100

0

1

0

100

0

0

0

0

0

10000

668039

100

151000

60400

0.25

0.25

0,2245

0,1547

8

1

3560

10000

8

1

3559,67

10000

0

0

0,33

0

60400

0

13559,67

859800

309380

0.25

0.25

0,04596 0,03179

17

2

10210

4010

17

2

10209,98

4009,98

0

0

0,02

0,02

309380

0

14219,96

4314887

1162741

0.25

0.25

3

0

121

0

3

0

121

0

0

0

0

0

1936

1160805

121

14314682 ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗА
ВОД»
20900183 ВАТ «РОДНІКИ»
21318812 ВАТ «КАМ’ЯНЕЦЬПОДІЛЬСЬКА ПМК

245"

21367236 ВАТ «ДРАБІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЛІКУВАЛЬНО
ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «ПРОЛІСОК»
21810683 ВАТ «СВІТЛОФОР»

0,0625

0

До уваги оцінювачів
Відповідно до наказу ФДМУ від 28.07.06 №
1175 у зв’язку з отриманням Хом’яком Я. В.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінюва
ча від 26.02.2005 МФ № 3401, виданого ФДМУ
спільно з Міжнародним інститутом бізнесу,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від
09.07.2002 № 1352, видане ФДМУ Хом’я5
ку Я. В.
Відповідно до наказу ФДМУ від 28.07.06
№ 1174 у зв’язку з отриманням Козлов
ською Ю. Я. нового кваліфікаційного сві
доцтва оцінювача від 08.07.2006 МФ №

4429, виданого ФДМУ спільно з Міжна
родним інститутом бізнесу, анульовано
свідоцтво про реєстрацію в Держав5
ному
реєстрі
оцінювачів
від
04.03.2005 № 2370, видане ФДМУ Ко5
зловській Ю. Я.
Відповідно до наказу ФДМУ від 28.07.06 №
1173 у зв’язку з отриманням Архіповим В. В.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінюва
ча від 08.07.2006 МФ № 4413, виданого ФДМУ
спільно з Міжнародним інститутом бізнесу,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від

28.02.2005 № 2312, видане ФДМУ Архі5
пову В. В.
Відповідно до наказу ФДМУ від 28.07.06 №
1172 у зв’язку з отриманням Губерським М. О.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 08.07.2006 МФ № 4420, виданого ФДМУ спі
льно з Міжнародним інститутом бізнесу, ану5
льовано свідоцтво про реєстрацію в Дер5
жавному реєстрі оцінювачів від 06.08.2004
№ 1522, видане ФДМУ Губерському М. О.
Відповідно до наказу ФДМУ від 28.07.06 №
1171 анульовано свідоцтво про реєстра5

Відповідно до частини шостої ст. 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», у зв’язку з підвищенням кваліфікації оцінювачами,
що зареєстровані у Державному реєстрі оцінювачів, та згідно з п. 8 наказу ФДМУ від 06.04.2004
№ 692 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за № 529/9128),
НАКАЗУЮ:
1. Поновити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених в додатку до цього нака
зу, відповідно до поданої інформації про підвищення кваліфікації за відповідними напряма
ми оцінки майна.
2. Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності (В. Зеленський) забезпечити інфор
мування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному
інформаційному бюлетені про приватизацію», додатку до «Державного інформаційного бю
летеня про приватизацію» — газеті «Відомості приватизації» та на web сторінці Фонду в
Internet.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду

№ 30 (419)

В. СЕМЕНЮК

Відповідно до наказу ФДМУ від 28.07.06 №
1170 анульовано свідоцтво про реєстра5
цію в Державному реєстрі оцінювачів від
19.07.2004 № 1443, видане ФДМУ Рязан5
цевій О. О.
Відповідно до наказу ФДМУ від 27.07.06 №
1162 анульовано свідоцтво про реєстрацію
в Державному реєстрі оцінювачів від
23.04.2003 № 71, видане ФДМУ Шубі Н. І.

Додаток до наказу ФДМУ від 25.07.2006 № 1156

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.07.2006
м. Київ
№ 1156

Щодо поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

цію в Державному реєстрі оцінювачів від
21.05.2003 № 179, видане ФДМУ Свєже5
нцеву С. А.

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
№
пор.

Прізвище, ім’я, по батькові

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Байдіна Катерина Володимирівна
Бондарчук Микола Васильович
Губенок Юрій Володимирович
Захарченко Олександр Федорович
Клок Людмила Миколаївна
Мелашенко Марина Валентинівна
Морозов Олексій Олександрович
Рабець Олена Миколаївна
Сташко Володимир Іванович

10
11

Чимбур Богдан Степанович
Юхмич Віктор Петрович

Свідоцтво про
реєстрацію у Державному
реєстрі оцінювачів
Дата
Номер
видачі
1584
1487
1630
2379
1709
1473
1412
2050
1445
1445
1964
2835

Кваліфікаційний документ оцінювача

Номер

15.09.04
МФ 1554
28.07.04 МФ №1593
05.05.04
МФ 1407
09.03.05
1563
03.11.04
МФ 1566
27.07.04 МФ № 1573
13.07.04 МФ № 1086
30.12.04 МФ № 1096
22.08.04 МФ № 1106
22.08.04 МФ № 1585
17.12.04
МФ 1541
01.10.02 МФ № 1819

Дата
видачі
03.07.04
03.07.04
26.06.04
03.07.04
03.07.04
03.07.04
15.05.04
15.05.04
15.05.04
03.07.04
03.07.04
30.09.2000

Регіон
Навчальний заклад
МІБ
ККН
ХЦНТЕІ
МІБ
МІБ
МІБ
МІБ
МІБ
МІБ
МІБ
Далекс експерт
МІБ

Сумська обл.
Одеська обл.
м. Харків
Київська обл.
м. Херсон
Сумська обл.
Полтавська обл.
м. Вінниця
Вінницька обл.
Вінницька обл.
АРК
м. Черкаси

Примітка. МІБ — Міжнародний інститут бізнесу; Далекс Експерт — Центр післядипломної освіти підприємства «Да
лекс Експерт»; ХОПНТЕІ — Харківське орендне підприємство науково технічної та економічної інформації; ККН —
Київський коледж нерухомості.
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16
12
ПЕРЕДПЛАТА 2006 G ПЕРЕДПЛАТА 2006 G ПЕРЕДПЛАТА 2006 G ПЕРЕДПЛАТА 2006
УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ — В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

Регіональні представництва ДП «Фактор5Преса»

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

Назва видання

Періодичність

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

22437

22438

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

12 разів
на рік

Мелітополь

тел. (0619) 43 93 55,
моб. (050) 400 00 83
pressa@artsv.net
Севастополь тел. (0692) 45 55 82,
моб. (050) 400 00 81
fpsev@optima.com.ua
Сімферопольтел. (0652) 60 04 56, 60 30 47,
моб. (050) 400 00 87
factorsimf@sf.ukrtel.net
Феодосія
тел. моб. (050) 400 00 86
fps@feo.net.ua
Харків
тел. (0572) 26 43 33, 26 75 33
office@pressa.factor.ua
supply@pressa.factor.ua

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

Регіональні представництва АТЗТ «САММІТ»

1 раз
на тиждень

12 разів
на рік

Бахчисарай тел. (06554) 4 05 08,
моб. (050) 400 00 84
Джанкой
тел. (06564) 3 34 99,
моб. (050) 400 00 78
Євпаторія
тел. (06569) 3 24 36,
моб. (050) 400 00 89
f_pressa@evp.sf.ukrtel.net
Керч
тел. моб. (050) 400 00 82,
factor pressa@kerch.com.ua
Київ
тел. (044) 456 76 41,
456 76 59, 456 76 79
factorpressa@nbi.com.ua

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

1 раз
на тиждень

м. Дніпропетровськ
ТОВ «САММІТ Дніпропетровськ»
тел. (056) 370 45 12,
370 44 23
м. Кременчук
ТОВ «САММІТ Кременчук»
тел. (0536) 63 21 88
summit@sat.poltava.ua
м. Львів
ТОВ «САММІТ Львів 247»
тел. (0322) 74 32 23, 98 04 80
vasyl@247.com.ua
м. Сімферополь
ДП «САММІТ Крим»
тел. (0652) 51 23 95, 51 24 93
dir@summit.crimea.com
м. Харків
АТЗТ «САММІТ Харків»
тел. (0572) 14 22 60, 14 22 61
summit@summit.kharkov.ua
м. Ялта
Філія ДП «САММІТ Крим»
тел. (0654) 32 41 35

Телефон редакції (044) 284550553, факс 200533577.

Видання можна передплатити з будь5якого місяця
в усіх відділеннях зв’язку України.
,
Крім того, з кур єрською експрес5доставкою видання
Фонду державного майна України можна передплатити:
м. Київ
ТОВ «Фірма «Періодика»

тел./факс (044) 278 00 24,
тел. 278 61 65, 279 23 18
alex@periodik.kiev.ua
АТЗТ «САММІТ»
тел./факс (044) 254 50 50,
www.summit.ua
summit@summit.kiev.ua
ЗАТ «Передплатне агентство
тел./факс (044) 270 62 20,
«KSS»
тел. 272 00 50
інтернет передплата:
www.кss.kiev.ua
ТОВ «Прес Центр»
тел./факс (044) 536 11 75, 536 11 80
Агентство передплати «Меркурій»
тел./факс (044) 248 88 08, 248 98 88
tanya@merkury.kiev.ua
ТОВ «Альянс»
тел. (044) 461 81 47
aliance@inet.ua
ДП «Фактор Преса»
тел. (044) 456 76 41, 456 76 59
factorpressa@nbi.com.ua
м. Донецьк
ТОВ «НВП «Ідея»
тел./факс (062) 381 09 32,
тел. 304 20 22
info@idea.donetsk.ua
м. Запоріжжя
ТОВ «Прессервіс Кур’єр»
тел. (0612) 62 51 51, 62 52 43,
(061) 220 07 97
pressa@express.net.ua
м. Луганськ
ПП Ребрик І.В.
тел. (0642) 58 50 75, 53 40 73
REBRIС@net.lg.ua
м. Львів
ТОВ «ВГ «Ділова преса»
тел./факс (0322) 70 34 68,
тел. 70 54 82
cpr@gc.lviv.ua
ПП «РА «Львівські оголошення»
тел./факс (0322) 97 02 18, 97 15 15,
yura@lo.lviv.ua
ТОВ «Львівська фірма «Фактор»
тел. (0322) 94 95 19, 41 83 91
м. Миколаїв
ТОВ «Ноу Хау»
тел. (0512) 47 17 77, 47 25 47
know—od@sp.mk.ua
м. Одеса
ТОВ «Ласка»
тел. (048) 711 66 16,
(0482) 32 75 87
laska@paco.net
ПП «Агентство
тел. (0482) 34 64 76,
«Наш бізнес»
(048) 715 01 74
ПП «Пугачова»
тел. (048) 760 17 21, 760 17 81
pugachova@farlep.net
м. Севастополь
ПП «Експрес Крим»
тел./факс (0692) 54 35 84, 55 09 00
м. Тернопіль
ПП «Бізнес преса»
тел. (0352) 25 18 23
м. Ужгород
ПП «Мясковська»
тел. (03122) 3 55 12
м. Харків
ДП «Фактор преса»
тел. (0572) 26 43 33, 26 75 33
www.faktor.ua,
supply@pressa.faktor.ua
м. Чернівці
ПП Стронгін С. Б.
(03722) 7 24 10, 4 73 83
courier@chv.ukrpack.net

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

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

Передплатні індекси: 22437, 22438

Регіональні представництва передплатного агентства KSS
Алчевськ

тел. (06442) 2 22 44,
2 92 94

Бердянськ
Вінниця
Горлівка

тел. (06153) 3 77 25
тел. (0432) 57 93 24
тел. (06242) 2 70 55,
2 70 73
тел. (0562) 33 52 89
тел. (062) 345 03 59,
90 58 99
тел. (06569) 3 55 32
тел. (0412) 41 27 95
тел. (061) 220 93 38

Дніпропетровськ
Донецьк
Євпаторія
Житомир
Запоріжжя

Івано Франківськ тел. (0342) 22 57 87,
50 15 10, 77 59 59
Іллічівськ
тел. (048) 777 03 55
Ізмаїл
тел. (04841) 2 03 35
Керч
тел. (097) 931 19 37
Київ
тел. (044) 270 62 20
Кривий Ріг
тел. (0564) 40 07 59
Кіровоград
тел. (0522) 30 11 85
Кременчук
тел. (0536) 79 63 56
Луцьк
тел. (0332) 25 54 11
Львів
тел. (0322) 41 91 65,
41 91 66
Маріуполь
тел. (0629) 41 28 43

Мукачеве
Мелітополь
Миколаїв

тел. (03131) 2 21 33
тел. (0619) 42 63 90
тел. (0512) 47 92 27,
58 00 99

Одеса
Рівне

тел. (048) 777 03 55
тел. (0362) 29 08 32,
29 08 37
тел. (0692) 54 90 64
тел. (0652) 24 85 79,
24 89 74
тел. (0542) 21 95 50
тел. (0352) 43 04 27,

Севастополь
Сімферополь
Суми
Тернопіль
Ужгород
Харків
Херсон
Хмельницький
Черкаси
Чернівці
Ялта

23 51 51
тел. (0312) 61 42 35,
61 51 27
тел. (0572) 54 39 37,
54 62 65
тел. (0552) 26 42 32,
28 21 69
тел. (0382) 23 29 31,
79 53 64
тел. (0472) 32 08 47,
моб. (067) 712 69 99
тел. (0372) 58 40 57
тел. (0654) 32 40 08

Регіональні представництва групи компаній «Меркурій»
ТОВ «Фірма «Меркурій»
ТОВ «Донбас Інформ»
Агентство передплати
«Меркурій»
ТОВ «Фірма «Меркурій»
Агентство передплати
«Меркурій»

м. Дніпропетровськ
тел. (056) 721 93 93, 721 93 94
м. Донецьк
тел. (062) 345 15 92, 345 19 94
м. Запоріжжя
тел. (061) 220 87 61
м. Новомосковськ
тел. (05693) 7 10 08
м. Павлоград
тел. (05632) 6 14 28

Регіональні представництва ТОВ «НВП «Ідея»
Дніпропетровськ тел. (050) 367 18 34
Запоріжжя
тел. (066) 706 45 90
Кіровоград
тел. (050) 654 79 79
Київ
тел. (044) 417 87 67,
(050) 367 18 37
Луганськ
тел. (0642) 34 44 04

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
01133, м. КИЇВ5133,
вул. КУТУЗОВА, 18/9

Маріуполь
Миколаїв
Одеса
Полтава
Тернопіль
Харків

Набір, комп’ютерна верстка та
друкування —
Державне видавництво
«Преса України»
03047, Київ 47,
просп. Перемоги, 50.
Загальний тираж 21 050 прим.
Зам. 3085030

тел. (0629) 37
тел. (050) 326
тел. (067) 484
тел. (050) 367
тел. (067) 977
тел. (057) 759

01
14
07
18
79
57

04
38
29
33
17
79

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тел. редакції: (044) 200536558, тел./факс 200533577, «ВП» в Internet: http://www.spfu.gov.ua, е5mail:gazeta@spfu.gov.ua
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