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ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НОВИНИ ФДМУ

ОФІЦІЙНО

УНІВЕРСАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ
Напередодні п’ятнадцятої річниці незалежності Укра
їни перед українською владою, політичною та громад
ською елітою країни, усіма силами, яким небайдужа
доля Батьківщини, постала історична вимога і можли
вість об’єднати свої зусилля, досягти національної єд
ності.
Усвідомлюючи відповідальність перед Українським
народом та складність нинішньої політичної ситуації,
Шануючи волевиявлення народу, здійснене у демок
ратичний спосіб на виборах 26 березня 2006 року,
Прагнучи зважено і відповідально вирішити політич
ні проблеми і приступити до розв’язання нагальних за
вдань економічного, соціального та гуманітарного роз
витку,
Прямуючи до загальнонаціонального примирення,
яке вважаємо ключем до майбутнього України та ін
струментом для вирішення сучасних проблем нашого
суспільства,
Запроваджуючи традицію національного політично
го і суспільного діалогу задля вирішення успадкованих
і набутих проблем державного життя,
Засвідчуючи, що стрижнем консолідації народу є бе
зумовне додержання принципів демократії та поваги
до прав людини, дотримання європейського вибору
України,
Підтверджуючи незмінність і незворотність зовнішньо
політичного курсу України, зокрема на інтеграцію у Єв
ропейський Союз, та з метою посилення її міжнародного
авторитету,
І в діях, і у вчинках неухильно керуючись національни
ми інтересами України, проголошуємо спільну волю до
об’єднання зусиль задля реалізації таких пріоритетів на
ціонального розвитку, як висока якість життя громадян,
конкурентоспроможна, заснована на знаннях економі
ка, ефективна та справедлива влада, інтегрована у гло
бальні процеси та поважана у світі держава, погоджує
мось на першочергове здійснення

ПЛАНУ ДІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ:
1. Збереження суверенності і цілісності, унітарності та
соборності України — непорушних принципів існування
держави.
2. Подальше гарантування і неухильне дотримання
прав людини. Послідовний розвиток таких безумовних
надбань демократичної України, як свобода слова, ві
льне вираження поглядів і переконань.
3. Спираючись на встановлену чинною Конституцією
України організацію державної влади, продовження удо
сконалення конституційного регулювання суспільних
відносин в Україні, створення збалансованої системи
«стримувань і противаг» між Президентом України,
Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів
України, відновлення дієздатності Конституційного Су
ду України.
4. Забезпечення політичними силами відповідності
прийнятих і подальших рішень всіх органів державної
влади, органів місцевого самоврядування Конституції
України та законам України.
5. Створення політичних та правових умов для без
перешкодної діяльності опозиції у виборних органах
влади усіх рівнів. Недопущення корупції у політиці.
6. Реформування структур виконавчої влади та уне
можливлення політизації державної служби через пер
шочергове прийняття Законів України «Про Кабінет Мі
ністрів України» та «Про державну службу» (нова реда
кція), підготовлених для внесення Президентом Украї
ни до Верховної Ради України.
7. Продовження судової реформи відповідно до схва
леної Концепції вдосконалення судівництва для утвер
дження справедливого суду в Україні.
8. Забезпечення невтручання політичних сил та їх
представників у діяльність правоохоронних органів,
судів і Національного банку України.
9. Реформування правоохоронних органів відпо
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відно до європейських стандартів, приведення кри
мінального законодавства, кримінального судочин
ства у відповідність із стандартами і рекомендація
ми Комітету міністрів Ради Європи, Європейського
Союзу та рішеннями Європейського Суду з прав лю
дини.
10. Стимулювання розвитку місцевого самовряду
вання, підвищення його ролі і статусу шляхом забез
печення фінансовоекономічної спроможності та ре
формування адміністративнотериторіального уст
рою.
11. Реалізація антикорупційної політики на всіх рів
нях влади через, зокрема, підтримку законодавчих іні
ціатив Президента України у цій сфері.
12. Всебічний розвиток і функціонування українсь
кої мови як державної та мови офіційного спілкуван
ня у всіх сферах суспільного життя на всій території
України — як основи самоідентифікації народу і дер
жави. Гарантування кожному громадянину вільного
використання у всіх життєвих потребах російської чи
іншої рідної мови відповідно до Конституції України
та Європейської хартії регіональних мов або мов
меншин.
13. Розвиток культури та відродження духовності
Українського народу, забезпечення цілісності мовно
культурного простору.
14. Дотримання свободи віросповідання. Поважне ста
влення до об’єднавчих прагнень віруючих усіх правосла
вних церков без втручання держави та політичних сил у
цей процес.
15. Підвищення добробуту громадян України, боро
тьба з бідністю засобами ефективного та адресного
соціального захисту, гарантування гідної оплати праці
та справедливого пенсійного забезпечення.
16. Становлення середнього класу через трансфор
мацію політики доходів населення, розвиток підпри
ємництва та стимулювання створення нових робочих
місць.
17. Підвищення доступності та якості освіти, попу
ляризація здорового способу життя, переорієнтуван
ня системи охорони здоров’я на людський розвиток та
створення національних центрів боротьби з туберку
льозом, з ВІЛ/СНІДом, Національного центру серця,
Національного інституту раку, Всеукраїнського центру
охорони здоров’я матері і дитини.
18. Запровадження принципів науковотехнічного
та інноваційного розвитку, досягнення щорічних те
мпів зростання ВВП на рівні не нижче ніж 5%, стиму
лювання створення щороку не менше 1 млн. робо
чих місць.
19. Проведення структурних реформ в економіці.
Проведення податкової реформи, яка передбачає зни
ження податкового тиску на економіку з розширенням
бази оподаткування, у тому числі шляхом поступового
запровадження податку на нерухомість (податку на ба
гатство) та єдиного соціального внеску з фонду опла
ти праці.
20. Забезпечення енергетичної безпеки України, під
вищення ефективності використання природних ресур
сів, енергоносіїв, впровадження енергозберігаючих тех
нологій.
21. Підвищення ефективності сільського господар
ства та уваги держави до селян. Запровадження не піз
ніше 1 січня 2008 року повноцінного ринку землі з
одночасним матеріальноорганізаційним забезпе
ченням та створенням необхідної нормативноправової
бази (законів України про кадастр, ціну на землю та
інших).
22. Гарантування та захист державою прав власнос
ті.
23. Підвищення доступності та якості комунальних
послуг шляхом розвитку конкурентних відносин у жит
ловокомунальній сфері.
24. Налагодження ефективного економічного спів
(Продовження на с. 2)

F

За офіційними підрахунками Фонду державного
майна України, в І півріччі 2006 р. згідно з умовами дого
ворів купівліпродажу на приватизовані підприємства, в т. ч.
об’єкти малої приватизації та об’єкти незавершеного бу
дівництва, надійшло інвестицій у сумі 0,75 млрд грн.

F

З початку року від приватизації до Державного бюдже
ту України перераховано 184,58 млн грн. Згідно з помісяч
ним планом, установленим Міністерством фінансів на сі
чень —липень 2006 р., завдання з надходження коштів від
приватизації до Державного бюджету становить 178,2 млн грн.
Також з початку року до державного бюджету перера
ховано 419,29 тис. грн. штрафних санкцій за невиконан
ня інвестиційних зобов‘язань.

F

З початку року до Державного бюджету України
перераховано 381,4 млн грн. дивідендів на державну час
тку акцій. Завдання з надходження дивідендів згідно з
помісячним планом, установленим Міністерством фінан
сів на січень—липень 2006 р., становить 173 321 тис. грн.

F

Вищий господарський суд України на засіданні
09.08.06 скасував ухвалу Одеського апеляційного госпо
дарського суду від 06.06.06, якою було зупинено прова
дження у справі про оскарження рішень загальних збо
рів акціонерів ДАХК «Чорноморський суднобудівний за
вод», що стосувалися додаткової емісії акцій цього під
приємства. Справу направлено до Одеського апеляційно
го господарського суду для продовження розгляду.
Нагадаємо, що згідно з договором купівліпродажу від
07.10.03 90,25% акцій ДАХК «Чорноморський суднобуді
вний завод» придбало ВАТ «Миколаївська малотоннаж
на верф». Унаслідок проведення додаткової емісії акцій
пакет акцій, проданий державою, зменшився до 35,97%.
Фонд державного майна, здійснюючи постійний моніто
ринг виконання інвестиційних зобов’язань, зафіксував
порушення цих умов і ініціював розірвання договору ку
півліпродажу акцій ДАХК «Чорноморський суднобудів
ний завод». Згодом Фонд, враховуючи проведення додат
кової емісії та зменшення частки акцій, яка підлягає по
верненню в державну власність, змінив свої позовні ви
моги і просить суд визнати договір купівліпродажу не
дійсним, що дасть змогу повернути пакет акцій у держа
вну власність у повному обсязі.
На сьогодні у судах різних інстанцій розглядається кіль
ка справ про повернення акцій ДАХК «Чорноморський суд
нобудівний завод» у державну власність за участю Фонду.

F

Фонд державного майна України звернувся до Пре
м’єрміністра України з проханням дати доручення право
охоронним органам та органам центральної виконавчої вла
ди здійснити перевірку викладених Фондом фактів, які сві
дчать про незаконне заволодіння майном ВАТ «Телевізій
ний завод «Славутич», та вжити всіх необхідних заходів
для зупинення та унеможливлення цього процесу.
Фонд державного майна повідомляє, що для незаконно
го захоплення заводу «Славутич» відпрацьована масштаб
на схема з залученням судових органів, які приймали рі
шення про розпорядження майном заводу, брутально нех
туючи інтересами держави, що володіє 96,63% акцій ВАТ.
ФДМУ категорично виступає проти рейдерства, вчине
ного на заводі «Славутич», і ще раз наголошує на необхід
ності втручання в цю ситуацію всіх органів влади, які
мають відповідні повноваження.
Докладніше новини читайте на вебсайті ФДМУ: www.spfu.gov.ua
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робітництва з усіма зацікавленими зовнішніми парт
нерами, керуючись інтересами України. Невідкладне
прийняття необхідних для вступу до Світової органі
зації торгівлі змін до законодавства та вступ до цієї
організації до кінця 2006 року на прийнятних для Укра
їни умовах.
25. Продовження курсу європейської інтеграції Укра
їни з перспективою вступу України до Європейського
Союзу. Неухильне виконання Плану дій «Україна — ЄС»,
невідкладний початок переговорів щодо створення зо
ни вільної торгівлі між Україною та Європейським Сою
зом.
26. Завершення робіт щодо участі України у діяльності
Єдиного економічного простору на принципах різнорів
невої та різношвидкісної інтеграції з урахуванням норм і
правил Світової організації торгівлі. Створення на пер
шому етапі зони вільної торгівлі без обмежень та вилу
чень в межах ЄЕП.
27. Взаємовигідна співпраця з НАТО у відповідності із
Законом України «Про основи національної безпеки
України» (у редакції, чинній на дату підписання цього
Універсалу). Вирішення питання щодо вступу до НАТО
за наслідками референдуму, який проводиться після
виконання Україною усіх необхідних для цього проце
дур.
Ми переконані, що втілення зазначених пріоритетів су
спільного розвитку має стати визначальним критерієм
формування та діяльності коаліції, яка опиратиметься у
своїй роботі на нові суспільнополітичні механізми взає
модії, зокрема:

1. Розробку й запровадження регулярних публічних
консультацій щодо важливих питань суспільного роз
витку та державного будівництва, із залученням до діа
логу, зокрема, позапарламентських політичних сил,
об’єднань громадян та інших учасників суспільно
політичного процесу;
2. Формування ефективних механізмів громадського ко
нтролю за діями влади. Забезпечення прозорості та підзві
тності органів державної влади та органів місцевого само
врядування.
3. Забезпечення відповідності діяльності органів вла
ди національним інтересам України, стратегічним пріо
ритетам розвитку, інтересам окремих громадян, шля
хом, зокрема, залучення політичних партій та громад
ських організацій до участі у підвищенні ефективності
кадрової політики в державі.
Ми переконані, що реалізація положень цього Універсалу,
які будуть покладені в основу діяльності коаліції депутатських
фракцій у Верховній Раді України і Кабінету Міністрів України,
можлива лише за умови національної єдності та згуртовано
сті політичних сил.
Ми віримо, що взаємодія всіх органів влади, політич
них партій та їх фракцій у законодавчому органі та ор
ганах місцевого самоврядування, громадських органі
зацій, людей, які користуються незаперечним автори
тетом у суспільстві, при втіленні зазначених пріорите
тів згуртує суспільство.
Ми готові здолати розбіжності, об’єднати свої зусил
ля, використати всі можливості задля покращання жит
тя Українського народу і забезпечення процвітання на
шої Вітчизни.

ÏÐÎÄÀÆ ÏÀÊÅÒ²Â ÀÊÖ²É
Департамент підготовки та проведення конкурсів, т. 2003616
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Луганській області про проведення
повторного конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Красноріченський верстатобудівний завод
ім. Фрунзе» з використанням відкритості
пропонування ціни за принципом аукціону
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 222120.
Назва: відкрите акціонерне товариство «Красноріченсь
кий верстатобудівний завод ім. Фрунзе».
Місцезнаходження ВАТ: 92913, Луганська обл., Кремінсь
кий рн, с. Красноріченське, вул. Фрунзе, 7. Телефон/факс
(06454) 93163.
2. Регіональне відділення Фонду державного майна Украї
ни по Луганській області пропонує до продажу пакет акцій у
кількості 9 771 188 шт., що становить 100,00 % статутного
фонду ВАТ «Красноріченський верстатобудівний завод ім.
Фрунзе».
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій — 1 710 000,00 грн.
Крок збільшення ціни при проведенні торгів «з голосу» лі
цитатором — 20 000,00 грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд становить 2 442 797 грн.
Основна номенклатура — виробництво металорізальних ве
рстатів.
Обсяг продукції (робіт, послуг) за I півріччя 2006 р. — 4,0
тис. грн.
Кількість робочих місць станом на 30.06.2006 — 15 чол.
Кількість працюючих на 30.06.2006 — 14 чол.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знахо
диться ВАТ: підприємство розташоване на півночі Луган
ської області у 20 км. від с. Кремінній, у заплаві річки Кра
сна. Відстань до Донецької залізниці — 1,5 км., до автома
гістралі Харків — Куп’янськ — Рубіжне — Луганськ 10 км.
Згідно з даними державного земельного кадастру (форма
6 — зем.) станом на 01.04.2006 у постійному користуванні
ВАТ «Красноріченський верстатобудівний завод ім. Фрун
зе» знаходиться земельна ділянка загальною площею
6,3680 га. На території ВАТ розташовані адміністративні
будівлі та споруди.
Основні показники господарської діяльності ВАТ
за останні три роки та останній звітний період
Показник

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.
Балансовий прибуток, тис. грн.
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
Кредиторська заборгованість, тис. грн.
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

І півр.
2006 р.

352,2
166,9
116,9
1 365,3
39,13
4 552,0

667,0
635,0
356,0
1 281,0
16,01
3 845,0

375,7
825,4
458,5
1 233,7
102,26
3 174,0

4,0
391,1
91,8
945,0
15,0
2 324,0

Господарським судом Луганської області 06.10.2003 пору
шена справа про банкрутство ВАТ «Красноріченський верс
татобудівний завод ім. Фрунзе» за заявою Управління Пен
сійного Фонду України по Луганській області України в Кре
мінському районі Луганської області, підприємство знахо
диться в стадії санації.
5. Фіксовані умови конкурсу:
5.1. В економічній діяльності:
дотримання тих видів економічної діяльності, які є на день
підписання договору купівліпродажу;
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забезпечення доходу (виручки) від реалізації продукції (това
рів, робіт, послуг) протягом 5 років з дати переходу права влас
ності на пакет акцій щорічно в таких обсягах, тис. грн.: 1й рік —
500; 2й рік — 600; 3й рік — 700; 4й рік — 800; 5й рік — 900;
погашення кредиторської заборгованості ВАТ, у тому числі:
перед бюджетами у сумі 364,4 тис. грн. протягом трьох
місяців з дня підписання договору купівліпродажу;
із страхування у сумі 403,3 тис. грн. протягом трьох місяців
з дня підписання договору купівліпродажу;
забезпечення чистого прибутку підприємства протягом 5
років, у таких обсягах, тис. грн.: 1й рік:  600; 2й рік:  400;
3й рік: 200; 4й рік: 0; 5й рік: 200;
забезпечення виконання мобілізаційних завдань, визна
чених для ВАТ;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної
конкуренції».
5.2. В інноваційно'інвестиційній діяльності ВАТ:
забезпечення освоєння нових та підвищення якості наяв
них видів продукції;
забезпечення впровадження прогресивних технологій, ме
ханізації, автоматизації виробництва та енергозбереження;
забезпечення поліпшення умов праці;
забезпечення економії матеріалів, палива та електроенер
гії;
внесення коштів (розмір та строки), передбачених Конце
пцією розвитку товариства, для забезпечення приросту ви
робничих потужностей за рахунок заходів з технічного пере
озброєння, реконструкції виробництва, розширення діючих
і побудови нових об’єктів.
5.3. У соціальній діяльності підприємства:
недопущення накопичення заборгованості із заробітної пла
ти у розмірі, що перевищує місячний фонд оплати праці під
приємства перед працівниками;
підвищення рівня заробітної плати з урахуванням інфля
ційних процесів та відповідно до умов Галузевої тарифної
угоди;
забезпечення матеріального стимулювання працівників за
лежно від результатів господарської діяльності підприємст
ва та у порядку, визначеному колективною угодою;
недопущення звільнення працівників підприємства з ініці
ативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком
звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про
працю України або вчинення працівником дій, за які законо
давством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8
статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України)
протягом 6 місяців від дати переходу до нього права власно
сті на пакет акцій;
забезпечення укладання колективного договору протягом
трьох місяців з дня підписання договору купівліпродажу;
забезпечення щорічних витрат ВАТ на поліпшення соціа
льнопобутових умов працюючих на рівні не менше 0,5 відсо
тка від суми реалізації продукції ВАТ на рік;
забезпечення зниження частки виробництва з небезпеч
ними та шкідливими умовами праці і зменшення їх впливу на
працюючих;
забезпечення щорічних витрат ВАТ на охорону праці не
менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції ВАТ на
рік;
створення нових робочих місць;
забезпечення безпечних умов праці, що мінімізують випа
дки виробничого травматизму.
5.4. У природоохоронній діяльності:
5.4.1. Забезпечення екологічної безпеки виробництва від
повідно до вимог чинного природоохоронного законодавст
ва України.
5.4.2. Виконання заходів щодо охорони навколишнього се
редовища.
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Підписуючи Універсал національної єдності, лідер фрак
ції КПУ Петро Симоненко висловив окрему думку, зазна
чивши, що підтримує документ в тій частині, яка не супере
чить партійним принципам (тобто окрім пунктів 10, 12, 14;
19; 21; 27). Він також вніс дві свої правки до тексту.
Лідер фракції БЮТ Юлія Тимошенко Універсалу не під
писала.

5.5. Покупець зобов’язаний до повного виконання зобов’я
зань за договором купівліпродажу пакета акцій не брати
участі у голосуванні на загальних зборах акціонерів з вирі
шення питань збільшення (зменшення) розміру статутного
фонду акціонерного товариства, зміни номіналу акцій, зміни
організаційногосподарської форми підприємства у визна
ченні Цивільного кодексу України (у разі включення таких про
позицій до порядку денного загальних зборів акціонерів).
5.6. Після вступу у права власності та у впродовж 5 років без
попередньої згоди Фонду державного майна України (далі —
продавець) покупець зобов’язаний не допустити продаж (від
чуження) всього, або значної частини майна товариства.
Значною частиною майна товариства вважається майно,
вартість якого, при незалежній оцінці, становить більше 10%
статутного фонду товариства.
Продаж майна меншої вартості не вимагає погодження з
продавцем.
Цей пункт не стосується відчуження майна, яке здійсню
ється у рамках звичайної комерційної діяльності товариства.
5.7. Виконання фіксованих умов конкурсу, які не мають ви
значеного строку їх реалізації, здійснюється протягом 5 ро
ків з дати переходу права власності на пакет акцій.
Концепція розвитку підприємства має містити:
зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов кон
курсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвит
ку підприємства щодо підвищення економічних, соціальних,
фінансових, технологічних та екологічних показників його ді
яльності;
бізнесплан або технікоекономічне обґрунтування після
приватизаційного розвитку об’єкта, що включає план зайня
тості працівників підприємства, пропозицію інвестора із за
значенням максимального розміру інвестицій, термінів та
порядку їх внесення.
6. Інші умови проведення конкурсу.
Конкурс проводиться без залучення радника, відповід
но до Положення про порядок проведення конкурсів з про
дажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженим
наказом Фонду державного майна України від 31 серпня
2004 року № 1800, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 23 грудня 2004 р. за № 1634/10233, із змінами і до
повненнями, внесеними наказом Фонду державного майна
України від 11 липня 2005 року № 2029, розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 8 липня 2005 року
№ 189р, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фо
ндового ринку від 7 липня 2005 року № 374.
7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує 171 000,00 грн. як конкурсну гарантію на роз
рахунковий рахунок Регіонального відділення Фонду Держа
вного майна України по Луганській області № 37316006000535
управління УДК у Луганській області, МФО 804013, код за
ЄДРПОУ 13398493. Призначення платежу: конкурсна гарантія
для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Краснорі
ченський верстатобудівний завод ім. Фрунзе».
7.2. Сплачує 17 грн. реєстраційного збору на розрахунко
вий рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Луганській
області № 37189506700001, УДК у Луганській області, МФО
804013, код за ЄДРПОУ 13398493. Призначення платежу: ре
єстраційний збір для участі у конкурсі з продажу пакета ак
цій ВАТ «Красноріченський верстатобудівний завод ім. Фрун
зе» з використанням відкритості пропонування ціни за прин
ципом аукціону.
7.3. Подає 2 примірники підтвердних документів та заяви
про участь у конкурсі; проект остаточного договору купівлі
продажу пакета акцій; конкурсну пропозицію ціни; концепцію
розвитку товариства.
Кожний примірник підтвердних документів запечатується
в окремий конверт. Усі конверти з підтвердними документа
ми об’єднуються та запечатуються в окремий непрозорий
конверт із надписом «Підтвердні документи» із зазначенням
на ньому тільки адреси органу приватизації та назви конкур
су. На пакетах «Підтвердні документи» не повинно міститись
ніякої інформації, за допомогою якої можна було б ідентифі
кувати потенційного покупця.
Конкурсна пропозиція ціни учасників конкурсу запечату
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ється в окремий непрозорий конверт з надписом «Конкурсні
пропозиції ціни» із зазначенням на ньому тільки адреси ор
гану приватизації та назви конкурсу.
Концепція розвитку товариства запечатується в окремий
непрозорий конверт з надписом «Концепція розвитку» із за
значенням на ньому тільки адреси органу приватизації та
назви конкурсу.
8. Останній день строку прийняття заяв про участь у конку
рсі та підтвердних документів — за сім календарних днів до
дати проведення конкурсу.
Останній день строку подання проекту остаточного догово
ру купівліпродажу — не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу.
Конкурсна пропозиція ціни та концепція розвитку підпри
ємства подається на дату проведення конкурсу, реєстрація
конкурсних пропозицій завершується за 10 хвилин до почат
ку проведення конкурсу.
9. Адреса прийняття заяв про участь у конкурсі та підтвер
дних документів:
91000, м. Луганськ, пл. Героїв Великої Вітчизняної Війни,
3а, кімн. 214. Телефон (0642) 580807.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання ВАТ
«Красноріченський верстатобудівний завод ім. Фрунзе» мо
жна отримати за адресою: 91000, м. Луганськ, пл. Героїв Ве
ликої Вітчизняної Війни, 3/214. Тел. (0642) 580807.
10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Красноріченський
верстатобудівний завод ім. Фрунзе».
Для отримання права відвідування ВАТ «Красноріченсь
кий верстатобудівний завод ім. Фрунзе» необхідно зверну
тися до Регіонального відділення ФДМУ по Луганській обла
сті, кімната 214, телефон для довідок (0642) 580807, факс
(0642) 580213.
Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформа
цію можна з 9.00 до 17.00 щодня, крім вихідних та святкових
днів за адресою: Україна, 92913, Луганська обл., Кремінсь
кий рн, с. Красноріченське, вул. Фрунзе,7. Телефон/факс
(06454) 93163.
11. Дата початку та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «КрасноріченсьG
кий верстатобудівний завод ім. Фрунзе» з використанG
ням відкритості пропонування ціни за принципом аукG
ціону буде проведено через 75 календарних днів після
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приG
ватизації» за адресою: 91000, м. Луганськ, пл. Героїв
Великої Вітчизняної Війни, 3а, РВ ФДМУ по Луганській
області.
12. Додаткові умови проведення конкурсу з продажу пакета
акцій за конкурсом з використанням відкритості пропону'
вання ціни за принципом аукціону ВАТ «Красноріченський
верстатобудівний завод ім. Фрунзе»
1. Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є до
тримання ними однієї з таких умов:
провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва металорізальних верстатів;
провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції, яка використовується у
виробництві металорізальних верстатів;
провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції (робіт), для якої викори
стовуються металорізальні верстати;
здійснення не менш як року безпосереднього контролю на
підприємствах, що провадять економічну діяльність, визна
чену в абзацах другому — четвертому цього пункту.
2. Учасник конкурсу зобов’язаний у термін та в порядку,
які встановлені Положенням про порядок проведення кон
курсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств та
інформаційним повідомленням Регіонального відділення
ФДМУ по Луганській області про проведення конкурсу з
продажу пакета акцій за конкурсом з використанням від
критості пропонування ціни за принципом аукціону ВАТ
«Красноріченський верстатобудівний завод ім. Фрунзе»
надати інформацію про осіб, пов’язаних з ним відносина
ми контролю за господарською діяльністю відповідно до
статті 1 Закону України «Про захист економічної конкурен
ції».
До участі в конкурсі не допускаються покупці, що подали
інформацію про осіб, пов’язаних з ними відносинами конт
ролю, з якої неможливо встановити суб’єктів господарюван
ня, що будуть контролювати подальшу діяльність ВАТ «Крас
норіченський верстатобудівний завод ім. Фрунзе».
Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі у конку
рсі не допускаються.
Претендент на участь у конкурсі підтверджує свою відпові
дність кваліфікаційним вимогам учасника, зазначеними в ін
формаційному повідомленні, такими документами, які міс
тять інформацію про те, що цей учасник дійсно дотримуєть
ся однієї з указаних умов, а саме:
довідкою органів статистики про включення до Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України;
поточними формами державної статистичної звітності щодо
провадження економічної діяльності за видами діяльності
(КВЕД), включеними в довідку органів статистики;
копіями укладених договорів;
копіями податкових накладних;
копіями митних декларацій;
виписками з реєстру акціонерів.
Ці документи претендент на участь у конкурсі подає у скла
ді підтвердних документів.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області
про проведення повторного конкурсу з продажу
пакета акцій у розмірі 50,01% статутного фонду
відкритого акціонерного товариства «Оснастка»
з використанням відкритості пропонування ціни
за принципом аукціону
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 05797977.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): від
крите акціонерне товариство «Оснастка».

№ 31 (420)

Місцезнаходження ВАТ: 45400, м. Нововолинськ, вул. Лу
цька, 25.
Телефон, телефакс: (03344) 30387.
Інформація про ВАТ «Оснастка» щодо його стану на відпо
відному товарному ринку: займає монопольне становище на
загальнодержавному ринку України з виробництва вузлів
до вітротурбін, верстатів для намотки котушок, обладнання
для виробництва окисленого свинцю для акумуляторних ба
тарей.
2. Регіональне відділення ФДМУ по Волинській області
пропонує до продажу пакет акцій у кількості 147 426 647 штук,
що становить 50,01% статутного фонду.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій — 26 000 000 грн.
(двадцять шість мільйонів гривень).
Крок, за яким здійснюється збільшення учасником конку
рсу ціни за пакет акцій в ході торгів «з голосу», — 260 тис.
грн.
3. Форма випуску акцій — бездокументарна.
Акції зараховані 04.10.05 на рахунок Фонду державного
майна України у цінних паперах №050096 відкритий збері
гачем ВАТ «Державний Ощадний банк України» (ліцензія на
здійснення ДКЦПФР від 20.06.05 № АБ 218398), юридична
адреса: 01023, м. Київ, вул.Госпітальна,12.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд: 73 705,27 тис. грн.
ВАТ «Оснастка» володіє частками
у господарських товариствах
№
пор
1
2
3
4

Назва господарського
товариства

Статутний фонд Частка, яка належить
господарського
ВАТ, %
товариства, тис. грн.

ЗАТ «ОснасткаЕнерго»
ЗАТ «ОснасткаІнструмент»
ЗАТ «ОснасткаМаркет»
ЗАТ «Волан»

56,25
69,9
92,5
92,5

39,8
53,0
50,39
59,46

Обсяги реалізації продукції, товарів, робіт, послуг за остан
ній звітний період (30.06.2006) — 803,5 тис. грн.
Основна номенклатура — виготовлення спеціального тех
нологічного обладнання для електротехнічної промислово
сті; виробництво оснастки, виробництво вузлів вітротур
бін, верстатів для намотки котушок електрообладнання, скла
дних технологічних ліній по виготовленню вузлів електро
двигунів, запасних частин до автомобілів та c/г техніки, шта
мпів та пресформ; виготовлення котлів опалювання та стрі
чкових пилорам; виконання окремих операцій з виробниц
тва металевих конструкцій.
Кількість робочих місць станом на 30.06.06 — 107; серед
ньоспискова чисельність працівників станом на 01.07.06: 104
чол.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться
ВАТ, умови її використання: кількість споруд — 16 шт.; пло
ща земельної ділянки — 23,705 га, площа складських примі
щень — 2 280 м2, площа виробничих приміщень — 94 392 м2,
площа офісних приміщень — 14 416 м2, інших допоміжних
приміщень — 2 113,2 м2.
Земельна ділянка надана 18.03.97 Нововолинською місь
кою радою відповідно до державного акта №23/7 на право
постійного користування.
Основні показники господарської діяльності
ВАТ «Оснастка» за останні три роки
та останній звітний період
Показник
Обсяг реалізації продукції, тис. грн.
Балансовий прибуток, тис. грн.
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
Кредиторська заборгованість, тис. грн.
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн.

2003
2 052,8
2 384,0
2 644
9 232,5
0
121 527,0

2004

2005

1 727,2
1 691,0
3 265,9 2 582,5
3 051,0
3 681,0
10 700,8 10 826,1
0
0
119 571,4 117 114,2

2 кв. 2006 р.
803,5
1 301,8
4 014,4
11 396,3
0
116 382,6

Господарським судом Волинської області 21.08.2004 по
рушено справу про банкрутство ВАТ «Оснастка» за заявою
Нововолинської об’єднаної податкової інспекції м. Новово
линськ. Відповідно до ухвали господарського суду від
18.05.05 на ВАТ «Оснастка» введена процедура санації.
5. Фіксовані умови конкурсу.
5.1 В економічній діяльності товариства:
5.1.1. Забезпечити дотримання тих видів економічної дія
льності, які є на дату підписання договору купівліпродажу;
5.1.2. Забезпечити погашення простроченої кредиторсь
кої заборгованості ВАТ, у тому числі:
перед бюджетом у сумі 2 752,8 тис. грн. протягом шести
місяців від дати підписання договору купівліпродажу;
перед пенсійним фондом у сумі 1 520,5 тис. грн. про
тягом шести місяців від дати підписання договору купі
вліпродажу;
із страхування у сумі 139,5 тис. грн. протягом шести міся
ців від дати підписання договору купівліпродажу;
5.1.3. Забезпечити зменшення дебіторської заборгова
ності ВАТ у сумі 4 014,4 тис. грн. протягом шести місяців від
дати підписання договору купівліпродажу;
5.1.4. Виконувати вимоги Закону України «Про захист еко
номічної конкуренції».
5.2. В інноваційно'інвестиційній діяльності товариства:
5.2.1. Забезпечити освоєння нових та підвищення якості
наявних видів продукції або послуг;
5.2.2. Забезпечити впровадження прогресивних техноло
гій, механізації та автоматизації виробництва;
5.2.3. Забезпечити вдосконалення виробництва, праці та
управління;
5.2.4. Забезпечити економію матеріалів, палива та елект
роенергії;
5.2.5. Забезпечити унесення інвестицій (розмір та стро
ки), передбачених Концепцією розвитку товариства, для за
безпечення приросту виробничих потужностей за рахунок

заходів щодо технічного переозброєння, реконструкції виро
бництва, розширення діючих і побудови нових об’єктів.
5.3. В соціальній діяльності товариства:
5.3.1. Забезпечити погашення заборгованості із заробітної
плати у сумі 1 131,2 тис. грн. протягом місяця з дати переходу
права власності до покупця на пакет акцій;
5.3.2. Не допускати накопичення заборгованості підприєм
ства перед працівниками із заробітної плати;
5.3.3. Забезпечити підвищення рівня заробітної плати з ура
хуванням інфляційних процесів;
5.3.4. Забезпечити матеріальне стимулювання працівників
залежно від результатів господарської діяльності підприємс
тва;
5.3.5. Не допускати звільнення працівників підприємства з
ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винят
ком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів
про працю України або вчинення працівником дій, за які зако
нодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7,
8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України)
протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності
на пакет акцій;
5.3.6. Забезпечити протягом трьох місяців від дати підпи
сання договору купівліпродажу укладання колективного дого
вору;
5.3.7. Забезпечити утримання об’єктів соціальнопобутового
призначення;
5.3.8. Забезпечити витрати ВАТ на поліпшення соціально
побутових умов працюючих на рівні не менше 0,5 відсотка від
суми реалізованої продукції ВАТ на рік;
5.3.9. Забезпечити зниження частки виробництва з небез
печними та шкідливими умовами праці і зменшення їх впливу
на працюючих;
5.3.10. Забезпечити витрати ВАТ на охорону праці не менше
0,5 відсотка від суми реалізованої продукції ВАТ на рік;
5.3.11. Забезпечити створення нових робочих місць;
5.3.12. Забезпечити безпечні умови праці, що мінімізують
випадки виробничого травматизму;
5.4. У природоохоронній діяльності товариства:
5.4.1. Виконувати заходи щодо захисту навколишнього се
редовища, дотримання екологічних норм.
6. Інші умови проведення конкурсу:
6.1. Покупець не має права здійснювати подальше відчу
ження окремих частин пакета акцій до повного виконання по
купцем умов договору купівліпродажу об’єкта приватизації, а
також здійснювати відчуження об’єкта без збереження для
нового власника зобов’язань, визначених умовами конкурсу;
6.2. Покупець до якого переходять права власника, внаслі
док відчуження пакета акцій повинен відповідати кваліфіка
ційним вимогам, що викладені в умовах проведення конкурсу;
6.3. Учасник конкурсу повинен надати, враховуючи норми
ст. 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції», як
підтвердні документи, копію рішення Антимонопольного комі
тету України про надання згоди на придбання пакета акцій з
відміткою (штамп, дата, вхідний номер, підпис) канцелярії ор
гану Антимонопольного комітету про її отримання не пізніше,
як за 8 календарних днів до останнього дня прийняття конкур
сної документації.
6.4. Покупець зобов’язаний надати концепцію післяприва
тизаційного розвитку товариства, яка має містити:
зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов кон
курсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку
підприємства щодо підвищення економічних, соціальних, фі
нансових, технологічних та екологічних показників його діяль
ності;
бізнесплан або технікоекономічне обґрунтування післяпри
ватизаційного розвитку об’єкта, що включає план зайнятості
працівників підприємства, пропозицію інвестора із зазначен
ням максимального розміру інвестицій, термінів та порядку їх
внесення.
6.5. Засобами платежу за пакет акцій є національна валюта
України та вільноконвертована іноземна валюта.
6.6. Конкурс буде проведено без радника відповідно до
Положення про порядок проведення конкурсів з продажу па
кетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 31.03.2004 № 1800, роз
порядженням Антимонопольного комітету України від
31.08.2004 № 330р, рішенням Державної комісії з цінних па
перів та фондового ринку України від 17.11.2004 № 489 і заре
єстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2004 за №
1634/10233, зі змінами та доповненнями.
7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує 2 600, 000 тис. грн. (два мільйони шістсот тисяч
гривень), як конкурсну гарантію на рахунок РВ ФДМУ по Во
линській області: № 37313006000023, код 13347870 в банку УДК
по Волинській області, МФО 803014. Призначення платежу:
конкурсна гарантія (застава) для участі в конкурсі з продажу
пакета акцій ВАТ «Оснастка».
7.2. Сплачує 17 грн., як реєстраційний збір на рахунок РВ
ФДМУ по Волинській області № 37180500900001, код 13347870
в банку УДК у Волинській області, МФО 803014. Призначення
платежу: реєстраційний збір за подання заяви для участі у
конкурсі з продажу пакети акцій ВАТ «Оснастка».
7.3. Подає два примірники конкурсних пропозицій та заяви
про участь у конкурсі; проект остаточного договору купівлі
продажу пакета акцій; конкурсну пропозицію ціни; концепцію
післяприватизаційного розвитку товариства. Кожний примі
рник підтвердних документів запечатується в окремий кон
верт. Усі конверти з підтвердними документами об’єднують
ся в окремий непрозорий конверт із надписом «Підтвердні
документи» із зазначенням на ньому тільки адреси органу при
ватизації та назви конкурсу. На пакетах «Підтвердні докумен
ти» не повинно міститись ніякої іншої інформації, за допомо
гою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.
Конкурсна пропозиція ціни учасників конкурсу за формою
плану приватизації пакета акцій згідно з додатком 1 Положен
ня про порядок проведення конкурсів з продажу пакета акцій
акціонерних товариств запечатується в окремий непрозорий
конверт з надписом «Конкурсні пропозиції ціни» із зазначен
ням на ньому тільки адреси органу приватизації та назви кон
курсу. Концепція післяприватизаційного розвитку товариства
запечатується в окремий непрозорий конверт з надписом «Ко
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нцепція розвитку» із зазначенням на ньому тільки адреси
органу приватизації та назви конкурсу.
8. Прийняття заяв про участь у конкурсі та підтвердних
документів починається з дня опублікування інформаційного
повідомлення в газеті «Відомості приватизації».
Останній день строку прийняття заяв про участь у конкурсі
та підтвердних документів — за сім календарних днів до да
ти проведення конкурсу.
Останній день строку подання проекту остаточного догово
ру купівліпродажу — не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу.
Конкурсна пропозиція ціни та концепція післяприватиза
ційного розвитку підприємства подається на дату проведен
ня конкурсу, реєстрація конкурсних пропозицій завершуєть
ся за 10 хвилин до початку конкурсу.

9. Адреса прийняття заяв на участь у конкурсі та підтверд
них документів: 43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, Регіо
нальне відділення ФДМУ по Волинській області, каб. 833, що
дня з 8.00 до 17.15, по п’ятницях та в передсвяткові дні з 8.00
до 16.00, телефон для довідок: 41229.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідування
ВАТ можна отримати з 8.00 до 17.15 щодня, крім вихідних та
святкових днів за адресою: 43027, м. Луцьк, Київський май
дан, 9, Регіональне відділення ФДМУ по Волинській області,
каб. 804. Телефони для довідок: (03322) 412 29.
10. Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інфор
мацію можна щодня, крім вихідних та святкових днів за ад
ресою: 45400, м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25. Телефон для
довідок: (03344) 303 87.
11. Дата початку та місце проведення конкурсу.

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ À
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804234
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване приміщення площею 89,3 м 2 з ґанком і кози
рком за адресою: м. Горлівка, вул. Малинича, 46. Прива
тизовано фізичною особою за 16 206,36 грн., у т. ч. ПДВ —
2 701,06 грн.
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів, що знаходиться на позабалан
совому рахунку ТОВ «Компанія «АПОЛЛО», у складі: адмініст
ративновиробничий корпус (адміністративна будівля та бу
дівля майстерні) загальною площею 698,8 м2, будівля скла
ду загальною площею 122,2 м2, за адресою: м. Бориспіль,
вул. Броварська, 54. Приватизовано юридичною особою за
523 713,60 грн., у т. ч. ПДВ — 87 285,60 грн.
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване приміщення магазину з ґанком зага
льною площею 104,7 м2 за адресою: Слов’яносербський рн,
м. Зимогір’я, вул. Перемоги, 8. Приватизовано юридичною
особою за 16 793,00 грн., у т. ч. ПДВ — 2 799,00 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення І з входом у підвал
загальною площею 88,3 м 2 за адресою: м. Луганськ, Чер
вона площа, 2. Приватизовано фізичною особою за 115
998,80 грн., у т. ч. ПДВ — 19 095,8 0 грн., частка орендаря
— 1 424,00 грн.
Частина вбудованого приміщення загальною площею 145,0 м2
за адресою: м. Старобільськ, квартал Орджонікідзе, 5. При
ватизовано фізичною особою за 29 100,00 грн., у т. ч. ПДВ —
4 850,00 грн.
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Автомобіль МТОАТМ1 ЗИЛ131, без номера, що знахо
диться на балансі ВАТ «МСАТП1401», за адресою: м. Мико
лаїв, вул. Автомобільна. 2. Приватизовано фізичною особою
за 4 935,60 грн., у т. ч. ПДВ — 822,60 грн.
м. КИЇВ
Нежитлові приміщення загальною площею 60,8 м 2
(літ. Б) за адресою: вул. Прорізна, 25. Приватизовано
юридичною особою за 184 224,00 грн., у т. ч. ПДВ —
30 704,00 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 2,7 м2 (літ. А)
за адресою: вул. Прорізна, 5. Приватизовано юридичною
особою за 8 184,00 грн., у т. ч. ПДВ — 1 364,00 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 162,6 м2 (літ. А,
Б) за адресою: вул. Прорізна, 25. Приватизовано юридич
ною особою за 799 200,00 грн., у т. ч. ПДВ — 133 200,00 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Частина будівлі громадського туалету площею 43,8 м 2
за адресою: м. Краматорськ, вул. Залізнична, 53б. При
ватизовано фізичною особою за 10 342,20 грн., у т. ч.
ПДВ — 1 723,70 грн.
Частина будівлі площею 1 225,8 м2 за адресою: с. Ясногір
ка, вул. Баженова, 1. Приватизовано юридичною особою за
70 119,72 грн., у т. ч. ПДВ — 11 686,62 грн.
Вбудованоприбудоване приміщення площею 147,0 м2 за
адресою: м. Горлівка, вул. Малинича, 47. Приватизовано юри
дичною особо за 160 000,00 грн., у т. ч. ПДВ — 26 666,67 грн.
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Напівпідвальне нежитлове приміщення № 85, літ. А5,
загальною площею 52,6 м 2 , що знаходиться на балансі
ВАТ
«Запорізький
сталепрокатний
завод»
та
розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Яценка, 4.
Приватизовано фізичною особою за 197 830 грн. у т. ч.
ПДВ — 32 971, 67 грн.
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Окреме індивідуально визначене майно — автомобіль
ЗІЛ131 (техдопомога), держ. № 2248 ЧКО, що знаходиться
на балансі ВАТ «Ватутінське ВТП17163», за адресою:
м. Ватутіне, вул. Кірова, 28. Приватизовано юридичною осо
бою за 22 700,00 грн., у т. ч. ПДВ — 3 783,33 грн.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта спільної власності
територіальних громад Калинівського району —
будівлі майстерні з ремонту взуття загальною
площею 221,6 м2, що знаходиться на балансі
Калинівської районної ради
Назва об’єкта: об’єкт спільної власності територіальних гро
мад Калинівського району Вінницької області — будівля май
стерні з ремонту взуття загальною площею 221,6 м2.
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Адреса об’єкта: 22406, Вінницька обл., м. Калинівка, вул.
Дзержинського, 18.
Балансоутримувач: Калинівська районна рада Вінницької
області.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 21728266.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля зага
льною площею 221,6 м2, 1961 р. побудови, покрівля — 4ска
тна (шифер). Земельна ділянка окремо не виділена.
Ціна продажу об’єкта без урахування ПДВ: 143 154,00 грн.,
ПДВ: 28 630,80 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ:
171 784,80 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець;
дотримувати санітарні норми та правила пожежної безпе
ки під час експлуатації об’єкта;
утримувати прилеглу територію у належному санітарному
стані;
об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим
юридичним та фізичним особам без збереження умов, на
яких він був придбаний.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37184009000498 в
банку УДК у Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 13327990,
МФО 802015.
Грошові кошти в розмірі 17 178,48 грн., що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносять
ся на рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області №
37315005000498 в УДК у Вінницькій області, код за ЄДРПОУ
13327990, МФО 802015. Заяви приймаються до 18.09.2006
включно.
Аукціон відбудеться 22.09.2006 за адресою: м. ВінниG
ця, вул. Гоголя, 10, вінницька філія ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів», о 10.00.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою
його розташування. Служба з організації та проведення аук
ціону: Регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. 322534, з 8.00
до 17.00, крім вихідних.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
комунальної власності — нежитлових будинків
Назва об’єкта: нежитлові будинки у складі: літ. ЗІ площею
107,90 м2, літ. ИІ площею 115,50 м2.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Южний».
Код за ЗКПО балансоутримувача — 33423081.
Адреса: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Щербакова, 9.
Відомості про об’єкт: нежитлові будинки за адресою: м.
Горлівка, вул. Щербакова, 9 у складі: літ. ЗІ площею 107,90
м 2, з ґанком, будівельний об’єм 514 м 3; літ. ИІ, площею
115,50 м2, будівельний об’єм 414 м3, рік будівництва об’єк
тів — 1970.
Вартість продажу без ПДВ — 14 418,50 грн., ПДВ — 2 883,70
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
17 302,20 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний погодитись з умо
вами аукціону; утримання об’єкта в належному санітарно
технічному стані; подальше відчуження та передача в іпотеку
покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов дого
вору купівліпродажу здійснюється за погодженням продав
ця із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобо
в’язань, невиконаних покупцем на момент такого відчуження,
відповідальності за їх невиконання, визначених законодав
ством та цим договором прав та обов’язків згідно з законо
давством України; переможець аукціону —покупець відшко
довує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до привати
зації у сумі 1 295,35 грн. та сплачує винагороду фірмі
ліцитатору, яка проводить аукціон, на підставі окремого до
говору.
Переможець аукціону — покупець, який відмовився
під підписання протоколу аукціону або укладення дого
вору купівліпродажу об’єкта, сплачує продавцю не
устойку в розмірі 20% від остаточної ціни продажу на
аукціоні об’єкта приватизації в установленому законом
порядку. Такий учасник позбавляється права на пода
льшу участь в аукціоні по об’єкту приватизації, що про
дається (рішення Горлівської міськради від 23.05.2006
№ Y/210).
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. та оплата за об’єкт
вносяться на р/р № 37189561900021, МФО 834016, ЗКПО
24164887, одержувач: ВДК м. Горлівка, банк УДК у Донець
кій обл. Грошові кошти у сумі 1 730,22 грн., що становить
10% від початкової вартості продажу об’єкта приватизації,
вносяться на р/р № 37326007000527, МФО 834016, ЗКПО
24164887, одержувач: ВДК м. Горлівка, банк УДК у Донець
кій обл.

Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Оснастка» буде
проведено через 75 днів після опублікування інформаG
ційного повідомлення в газеті «Відомості приватизації»
за адресою: 43027, м. Луцьк, Київський майдан,9,
Регіональне відділення ФДМУ по Волинській області,
каб. 815.
12. Додаткові умови конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Оснастка» в розмірі 50,01% статутного фонду, що займає
монопольне становище на загальнодержавному ринку.
12.1. Для придбання акцій у бездокументарній формі
випуску фізичні та юридичні особи повинні укласти дого
вір про відкриття рахунку у цінних паперах з обраним збе
рігачем.
Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі в конку
рсі не допускаються.
Кінцевий термін прийняття заяв — 14 вересня 2006 р.
Аукціон буде проведено 18 вересня 2006 р. об 11.00
за адресою: Донецька область, м. Горлівка, пр. ПереG
моги, 67, Горлівська міська рада.
Адреса служби з організації аукціону: 84617, Донецька обл.,
м. Горлівка, пр. Перемоги, 31а, Горлівське представництво
Фонду держмайна України. Додаткову інформацію можна
отримати в робочі дні з 8.00 до 16.00 за тел.: (06242) 44157,
93420.
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ИНФОРМАЦИЯ
о продаже на аукционе объекта коммунальной
собственности территориальной громады г. Зугрэса
— встроенного нежилого помещения, находящегося
на балансе коммунального предприятия «Служба
единого заказчика г. Зугрэс»
Код по ЕГРПОУ: 32403811.
Наименование объекта: встроенное нежилое помещение
(лот № 1).
Адрес: г. Зугрэс, ул. Маяковского, 4.
Сведения об объекте:
встроенное нежилое помещение на 1 этаже 3этажного жи
лого дома;
площадь объекта — 48,4 м2;
год строительства здания — 1955;
здание выполнено из шлакоблока, первой группы капита
льности.
Начальная цена продажи без учета НДС — 2 405,00 грн.,
НДС — 481,00 грн.
Начальная цена продажи с учетом НДС — 2 886,0 грн.
Оплата за регистрацию заявления — 17 грн. без учета
НДС и залоговая сумма в размере 10% от начальной цены
продажи объекта с учетом НДС — 288,6 грн. вносятся не
текущий счет № 2600083 в ДОД АППБ «Аваль» г. Донецк,
ООО НКВФ «УниверсалКонсалтинг», МФО 335076, код по
ЕГРПОУ 23773621.
Условия продажи:
обеспечение условий содержания объекта и прилегающей
территории в надлежащем санитарном состоянии;
объект отчуждается или сдается в аренду на условиях, на
которых он был приобретен;
покупатель оплачивает все расходы, связанные с подгото
вкой объекта к продаже; обеспечивает заключение догово
ров с эксплуатационными организациями на обслуживание;
способ расчета за объект — денежные средства юриди
ческих и физических лиц.
Расчеты за приобретенные объекты осуществляются на
расчетный счет № 31510905600091 в УГК в Донецкой об
ласти, МФО 834016, код по ЕГРПОУ 24165154, код платежа
31030000, получатель: Исполком Зугрэсского городского
совета.
Конечный срок приема заявлений на участии в аукционе
за три дня до начала аукциона.
Ознакомиться с объектом можно в рабочие дни по место
нахождению объекта с 8.00 до 17.00.
Аукцион состоится через 30 дней после опубликоваG
ния данной информации по адресу: г. Зугрэс, ул. ЛениG
на, 8а (городской Дворец культуры) в 10.00.
Служба по организации и проведению аукциона ООО
НКВФ «УниверсалКонсалтинг», г. Донецк23, ул. Ходаковс
кого, 5, тел. (0622) 950348, 954596.
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ИНФОРМАЦИЯ
о продаже на аукционе объекта коммунальной
собственности территориальной громады г. Зугрэса
— нежилого подвального помещения, находящегося
на балансе коммунального предприятия «Служба
единого заказчика г. Зугрэс»
Код по ЕГРПОУ: 32403811.
Наименование объекта: нежилое подвальное помещение
(лот № 2).
Адрес: г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября, 44.
Сведения об объекте: нежилое подвальное помещение, ра
сположенное в девятиэтажном жилом доме;
площадь объекта — 44,9 м2;
год строительства здания — 1983;
здание выполнено из шлакоблока, первой группы капита
льности.
Начальная цена продажи объекта без учета НДС — 2 155,0
грн., НДС — 431,00 грн.
Начальная цена продажи с учетом НДС — 2 586 грн.
Оплата за регистрацию заявления — 17 грн. без учета
НДС и залоговая сумма в размере 10% от начальной цены
продажи объекта с учетом НДС — 258,6 грн. вносятся не
текущий счет № 2600083 в ДОД АППБ «Аваль» г. Донецк,
ООО НКВФ «УниверсалКонсалтинг», МФО 335076, код по
ЕГРПОУ 23773621.
Условия продажи:
обеспечение условий содержания объекта и прилегающей
территории в надлежащем санитарном состоянии;
объект отчуждается или сдается в аренду на условиях, на
которых он был приобретен;
покупатель оплачивает все расходы, связанные с подгото
вкой объекта к продаже; обеспечивает заключение догово
ров с эксплуатационными организациями на обслуживание;
способ расчета за объект — денежные средства юриди
ческих и физических лиц.
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Расчеты за приобретенные объекты осуществляются на
расчетный счет № 31510905600091 в УГК в Донецкой об
ласти, МФО 834016, код по ЕГРПОУ 24165154, код платежа
31030000, получатель: Исполком Зугрэсского городского
совета.
Конечный срок приема заявлений на участии в аукционе
за три дня до начала аукциона.
Ознакомиться с объектом можна в рабочие дни по место
нахождению объекта с 8.00 до 17.00.
Аукцион состоится через 30 дней после опубликоваG
ния данной информации по адресу: г. Зугрэс, ул. ЛениG
на, 8а (городской Дворец культуры) в 10.00.
Служба по организации и проведению аукциона ООО
НКВФ «УниверсалКонсалтинг», г. Донецк23, ул. Ходаковс
кого, 5, тел. (0622) 950348, 954596.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів державної власності
Назва об’єкта: автомобіль ПАРМG1М1G01 ЗИЛ 131, дер
жавний номер №2169 ЗПС.
Адреса: 72300, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Ломо
носова, 331.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Тра
са», код за ЄДРПОУ 03114193, адреса: 72300, Запорізька обл.,
м. Мелітополь, вул. Ломоносова, 331.
Відомість про об’єкт: автомобіль ПАРМ1М101 ЗИЛ 131,
державний номер №2169 ЗПС. Рік випуску 1991.
Автомобіль знаходиться на збереженні в складському при
міщенні підприємства «Агроторгсервіс» за адресою: м. Ме
літополь, вул. Ломоносова, 331.
Початкова вартість об’єкта без урахування ПДВ — 11 923,00 грн.,
ПДВ — 2 384,60 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
14 307,60 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець забезпечує процедуру
зняття автомобіля з обліку для підписання договору купівлі
продажу; відшкодувати витрати органу приватизації на під
готовку об’єкта до приватизації; у разі відмови від підписан
ня протоколу аукціону або договору купівліпродажу покупець
сплачує штраф у розмірі 20% від ціни продажу об’єкта, що
склалася в ході торгів.
Грошові кошти в розмірі 1 430,76 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р №
37338661100021 Управління Державного казначейства у За
порізькій області, МФО 813015, одержувач — РВ ФДМУ по
Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Назва об’єкта: автомобіль ПАРМ 2 на шасі ЗИЛ 131,
державний номер №4660 ЗПР.
Адреса: 72300, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Ломо
носова, 331.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Тра
са», код за ЄДРПОУ 03114193, адреса: 72300, Запорізька обл.,
м. Мелітополь, вул. Ломоносова, 331.
Відомість про об’єкт: автомобіль ПАРМ 2 на шасі ЗИЛ 131
— пересувна ремонтномеханічна майстерня. Рік випуску 1991.
Автомобіль знаходиться на збереженні в складському при
міщенні підприємства «Агроторгсервіс» за адресою: м. Ме
літополь, вул. Ломоносова, 331.
Початкова вартість об’єкта без урахування ПДВ — 9 508,0 грн.,
ПДВ — 1 901,60 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
11 409,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
покупець забезпечує процедуру зняття автомобіля з обліку
для підписання договору купівліпродажу;
відшкодувати витрати органу приватизації на підготовку
об’єкта до приватизації;
у разі відмови від підписання протоколу аукціону або дого
вору купівліпродажу покупець сплачує штраф у розмірі 20%
від ціни продажу об’єкта, склалася в ході торгів.
Грошові кошти в розмірі 1 140,96 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р №
37338661100021 Управління Державного казначейства у За
порізькій області, МФО 813015, одержувач — РВ ФДМУ по
Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Назва об’єкта: авторемонтна майстерня ПАРМG1М,
у складі: автомобіль ЗИЛ, державний номер № 4849
ЗПП із пересувною зарядною електростанцією на од
новісному причепі, автомобіль ЗИЛ № 4850 ЗПП із зва
рювальним агрегатом на одновісному причепі, автомо
біль ЗИЛ №7571 ЗПП.
Адреса: 69083, м. Запоріжжя, вул. Жасминна, 5.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Ав
тотранспортне підприємство № 12327», код за ЄДРПОУ
03114170, адреса: 69083, м. Запоріжжя, вул. Жасминна, 5.
Відомість про об’єкт: авторемонтна майстерня ПАРМ1М у
складі: автомобіль ЗИЛ, державний номер № 4849 ЗПП із
пересувною зарядною електростанцією на одновісному при
чепі, тип кузова вантажний, рік випуску — 1989; автомобіль
ЗИЛ № 4850 ЗПП із зварювальним агрегатом на одновісно
му причепі, тип кузова ПАРМ, рік випуску — 1989, автомобіль
ЗИЛ № 7571 ЗПП, тип кузова ПАРМ, рік випуску — 1989.
Початкова вартість об’єкта без урахування ПДВ — 82 582,0
грн.,
ПДВ — 16 516,40 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
99 098,40 грн.
Умови продажу об’єкта:
покупець забезпечує процедуру зняття автомобіля з обліку
для підписання договору купівліпродажу;
відшкодувати витрати органу приватизації на підготовку
об’єкта до приватизації;
у разі відмови від підписання протоколу аукціону або
договору купівліпродажу покупець сплачує штраф у роз
мірі 20% від ціни продажу об’єкта, що склалася в ході
торгів.
Грошові кошти в розмірі 9 909,84 грн., що становить
10% від початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р
№ 37338661100021 Управління Державного казначейс
тва у Запорізькій області, МФО 813015, одержувач —
РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
20495280.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 гривень та кош
ти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
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вносяться на р/р № 37183501900008 в Управління Держав
ного казначейства у Запорізькій області, МФО 813015, код
за ЄДРПОУ 20495280, одержувач — РВ ФДМУ по Запорізькій
області.
Аукціон буде проведено 18 вересня 2006 року за адG
ресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України,
41, 2Gй поверх, торговий зал № 202.
Реєстрація заявників здійснюється в день проведення
аукціону з 9.00 до 10.45.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні —
14 вересня 2005 року. Заяви приймаються за адресою: м.
Запоріжжя, пр. Леніна, 164, кімн. 767 (в робочі дні з 9.00 до
17.00).
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за тел.
(0612) 390124.
На публічних торгах можуть бути присутні інші особи, якщо
вони внесуть вхідну плату в розмірі 17 гривень на р/р №
37183501900008 в Управління Державного казначейства у За
порізькій області, МФО 813015, код за ЄДРПОУ 20495280,
одержувач — РВ ФДМУ по Запорізькій області.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
відділу з питань комунальної власності, послуг та
приватизації виконавчого комітету Славутицької
міської ради про продаж за конкурсом об’єкта
комунальної власності — будівлі банноGоздоровчого
комплексу «БОК»
Назва об’єкта: будівля баннооздоровчого комплексу
«БОК».
Адреса об’єкта: 07100, Київська область, м. Славутич, При
вокзальна площа, 4.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб
— грошові кошти.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 954 900,00 грн., ПДВ:
190 980,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
1 145 880,00 грн.
Умови продажу:
найвища ціна продажу; збереження профілю функціона
льного призначення будівлі: баня руського типу 2 відділення
по 20 місць;
2 номери з парильнями фінського типу з басейнами по 5
місць;
купальноплавальний басейн з парильнями фінського ти
пу — 2 відділення по 10 місць;
інвестування в об’єкт протягом перших трьох років з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі
продажу не менше 1 000 000 грн.; утримання об’єкта та
прилеглої території у належному санітарнотехнічному
стані; укладення договорів на комунальні послуги з екс
плуатаційними організаціями; питання землекористуван
ня вирішується покупцем самостійно після укладення до
говору купівліпродажу згідно з порядком, що встановле
ний чинним законодавством; не відчужувати об’єкт при
ватизації до сплати його повної вартості; у разі подаль
шого відчуження або передачі в заставу об’єкта при не
виконанні умов конкурсу, погодити це відчуження або пе
редачу в заставу з органом приватизації; при зміні вла
сника на об’єкт покупець повинен покласти виконання умов
конкурсу на нового власника; відшкодування витрат, по
в’язаних з підготовкою об’єкта до приватизації (прове
дення незалежної оцінки об’єкта та рецензування) протя
гом 30 календарних днів з моменту нотаріального посві
дчення договору купівліпродажу; покупець сплачує по
слуги нотаріуса.
Реєстраційний збір у розмірі 17 грн. та грошові кошти в
розмірі 114 588,00 грн., що становить 10% від початкової ва
ртості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача кош
тів: № 37185500800014 в банку УДК у Київській обл., м. Київ,
код банку 821018. Одержувач коштів — відділ з питань кому
нальної власності, послуг та приватизації (код за ЄДРПОУ
26539541).
Конкурс відбудеться через 30 днів з дня опублікуванG
ня даної інформації о 10Gй годині за адресою: 07100, м.
Славутич, Центральна площа,7, кімн. 418.
Заяви на участь у конкурсі приймаються в робочі дні з 9.00
до 17.00 за адресою: 07100, м. Славутич, Центральна пло
ща,7, кімн. 418, 419. Строк прийняття заяв на участь у конкур
сі — 25 днів з дня опублікування цієї інформації.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його знахо
дження та за адресою: Київська обл., м. Славутич, Централь
на площа, 7, кімн. 418, 419.
Телефони для довідок: (04479) 23660; 30184.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні державного майна —
цілісного майнового комплексу —
виробничоGпромисловий торговий центр —
структурний підрозділ СДВП «Об’єднання «Азот»
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — виробничо
промисловий торговий центр — структурний підрозділ СДВП
«Об’єднання «Азот», у складі: цех переробки м’ясної продук
ції, цех напівфабрикатів, «Пиріжкова», «Кулінарія», промто
варний магазин.
Код за ЄДРПОУ: 32990505.
Адреса: 93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Пи
воварова, 5.
Види діяльності об’єкта: виробництво харчової продукції.
Відомості про об’єкт: до складу ЦМК входять об’єкти неру
хомості:
будівля виробничого корпусу — вбивчого цеху склад
ної конфігурації, що складається з 2 будівельних обся
гів: двоповерхового виробничого корпусу з підвалом, з
прибудовою, тамбуром, ґанком, вантажним майданчи
ком, входом у підвал та одноповерхового вбивчого цеху
з надбудовою з прибудованим складом каустичної соди,
відстійником, тамбуром та кладовою, загальною площею
1 492,5 м 2, обидві будівлі з’єднані між собою переходом;
будівля боксів на 4 автомобіля з прибудовою загальною
площею 297,2 м 2; будівля прохідної з ґанками загальною
площею 30,7 м 2; прибудована будівля санітарновбивчого

цеху загальною площею 147,9 м 2; погріб загальною пло
щею 31,5 м 2 , альтанка, навіс, навісмайданчик — нако
пичувач; сарай, каналізаційна насосна, огорожа метале
ва із з/б плит та панелей з металевими воротами; бе
тонне замощення, розташовані за адресою: Луганська
обл., Попаснянський рн, Мирнодолинська селищна ра
да;
двоповерхова будівля цеху напівфабрикатів з техніч
ною надбудовою 3го поверху з підвалом, прибудовами,
пандусом та ґанками загальною площею 1 345,5 м 2; буді'
вля трансформаторної підстанції загальною площею 40,9
м 2; металевий склад, склад як вставка між будівлею цеху
напівфабрикатів та огорожею; огорожа цегляна та із з/б
плит з металевими воротами; замощення асфальтове, роз
ташовані за адресою м. Сєверодонецьк, вул. Маяковсь
кого, 2в;
одноповерхова цегляна будівля магазину з підвалом та ґа
нками загальною площею 234 м2, розташована за адресою:
м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 5А3;
одноповерхова цегляна будівля кіоску «Пиріжкова» з при
будовою, загальною площею 60,2 м2, розташована за адре
сою: м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 5А2;
одноповерхова цегляна будівля кіоску «Кулінарія» з ґанком
загальною площею 31,8 м2, розташована за адресою: м. Сє
веродонецьк, вул. Пивоварова, 5А1;
транспортні засоби (12 одиниць), обладнання та інше май
но.
Об’єкт знаходиться в оренді у ЗАТ «Виробничо
промисловий торговий центр». Термін дії договору — до
1 вересня 2006 р.
Основні показники діяльності підприємства станом на
31.05.2006:
кількість працівників: 12 чол.;
заборгованість дебіторська — відсутня;
заборгованість кредиторська — відсутня;
рентабельність за 2004 р. — 6,73%, 2005 р. — 32,6%, за
І півріччя 2006 р. — 26,7%.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 1 011 800
грн., ПДВ — 202 360 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 214 160 грн.
Умови продажу: протягом 5 років збереження профілю
та спеціалізації діяльності підприємства, збереження та
раціональне використання робочих місць; не допускати
звільнення працівників приватизованого підприємства з
ініціативи нового власника чи уповноваженого ним орга
ну протягом 6 місяців від дня переходу до нього права
власності; виконання заходів щодо створення безпечних і
нешкідливих умов праці та охорони навколишнього сере
довища; створення нових робочих місць; працевлашту
вання осіб з обмеженими фізичними можливостями, ство
рення належних умов праці для таких осіб з урахуванням
їх особливих потреб, відповідного облаштування вироб
ництв та забезпечення доступу до них зазначених осіб,
утримання будівель та прилеглої території у належному
санітарнотехнічному стані; об’єкт не підлягає відчужен
ню та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним
особам без збереження зобов’язань, на яких його було
придбано; покупець відшкодовує витрати, пов’язані з під
готовкою об’єкта до приватизації; учасник аукціону, який
визнаний переможцем, але відмовився від підписання
протоколу аукціону або укладання договору купівлі
продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку в розмірі
20 відсотків від кінцевої ціни продажу об’єкта на аукціоні
та вартість робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до про
дажу та проведенням аукціону.
Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вноситься на р/р № 37189506700001 в УДК у Луганській
обл., МФО 804013, код 13398493, одержувач — Регіона
льне відділення Фонду державного майна України по Лу
ганській області. Грошові кошти у розмірі 10% від поча
ткової вартості продажу об’єкта (121 416 грн.) вносяться
на р/р № 37316006000535 в УДК у Луганській обл., МФО
804013, код 13398493, одержувач — Регіональне відді
лення Фонду державного майна України по Луганській
області.
Термін прийняття заяв — 27 календарних днів з дня опуб
лікування цієї інформації.
Аукціон буде проведено через 30 днів із дня опублікуG
вання цієї інформації о 10Gй годині за адресою: м. ЛуG
ганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем знаходження
об’єкта.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ
не відділення Фонду державного майна України по Лугансь
кій області. Адреса: м. Луганськ, площа Героїв Великої Віт
чизняної війни, 3а, каб. 201, тел. 585339.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
початкової ціни продажу на 30% — нежитлової
будівлі колишнього побутового комбінату, літ. АG2,
загальною площею 384,0 м2, що знаходиться на
балансі ВАТ «Савинський цукровий завод»
Назва об’єкта: нежитлова будівля колишнього побутового
комбінату, літ. А2, загальною площею 384,0 м2.
Адреса об’єкта: 64270, Харківська область, Балаклійський
район, смт Савинці, вул. Кооперативна, 3.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00373267, ВАТ «Савин
ський цукровий завод», 64270, Харківська обл., Балаклійсь
кий рн, смт Савинці.
Відомості про об’єкт: нежитлова двоповерхова цегляна бу
дівля, літ. А2, загальною площею 384,0 м2, опалення, водо
провід, каналізація, електропостачання. Рік забудови — 1963.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не виділена. Питання оренди або постійного користування
земельною ділянкою покупець вирішує самостійно після укла
дення договору купівліпродажу.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 31 500,00 грн.,
ПДВ — 6 300,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
37 800,00 грн. (знижено на 30%).
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Умови продажу об’єкта.
1. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його по
вної вартості.
2. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
3. Вжити заходів щодо закріплення земельної ділянки від
повідно до вимог діючого законодавства.
4. Дотримувати протипожежні та екологічні норми.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно
сяться Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській
області на р/р № 37186501900001 в УДК у Харківській об
ласті, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач
коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській об
ласті.
Грошові кошти в розмірі 3 780,00 грн., що становить 10
відсотків від початкової вартості об’єкта приватизації, пе
рераховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Хар
ківській області на р/р № 37317000140001 в УДК у Харків
ській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отри
мувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківсь
кій області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Ха
рків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, тел. для дові
док 7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м.
Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон
для довідок 7051848.
Аукціон буде проведено 15 вересня 2006 року об 11Gй
годині в приміщенні Харківського аукціонного центру —
філії Державної акціонерної компанії «Національна меG
режа аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул.
Шатілова Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 11 вересня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні цілісного майнового
комплексу державного підприємства «Центральне
конструкторськоGтехнологічне бюро»
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс державного
підприємства «Центральне конструкторськотехнологічне бю
ро».
Код за ЄДРПОУ: 14312677.
Адреса: 61140, м. Харків, пр. Гагаріна, 98.
Вид діяльності об’єкта: дослідження та розробки в галузі
природних та технічних наук.
Відомості про об’єкт: об’єкт діючий. До складу об’єкта
входять нежитлові будівлі: виробничого корпусу, літ. А
1, площею 1 588,3 м 2 , 1985 року побудови; ділянки дослі
дного виробництва, літ. Б1, площею 304,5 м 2, 1980 року
побудови з цегляною прибудовою, літ. б, площею забу
дови 55,4 м 2 , (прибудова, літ. б, — незавершене само
чинне будівництво); нежитлові приміщення конструктор
ського бюро площею 1 019,4 м 2 (4й поверх (літ. 24) 1959
року побудови), адміністративного призначення площею
377,5 м 2 (5й поверх (літ. 35) 1965 року побудови). Обла
днання, устаткування (верстати, преси, кондиціонери, ге
нератори, мікроскопи, вимірювальні пристрої, холоди
льники, кранбалка, комп’ютерна і офісна техніка та інші
основні засоби) — 211 од. Бібліотечні фонди: книги — 12
849 од., авторські свідоцтва — 18 од., патенти — 4 од.
Малоцінні необоротні матеріальні активи (меблі, теле
фонні апарати, побутова техніка, сейфи та інше майно)
— 735 од. Нематеріальні активи — 1 од. (комп’ютерна
програма). Товарноматеріальні цінності: електродвигуни
— 10 од., макулатура — 1 140 кг, металолом — 2 500 кг,
інструмент — 340 од. Бланки суворої звітності — 32 од.
(довіреності).
Кількість та склад працюючих: 17 осіб: адміністративно
управлінський склад — 5; робочі — 6, у тому числі: токар 6го
розряду — 1, токар 5го розряду — 1, шліфувальник 5го
розряду — 1, слюсар механозбірних робіт 6го розряду —
1, електромонтер з ремонту та обслуговування електрообла
днання 6го розряду — 1, прибиральник — 1; спеціалісти —

6, у тому числі: провідний інженертехнолог — 1, інженер
технолог 1 категорії — 2, інженерконструктор 1 категорії — 1,
інженерконструктор 2 категорії — 1, інженер по роботі з пе
рсоналом — 1.
Основні показники діяльності підприємства на 31.05.06:
дебіторська заборгованість — 380,975 тис. грн., креди
торська заборгованість — 780,066 тис. грн.; на 01.08.06:
дебіторська заборгованість — 24,000 тис. грн., кредитор
ська заборгованість — 834,700 тис. грн. Фінансові резуль
тати: за 2004 рік — 342,8 тис. грн. (збиток), 2005 рік —
473,0 тис. грн. (прибуток), 5 місяців 2006 року — 161,2 тис.
грн. (збиток). Наростаючим підсумком на 31.05.06 збитки
становлять 904 847,00 грн.
Відомості про земельну ділянку: об’єкти нерухомості, що
входять до складу цілісного майнового комплексу ДП «ЦКТБ»,
розташовані на земельній ділянці, яка належить на праві по
стійного користування ВАТ «Коннектор». Питання подальшо
го користування земельною ділянкою покупець вирішує са
мостійно після укладення договору купівліпродажу об’єкта
приватизації.
Вартість продажу без ПДВ — 3 282 084,40 грн., ПДВ —
656 416,88 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
3 938 501,28 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Зберігати профіль діяльності приватизованого підпри
ємства протягом п’яти років від дня переходу до покупця права
власності на об’єкт приватизації.
2. Зберігати сімнадцять робочих місць протягом п’яти ро
ків від дня переходу до покупця права власності на об’єкт
приватизації.
3. Створити не менше трьох нових робочих місць, у тому
числі, забезпечити працевлаштування однієї особи з об
меженими фізичними можливостями, створивши належні
умови праці для такої особи з урахуванням особливих по
треб, відповідного облаштування виробництва та забез
печення доступу до нього зазначеної особи, протягом од
ного року від дня переходу до покупця права власності на
об’єкт приватизації, та зберігати ці робочі місця не мен
ше п’яти років від дня переходу до покупця права власнос
ті на об’єкт приватизації.
4. Не звільняти працівників приватизованого підприємст
ва з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним орга
ну протягом шести місяців від дня переходу до покупця пра
ва власності на об’єкт приватизації.
5. Забезпечити безпечні умови праці, що мінімізують ви
падки виробничого травматизму.
6. Здійснювати експлуатацію об’єкта з дотриманням сані
тарних протипожежних та екологічних норм.
7. Вжити заходів щодо оформлення земельної ділянки від
повідно до вимог діючого законодавства протягом одного
року від дня переходу до покупця права власності на об’єкт
приватизації.
8. Погасити кредиторську заборгованість підприємства, в
тому числі, по заробітній платі, протягом шести місяців від
дня переходу до покупця права власності на об’єкт привати
зації.
9. Ліквідувати державне підприємство «Центральне конс
трукторськотехнологічне бюро», здійснити необхідні захо
ди щодо його вилучення з державного реєстру підприємств
України, в тому числі анулювання печаток і штампів, протягом
одного року від дня переходу до покупця права власності на
об’єкт приватизації.
10. Надавати Регіональному відділенню ФДМУ по Харків
ській області необхідні матеріали, відомості, документи то
що про виконання умов договору купівліпродажу та не пере
шкоджати у здійсненні контролю за виконанням умов дого
вору купівліпродажу.
11. Відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ по
Харківській області витрати, пов’язані з підготовкою об’
єкта до приватизації, протягом 20 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі
продажу.
12. Відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта при
ватизації в період дії умов договору купівліпродажу можли
ві тільки за погодженням з Регіональним відділенням ФДМУ
по Харківській області.
13. В разі відчуження об’єкта новим власником покласти
умови приватизації на наступного власника, у разі передачі
об’єкта в оренду зберігати умови пунктів 1—6 та 10 для оре
ндаря.

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Ä
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804249

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Піонерський табір, що знаходиться на балансі ВП Юж
ноукраїнська АБС НАЕК, за адресою: Миколаївська обл., Бе
резанський рн, с. Рибаківка. Приватизовано фізичною осо
бою за 1 712 778 грн., у т. ч. ПДВ — 285 463 грн.
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Житловий будинок за адресою: Черкаська обл., смт Кате
ринопіль, вул. Петровського (обласна комунальна власність).
Приватизовано юридичною особою за 115 040 грн., у т. ч.
ПДВ — 19 173,33 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ЛОТА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Готель на 42 місця, що знаходиться на балансі ВАТ «Дніп
ровський металургійний комбінат ім. Дзержинського», за ад
ресою: м. Дніпродзержинськ, Прохідний тупик, № 1. Прива
тизовано юридичною особою за 52 259,68 грн., у т. ч. ПДВ —
8 709,95 грн.

16 серпня 2006 року

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — 87Gквартирного житлового будинку
з вбудованоGприбудованим магазином,
що знаходиться на балансі пансіонату «Енергетик»
НЕК «Укренерго» (вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — 87
квартирний житловий будинок з вбудованоприбудованим
магазином, що знаходиться на балансі пансіонату «Енерге
тик» НЕК «Укренерго».
Адреса: Сімферопольський район, смт Миколаївка.
Балансоутримувач: Пансіонат «Енергетик» НЕК «Укренер
го».
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 05425000.
Вартість продажу без ПДВ — 1 090 950,00 (один мільйон
дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят) грн.; ПДВ — 218 190,00
(двісті вісімнадцять тисяч сто дев’яносто) грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 309 140,00 (один мільйон триста дев’ять тисяч сто
сорок) грн.
Відомості про об’єкт та земельну ділянку: будівництво роз
почато у 1992 році, припинено у 1995 році. Площа земельної

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно
сяться Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській
області на р/р № 37186501900001 в УДК у Харківській об
ласті, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач
коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській об
ласті.
Грошові кошти в розмірі 393 850,13 грн., що становить 10
відсотків від початкової вартості об’єкта приватизації, пе
рераховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харків
ській області на р/р № 37317000140001 в УДК у Харківській
області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач
коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській облас
ті.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Ха
рків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для
довідок 7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м.
Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон
для довідок 7051848.
Аукціон буде проведено 15 вересня 2006 року об 11Gй
годині в приміщенні Харківського аукціонного центру —
філії Державної акціонерної компанії «Національна меG
режа аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул.
Шатілова Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 11 вересня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання, тел. 7372043, 7570527.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі пункту підготовки
вагонів до навантаження (ППВН) загальною площею
542,8 м2, що знаходиться на балансі Шевченківського
вагонного депо (державна власність)
Код за ЄДРПОУ: 1071835.
Адреса: м. Черкаси, провул. Комунальний, 12.
Призначення об’єкта: нежитлова будівля.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: земельна діля
нка окремо не виділена. Цегляна будівля загальною площею
— 542,8 м2. Рік забудови 1990. Бетонна підлога, перекриття
залізобетонне, віконні та дверні блоки — дерев’яні. Будівля
використовуються в якості виробничих та складських примі
щень.
Технічний стан конструктивних елементів будівлі знаходить
ся в задовільному стані, є електропостачання.
Поряд знаходяться виробничі підприємства, залізниця.
Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта
покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу без ПДВ: 493 700грн., ПДВ — 98 740 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
592 440,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 59 244 гривень, що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, приватизації, вносяться на
р/р № 37310007000007 в УДК у Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській
області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37184006000007 в УДК у Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській
області.
Прийняття заяв: до 25 вересня 2006 року включно.
Аукціон буде проведено 29 вересня 2006 року об 11.00
за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — гро
шові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіона
льне відділення Фонду державного майна України по Чер
каській області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевче
нка, 185, к. 442, т. 456435, час роботи — з 9.00 до 18.00,
крім вихідних.

ділянки, відведеної під забудову, становить 0,49 га. Площа
забудови — 1 669,0 м2, відсоток готовності — 30%.За проек
том — 87квартирний житловий будинок з вбудовано
прибудованим магазином зі змонтованих двокутових блоч
них п’ятиповерхових блочних секцій однопід’їзних (на 12 і 15
двокімнатних квартир) з вбудованоприбудованими в одну з
них (на 12 квартир) приміщеннями магазинів, елементи під
земної частини 2панельних рядових п’ятиповерхових блоч
них секцій двопід’їзних (на 30 квартир кожна) і теплотрасою.
Фундаменти стрічкові збірні, виконані із залізобетонних
плит і бетонних блоків, стіни техпідпілля зі збірних бетонних
блоків на цементному розчині з гідроізоляцією. Стіни повер
хів збірні кам’яні виконані з великих блоків пиляного вапняку.
Перекриття залізобетонні багатопустотні збірні з плит. По
криття із збірних керамзитобетонних плит. Перегородки —
цегельні, гіпсобетонні. Сходи — збірні, залізобетонні. Дах
залізобетонний горищний плоский з покрівлею з рулонних
бітумномастильних матеріалів. Зовнішня обробка — обли
цювання стін пиляним вапняком. Внутрішня обробка — шту
катурка вапняковим розчином стін. Проведена система во
довідведення (внутрішні водостоки). На дату проведення оці
нки об’єкт знаходиться у незаконсервованому стані і не охо
роняється. Будмайданчик частково обгороджений. Об’єкт
знаходиться у східній частині смт Миколаївка у 100 м від
траси СімферопольМиколаївка. Межами ділянки, на якій
розташований об’єкт, служать: із заходу — 65квартирний
житловий будинок, гаражі; з півночі, півдня, сходу — терито
рія вільна від забудови.
Умови продажу: подальше використання об’єкта покупець
визначає самостійно; забезпечення вимог екологічної без
пеки, протипожежної безпеки, охорони навколишнього при
родного середовища та охорони праці під час добудови та
подальшого введення об’єкта в експлуатацію; завершення
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будівництва та введення об’єкта в експлуатацію протягом
п’яти років від дати нотаріального посвідчення договору ку
півліпродажу; заборона відчуження об’єкта незавершеного
будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей
об’єкт, до завершення будівництва та введення об’єкта в екс
плуатацію; питання земельних відносин покупець вирішує са
мостійно відповідно до чинного законодавства.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні (17 грн.) і
оплата за об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001, одер
жувач: Фонд майна АРК, реквізити: Управління Державного
казначейства в АРК, код за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026.
Кошти у розмірі 130 914,00 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносять
ся на р/р № 37310000000002, одержувач: Фонд майна
АРК м. Сімферополь, код за ЄДРПОУ 00036860, МФО
824026.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання
протоколу аукціону або укладення договору купівліпродажу
об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вар
тості продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціо
ні, не повертаються.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочий час за місцем
його розташування.
Прийняття заяв на участь в аукціоні припиняється за три
дні до дати проведення аукціону.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікуG
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11.00 за адресою: Сімферополь, вул. СевастопольG
ська, 17, Фонд майна АРК.
Довідки за адресою: 95015, м. Сімферополь, вул. Севасто
польська, 17, каб. 36, тел. 604736, Фонд майна Автономної
Республіки Крим.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єктів
незавершеного будівництва
(зі зменшенням вартості на 30%)
Назва об’єкта: газопостачання санаторіюGпрофілакторію.
Балансоутримувач: ВАТ «ДніпроАзот».
Адреса об’єкта: Дніпропетровська область, Петриківський
район, Іванівська сільська рада, 24 км/10 автошляху Дніпро
дзержинськ—Шульгівка.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: газопро
від високого тиску, газопровід низького тиску та газорегуля
торний пункт (ГРП). По газопроводу високого тиску змонто
вано газопровід із стальних труб діаметром 108х4 мм, дов
жиною — 1,8 км. По газопроводу низького тиску змонтовано
газопровід із стальних труб діаметром 150х4,5 мм, довжи
ною 0,4 км. По ГРП змонтовано металевий модуль розмірами
2х4 м, висотою 2 м з регулятором тиску РДБК 1100, метале
ва огорожа, забетонований майданчик. Будівництво розпо
чато у 1991 році, призупинено у 1993 році. Земельна ділянка
під об’єкт окремо не відводилась.
Будівельна готовність: 95%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 80 602,20 грн., ПДВ
— 16 120,44 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
96 722,64 грн.
Умови продажу об’єкта: обов’язкове завершення будівни
цтва та введення об’єкта в експлуатацію за первісним при
значенням протягом п’яти років від дня підписання акта при
йманняпередачі об’єкта; заборона продажу об’єкта незаве
ршеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташо
ваний цей об’єкт, до моменту завершення будівництва і вве
дення об’єкта в експлуатацію та до моменту здійснення поку
пцем повних розрахунків за придбаний об’єкт; забезпечення
вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природ
ного середовища під час добудови та подальшого введення
в експлуатацію об’єкта приватизації; право користування, ку
півлі, оренди земельної ділянки та її розмір під об’єктом при
ватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, вста
новленому чинним законодавством України. Засоби платежу
— грошові кошти.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання
протоколу аукціону або укладання договору купівліпродажу
об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової ціни
продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не
повертаються.
Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 9 672,26 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта привати
зації, вносять на рахунок № 37311009001104 Управління Дер
жавного казначейства України у Дніпропетровській області,
МФО 805012, код за ЗКПО 13467337 Регіональному відділен
ню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області.
Назва об’єкта: протиплавунові споруди та реконструкG
ція комунікацій виробництва карбаміду —1.
Балансоутримувач: ВАТ «ДніпроАзот».
Адреса об’єкта: Дніпропетровська область, м. Дніпродзе
ржинськ, вул. С. Х. Горобця.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: західна
утримуюча підпірна стінка; берми й інженерні водовідвідні
спорудження (західний схил); протиерозійне покриття (захі
дний схил); північносхідна підпірна стінка; північнозахідна
підпірна стінка. По західній утримуючій підпірній стінці змо
нтовано пальовий фундамент з буронабивних паль трьох ти
пів БНС1, БНС2, БНС3, які виконані з важкого бетону класу
В25, та стрічковий ростверк з п’яти частин висотою від 45 до
62 см. Ростверки виконані з важкого бетону класу В15. Про
тиерозійне покриття (західний схил) являє собою насаджен
ня багаторічних посівів трав з метою укріплення схилів бал
ки. Загальна площа посівів — 15 310 м2. По північносхідній
підпірній стінці виконано палі з важкого бетону класу В25,
ростверк монолітний стрічковий з бетону М200, розміром у
плані 70х3 м, висотою 0,6 м, підпірна стіна СТм вище відмітки
0.00 монолітна з бетону М200, висотою 3,00 м, 300 мм завто
вшки, загальною довжиною 70 м. По північносхідній підпір
ній стінці виконано пальовий фундамент з буронабивних паль
типу БНС2, монолітний залізобетонний ростверк з бетону
М200 розміром в плані 42х3 м, висотою 0,6 м, підпірна стіна
вище відмітки 0.00 із фундаментних блоків. Будівництво роз
почато у 1990 році, призупинено у 1994 році. Земельна діля
нка під об’єкт окремо не відводилась.
Будівельна готовність: 72%.
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Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 222 115,56 грн.,
ПДВ — 244 423,11 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 466 538,67 грн.
Умови продажу об’єкта: обов’язкове завершення будів
ництва та введення об’єкта в експлуатацію за первісним
призначенням протягом п’яти років від дня підписання
акта прийманняпередачі об’єкта; заборона продажу об’
єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на
якій розташований цей об’єкт, до моменту завершення
будівництва і введення об’єкта в експлуатацію та до мо
менту здійснення покупцем повних розрахунків за при
дбаний об’єкт; забезпечення вимог екологічної безпеки,
охорони навколишнього природного середовища під час
добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта
приватизації; право користування, купівлі, оренди земе
льної ділянки та її розмір під об’єктом приватизації поку
пцем вирішується самостійно в порядку, встановленому
чинним законодавством України. Засоби платежу — гро
шові кошти.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання
протоколу аукціону або укладання договору купівліпродажу
об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової ціни
продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не
повертаються.
Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 146 653,87 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта привати
зації, вносять на рахунок № 37311009001104 Управління Дер
жавного казначейства України у Дніпропетровській області,
МФО 805012, код за ЗКПО 13467337 Регіональному відділен
ню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно
сяться на р/р № 37188500900001 Управління Державного
казначейства України у Дніпропетровській області, МФО
805012, код за ЗКПО 13467337 Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області.
Аукціон відбудеться 18 вересня 2006 року о 10.00 у
філії «Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «НаціG
ональна мережа аукціонних центрів» за адресою: 49094,
м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп.12,
4Gй поверх, тел. 779G30G74.
Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення
ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: 49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінце
вий термін прийняття заяв: 14 вересня 2006 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію про продаж об’єкта можна отрима
ти за тел.: 7428948, 7428519.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
комунальної власності — недобудованого приміщення
Назва об’єкта: недобудоване приміщення (незавершене бу
дівництво).
Місцерозташування: 84300, Донецька область, м. Крама
торськ, вул. Бикова, 5а.
Балансоутримувач: Управління житлового та комунального
господарства, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, код за ЗКПО
26351530.
Відомості про об’єкт: будівництво здійснювалось у 1991
році.
Виконано: фундамент, стіни цегляні, підлога цементна та
перекриття.
Ступінь будівельної готовності об’єкта — 75%.
Відомості про земельну ділянку — відсутні.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 010 грн., ПДВ — 802 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 4 812 грн.
Умови продажу.
1. Об’єкт підлягає продажу під добудову у п’ятирічний термін.
2. Початкова вартість об’єкта визначена без урахування
вартості земельної ділянки під об’єктом.
3. Земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена. Пи
тання відведення, оренди або приватизації земельної ділян
ки під об’єктом вирішується новим власником самостійно
згідно з порядком, що встановлений чинним законодавст
вом.
4. Заборона відчуження об’єкта незавершеного будівницт
ва до моменту завершення будівництва та введення його в
експлуатацію.
5. Дотримання вимог екологічної безпеки, охорони навко
лишнього природного середовища під час добудови та по
дальшої експлуатації об’єкта.
6. Покупець зобов’язаний відшкодувати витрати, пов’язані
з підготовкою об’єкта до приватизації.
Грошові кошти в розмірі 481,20 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховується на р/р №
37326005002516 в УДК у Донецькій області м. Донецьк, МФО
834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач: Управління жит
лового та комунального господарства.
Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в
сумі 17 грн. перераховується на р/р № 31518905600059 в УДК
в Донецькій обл. м. Донецьк, МФО 834016, код за ЗКПО
24166521, одержувач: місцевий бюджет, код платежу
31030000.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза
ції вносяться на р/р № 37183022002516 в УДК в Донецькій
області, МФО 834016, код за ЗКПО26351530, одержувач:
Управління житлового та комунального господарства.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адреG
сою: Донецька область, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2,
приміщення міськвиконкому (малий зал) о 10.00.
Прийняття заяв на участь припиняється за 3 дні до прове
дення аукціону.
Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м.
Краматорськ Донецької обл., пл. Леніна, 2, міськвиконком
(кімн. 213); в робочі 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.: 33089, 30234 та за вищевказаною
адресою.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж під розбирання на аукціоні
2Gповерхового одноквартирного котеджу № 5, що
знаходиться на балансі ДВАТ «Шахта ім. 60Gріччя
Радянської України» (вартість знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00174705.
Назва об’єкта: 2поверховий одноквартирний котедж № 5,
що знаходиться на балансі ДВАТ «Шахта ім. 60річчя Радян
ської України».
Адреса: 83041, м. Донецьк, вул. Неверова.
Площа земельної ділянки — 0,06 га.
Ступінь будівельної готовності — 10%.
Відомості про об’єкт: виконано фундамент із залізобетон
них блоків — 100%; перекриття підвалу, 1го поверху та час
тково 2го поверху із залізобетонних плит; стіни, перегород
ки та зовнішнє оздоблення виконані з червоної цегли до рів
ня 2го поверху.
Будівництво здійснювалося з 1993 до 1997рр.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 410,70 грн.; ПДВ —
882,14 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 5 292,84 грн., без вартості земельної ділянки.
Умови продажу.
1. Розібрати об’єкт та привести будівельний майданчик у
належний стан протягом двох років після укладення договору
купівліпродажу.
2. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони на
вколишнього природного середовища під час розбирання.
3. Забезпечити створення безпечних умов праці, дотри
мання правил техніки безпеки.
4. Здати земельну ділянку органам місцевого самовряду
вання з додержанням умов здачі.
5. Забороняється відчуження об’єкта на термін розбиран
ня та до моменту здійснення повних розрахунків за придба
ний об’єкт.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. без ПДВ вноситься в
банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245,
р/р № 37187561900001, одержувач: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 530 грн. без ПДВ, що становить
10% від початкової вартості продажу об’єкта приватизації,
вносяться на р/р № 37313008000034 в банк УДК у Донецькій
області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по До
нецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза
ції вносяться на р/р № 37186562900001 у банк УДК у Донець
кій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Ре
гіональне відділення Фонду державного майна України по
Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 15 вересня 2006 р. Заяви на
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, у
п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного май
на України по Донецькій області, каб. 522.
Аукціон буде проведено 19 вересня 2006 р. о 10.00 за
адресою: 83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 27, філія «ДоG
нецький аукціонний центр» ДАК «Національна мережа
аукціонних центрів».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062)
3054197.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж під розбирання на аукціоні
2Gповерхового одноквартирного котеджу № 6, що
знаходиться на балансі ДВАТ «Шахта ім. 60Gріччя
Радянської України» (вартість знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00174705.
Назва об’єкта: 2поверховий одноквартирний котедж № 6,
що знаходиться на балансі ДВАТ «Шахта ім. 60річчя Радян
ської України».
Адреса: 83041, м. Донецьк, вул. Неверова.
Площа земельної ділянки — 0,06 га.
Ступінь будівельної готовності — 10%.
Відомості про об’єкт: виконано фундамент із залізобетон
них блоків — 100%; перекриття підвалу та 1го поверху із
залізобетонних плит; стіни, перегородки та зовнішнє оздоб
лення виконані з червоної цегли до рівня перекриття 1го
поверху.
Будівництво здійснювалося з 1993 до 1997 рр.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 153,90 грн.; ПДВ —
430,78 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 2 584,68 грн., без вартості земельної ділянки.
Умови продажу.
1. Розібрати об’єкт та привести будівельний майданчик у
належний стан протягом двох років після укладення договору
купівліпродажу.
2. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони на
вколишнього природного середовища під час розбирання.
3. Забезпечити створення безпечних умов праці, дотри
мання правил техніки безпеки.
4. Здати земельну ділянку органам місцевого самовряду
вання з додержанням умов здачі.
5. Забороняється відчуження об’єкта на термін розбиран
ня та до моменту здійснення повних розрахунків за придба
ний об’єкт.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. без ПДВ вноситься в
банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ
13511245, р/р № 37187561900001, одержувач: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Донецькій
області.
Грошові кошти в розмірі 259 грн. без ПДВ, що становить
10% від початкової вартості продажу об’єкта приватизації,
вносяться на р/р № 37313008000034 в банк УДК у Донецькій
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області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по До
нецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза
ції вносяться на р/р № 37186562900001 у банк УДК у Донець
кій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Ре
гіональне відділення Фонду державного майна України по
Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 15 вересня 2006 р. За
яви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з
8.00 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою:
83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97, Регіональне відді
лення Фонду державного майна України по Донецькій
області, каб. 522.
Аукціон буде проведено 19 вересня 2006 р. о 10.00 за
адресою: 83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 27, філія «ДоG
нецький аукціонний центр» ДАК «Національна мережа
аукціонних центрів».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062)
3054197.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні банноGпрального
комбінату, що знаходиться на балансі Макіївського
МУ УМВС України у Донецькій області
(вартість знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 08671455.
Назва об’єкта: баннопральний комбінат, що знаходиться
на балансі Макіївського МУ УМВС України у Донецькій обла
сті.
Адреса: 86041, Донецька обл., м. Макіївка, Совєтський ра
йон, вул. Кірова, 49.
Земельна ділянка окремо не відведена.
Ступінь будівельної готовності — 37%.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля, виконано
фундамент із залізобетонних блоків — 100%; зведені сті
ни, перегородки та зовнішнє оздоблення з червоної цегли;
перекриття із залізобетонних плит; сходові прольоти за
валені.
Будівництво здійснювалося з 1986 до 1990 рр.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 80 691,80 грн.; ПДВ
— 16 138,36 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 96 830,16 грн., без вартості земельної ділянки.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввес
ти об“єкт в експлуатацію протягом п’яти років від дати нота
ріального посвідчення договору купівліпродажу.
2. У річний термін з моменту нотаріального посвідчення
договору купівліпродажу підготувати документи та здійсни
ти відповідні дії щодо переоформлення права забудовника
на об’єкт.
3. Заборона відчуження об’єкта та земельної ділянки, на
якій він розташований, до моменту здійснення покупцем по
вних розрахунків за придбаний об’єкт, завершення будівни
цтва та введення об’єкта в експлуатацію.
4. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони на
вколишнього середовища під час добудови та подальшого
введення об’єкта в експлуатацію.
5. Забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта тери
торії.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. без ПДВ вноситься в
банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ
13511245, р/р № 37187561900001, одержувач: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Донецькій
області.
Грошові кошти в розмірі 9 684 грн. без ПДВ, що становить
10% від початкової вартості продажу об’єкта приватизації,
вносяться на р/р № 37313008000034 в банк УДК у Донецькій
області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по До
нецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза
ції вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у Донець
кій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Ре
гіональне відділення Фонду державного майна України по
Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 15 вересня 2006 р. За
яви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з
8.00 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою:
83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97, Регіональне відді
лення Фонду державного майна України по Донецькій
області, каб. 522.
Аукціон буде проведено 19 вересня 2006 р. о 10.00 за
адресою: 83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 27, філія «ДоG
нецький аукціонний центр» ДАК «Національна мережа
аукціонних центрів».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування. Додаткову інформацію можна отримати
за тел. (062) 3054197.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні 5Gповерхового 64Gквартирного
житлового будинку, що знаходиться на балансі
Державного Донбаського підприємства з пуску,
налагодження, удосконалення технології
та експлуатації електростанцій і мереж «ДонОРГРЕС»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 04624513.
Назва об’єкта: 5поверховий 64квартирний житловий
будинок, що знаходиться на балансі Державного Донба
ського підприємства з пуску, налагодження, удоскона
лення технології та експлуатації електростанцій і мереж
«ДонОРГРЕС».
Адреса: 84647, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Корчагі
на, 5.
Відомості про об’єкт: п’ятиповерхова будівля з силікат

16 серпня 2006 року

ної цегли, має підвал та технічний поверх, висота поверхів
3,2 м, кладка внутрішніх стін виконана з червоної цегли.
Будівля включає такі конструктиви: блоки та плити фунда
ментні, блоки стін підвалу, плити перекритій, плити пусто
тні, плити лоджій ребристі, плити балконів, сходові марші
та площадки, плити міжповерхові та горищні. Інженерні ме
режі не підведені. Об’єкт не законсервований і не охоро
няється.
Будівництво здійснювалось з грудня 1989 до жовтня 1996
року.
Ступінь будівельної готовності — 81%.
Площа земельної ділянки під забудову — 0,4 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 671 256,00 грн., ПДВ
— 134 251,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
805 507,20 грн. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввес
ти об’єкт в експлуатацію протягом трьох років від дати нота
ріального посвідчення договору купівліпродажу.
2. Забезпечити дотримання вимог екологічної безпеки, охо
рони навколишнього природного середовища під час добу
дови та подальшого введення об’єкта в експлуатацію.
3. Забезпечити створення безпечних умов праці, дотри
мання правил техніки безпеки.
4. Забороняється відчуження об’єкта та земельної ділянки,
на якій він розташований, до моменту здійснення покупцем
повних розрахунків за придбаний об’єкт, завершення будів
ництва та введення об’єкта в експлуатацію.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. без урахування ПДВ вно
ситься на р/р № 37187561900001 в банк УДК у Донецькій
області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач:
Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 80 550,72 грн. без урахування ПДВ,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта привати
зації, вносяться на р/р № 37313008000034 в банк УДК у Доне
цькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одер
жувач: Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза
ції вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у Донець
кій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержу
вач: Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 15 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 19 вересня 2006 року о 10.00,
за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13,
Товарна біржа «Феміда».
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) 3359273.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж під розбирання на аукціоні об’єкта
державної власності — житлового будинку № 132
Назва об’єкта: житловий будинок № 132.
Адреса об’єкта: Донецька область, м. Світлодарськ, мікро
район № 2.
Балансоутримувач: Вуглегірська ТЕС ВАТ ДЕК «Центрене
рго» НАК «Енергетична компанія України».
Код балансоутримувача за ЄДРПОУ — 00131245.
Адреса балансоутримувача: 84792, Донецька обл., м. Світ
лодарськ.
Площа земельної ділянки — 1,493 га, окремо не виділена.
Ступінь будівельної готовності — 10 %.
Відомості про об’єкт: 5секційний житловий будинок, ти
пового проекту з 4рядових секцій (одна ліва секція С1 і три
правих секцій С1/1;С2;С3) і однієї перехідної секції — цеге
льної вставки, виконано: монолітні фундаменти по всіх секці
ях, у рядових секціях викладено змонтовані стіни й капітальні
перегородки з фундаментних блоків без з/бетонного поясу,
в кутковій й цегельній вставці викладено стіни й перегород
ка, залізобетнонний пояс, змонтовані перекриття підвальної
частини куткової секції будинку.
Будівництво здійснювалось з 1997 до 1999 року.
Початкова вартість продажу на аукціоні без ПДВ — 53 099,15
грн.; ПДВ — 10 619,83 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 63 718,98 грн.
Умови продажу.
1. Отримати дозвіл у Світлодарській міській раді на орга
нізацію робіт з розбирання.
2. Розібрати об’єкт та привести будівельний майданчик у
належний стан протягом одного року після укладення дого
вору купівліпродажу.
3. Забезпечити виконання вимог екологічної безпеки, охо
рони навколишнього середовища під час розбирання.
4. Здати земельну ділянку органам місцевого самовряду
вання з додержанням умов здачі.
5. Забороняється відчуження об’єкта на термін розбиран
ня та до моменту здійснення повних розрахунків за придба
ний об’єкт.
6. Покупець оплачує винагороду фірміліцитатору, яка про
водить аукціон, та відшкодовує витрати, пов’язані з підгото
вкою об’єкта до приватизації.
7. Продаж приміщення здійснюється за грошові кошти.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн., кошти під час розрахун
ку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37189561900021, одержувач — ВДК м. Горлівки, банк УДК у
Донецькій області , МФО 834016, код за ЄДРПОУ 24164887.
Грошові кошти в розмірі 6 371,90 грн., що становить 10%
від початкової вартості продажу об’єктів, вносяться на р/р №
37326007000527, одержувач — ВДК м. Горлівки, банк УДК у
Донецькій області , МФО 834016, код за ЄДРПОУ 24164887.
Останній день приймання заяв: 14.09.2006.
Аукціон буде проведено 18.09.2006 об 11.00 за адреG
сою: 84617, Донецька область. м. Горлівка, пр. ПереG
моги, 67 у приміщенні Горлівської міської ради.
Адреса служби з організації аукціону: 84617, Донецька обл.,
м. Горлівка, пр. Перемоги, 31а, Горлівське представництво
Фонду державного майна України.

Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати за те
лефонами: (06242) 44157, у Горлівському представництві
ФДМУ.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні конструкції житлового
комплексу «Берлін», що знаходиться на балансі
ВАТ «Комсомольське рудоуправління»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00191827.
Назва об“єкта: конструкції житлового комплексу «Берлін».
Адреса: 87660, Донецька обл., Новоазовський рн, с. Без
іменне.
Відомості про об’єкт: конструкції до житлового комплек
су представляють собою набір будівельних матеріалів для
монтажу швидко зводимих будівель — гіпсокартон розмі
ром 1 250х2 500 мм (110 листів), стінові панелі 6 000х1 150 мм
(82 од.), металеві конструкції — прогони довжиною 3 500 мм
(32 од.) та колони довжиною 3 600 мм (19 од.).
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 36 959 грн., ПДВ —
7 391 грн. 80 коп.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 44 350 грн. 80 коп.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний вивезти приватизовані констру
кції житлового комплексу протягом 3 місяців з моменту під
писання акта прийманняпередачі та привести в належний
стан місце складування.
2. Погодити вивіз приватизованого майна з балансоутри
мувачем.
3. Забезпечувати дотримання правил техніки безпеки, са
нітарних та екологічних норм під час вивозу майна.
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 4 436 грн. без ПДВ, що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк
УДК в Донецькій обл. на р/р № 37313008000034, МФО 834016,
код за ЄДРПОУ 13511245, (одержувач — Регіональне відді
лення ФДМУ по Донецькій області).
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться в банк УДК в Донецькій області на р/р №
37186562900001, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, (одер
жувач — Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області ).
Прийняття заяв закінчується 15 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, кімната № 522.
Аукціон буде проведено 19 вересня 2006 р. об 11.00
за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5,
кімната № 304, Спеціалізована Донецька товарна бірG
жа «Меркурій».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій
області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування. Додаткову інформацію можна отримати
за тел. (062) 3054197.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під розбирання промбази
Назва об’єкта: промбаза.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Вільнянський
рн, с. Дніпровка.
Балансоутримувач: ВАТ «Запорізький металургійний ком
бінат Запоріжсталь».
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову
споруду у вигляді арочного боксу розміром 16х33х8,8 (h) м.
Виконані залізобетонні фундаменти (шириною 0,5 м ), змон
тований каркас боксу з прокатних профілів 250х150 мм у ви
гляді арок радіусом 7,9 м (12 шт.) та встановлено каркас ес
такади у вигляді металевих стояків (Н=6м), по всій площині
цеху виконана бетонна підлога, укладено зовнішній водопро
від із сталевих труб Д57 мм довжиною 27,7 пог. м.
Питання виділення земельної ділянки покупець вирішує са
мостійно.
Вартість продажу об’єкта незавершеного будівництва без
ПДВ: 122 947,00 грн.;
ПДВ: 24 589,40 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ: 147 536,40
грн.
Умови продажу об’єкта: розібрати об’єкт приватизації
протягом одного року з моменту переходу права власно
сті на об’єкт; покупець має право придбати земельну ді
лянку під забудову після розбирання. У разі відмови при
дбання земельної ділянки під забудову, привести буді
вельний майданчик в належний стан і передати органам
місцевого самоврядування протягом півтора року після
переходу 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 купівліпродажу, 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
2 500,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 14 753,64 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р №
37338661100021, реєстраційний збір за подання заяви вно
ситься 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
Управління Державного казначейства у Запорізькій області,
МФО 813015, код за ЄДРПОУ 20495280.
Термін оплати за об’єкт приватизації: покупець сплачує ко
шти за об’єкт приватизації протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу.
Термін оплати може бути продовжено ще на 30 календарних
днів за умови сплати не менш як 50% ціни продажу об’єкта.
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Аукціон буде проведено 18 вересня 2006 року об 11.00
за адресою: пр. Леніна, 105, Інститут «ЗапоріждніпроG
водгосп», актовий зал, п’ятий поверх.
Реєстрація заявників проводиться в день проведення
аукціону з 9.00 до 10.45.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні — 14 ве
ресня 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)
390507.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукцiонi молочноGтоварної ферми
(державна власність)
Назва об’єкта: молочнотоварна ферма, що знаходиться на
балансі Управління капітального будівництва Кіровоградської
обласної державної адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта: 28411, Кiровоградська область,
Компаніївський район, с. Голубієвичі, вул. Степова, 3.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача та його адреса:
04013850, м. Кіровоград, пл. Кірова, 1.
Склад об’єкта: корівник на 200 корів, навіс для зберігання
сіна, силососховище (100% будівельна готовність); майдан
чик для вигулу худоби (80% будівельна готовність); молоч
ний блок, санпропускник з котельнею, амбулаторія, забійна
дільниця (виконано монтаж стін та покрівлі); гноєсховище
(стіни змонтовано на 25%). Частково виконані інженерні ме
режі: безнапірна каналізація, пожежний водопровід, пожеж
ний водогін.
Ступінь будівельної готовності об’єкта в цілому: 64,22%.
Площа земельної дiлянки: 3,54 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 380 140 грн.
ПДВ — 76 028 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 456 168 грн.
Умови продажу: завершення будівництва протягом 5 ро
ків без збереження профілю; заборона вiдчуження об’єкта
незавершеного будівництва та земельної дiлянки, на якій
розташований цей об’єкт, до завершення будiвництва та
введення об’єкта в експлуатацiю; забезпечення дотриман
ня вимог екологiчної безпеки, охорони навколишнього при
родного середовища пiд час добудови та подальшого вве
дення в експлуатацiю об’єкта; питання відведення, купiвлi
або довгострокової оренди земельної дiлянки пiд об’єктом
вирiшується новим власником самостiйно згiдно з поряд
ком, встановленим чинним законодавством.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних
осіб.
Учасники аукціону вносять грошові кошти в розмірі 45 616,8 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта приватиза
ції, на рахунок: р/р № 37312002000547; банк — УДК у Кiрово
градськiй областi, МФО 823016, код 13747462, одержувач — Ре
гіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,0 грн. вноситься: р/р
№ 37182500900001, код 13747462, банк — УДК у Кiрово
градськiй областi, МФО 823016, отримувач — Регіональне від
ділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 11 вересня 2006 року.
Аукціон буде проведено 15 вересня 2006 року об
11.00 за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки,
2, Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській обG
ласті.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його знахо
дження, в робочі дні отримати додаткову інформацію в Ре
гіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області за
адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 710,
тел. 235332.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Кіровоградській області, 25009, м. Кірово
град, вул. Глинки, 2, кімн. 809, тел. 234540.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
одноквартирного житлового будинку
Назва об’єкта: одноквартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: 34100, м. Дубровиця, вул. Набе
режна, 23.
Балансоутримувач: Рівненська митниця Державної митної
служби України, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 104, код за
ЄДРПОУ 21085360.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою недобудовану ча
стину житлового комплексу з п’яти запроектованих будинків
(чотири будівлі завершено і введено в експлуатацію) та
складається з житлової будівлі і господарської споруди. Рік
початку будівництва — травень—листопад 1993 р., у подаль
шому будівництво призупинено. На об’єкті не були проведені
роботи з консервації.
По будівлі виконані такі роботи: викопаний котлован під
фундаменти, фундаменти та стіни підвалу змонтовані повні
стю, частково виконано цегляну кладку стін підвалу, устано
влено всі залізобетонні перемички; по господарській спору
ді— виконані траншеї під монтаж блоків, змонтовані фунда
ментні блоки, проведена цегляна кладка зовнішніх стін з
установкою залізобетонних перемичок, частково виконана
бетонна підготовка під підлоги.
Площа ділянки забудови становить — 0,06 га.
Площа забудови — 196,4 м2.
Загальна площа житлової будівлі — 233,2 м2, господарської
будівлі — 39,61 м2.
Cтупінь будівельної готовності — 25%.
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Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 20 567,00 грн.
Податок на додану вартість: 4 113,40 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 24 680,40 грн.
Умови продажу. Завершення будівництва та введення в екс
плуатацію об’єкта протягом трьох років з моменту підписан
ня акта прийманняпередачі із збереженням первісного при
значення. Заборона відчуження об’єкта та земельної ділян
ки, на якій розташований об’єкт, до моменту завершення бу
дівництва і введення його в експлуатацію та до моменту здій
снення покупцем повних розрахунків за придбаний об’єкт. У
разі неможливості завершення будівництва в установлені
строки за наявності відповідних обґрунтувань строки завер
шення будівництва можуть змінюватися за рішенням органу
приватизації та органу місцевого самоврядування з укладан
ням додаткової угоди. Протягом одного року з моменту під
писання акта прийманняпередачі об’єкта підготувати доку
менти та здійснити відповідні дії щодо переоформлення пра
ва забудовника на об’єкт незавершеного будівництва. Здійс
нювати заходи щодо збереження навколишнього середови
ща, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних
норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та
введення його в експлуатацію. Питання землекористування
новий власник вирішує самостійно відповідно до чинного за
конодавства України протягом двох років з моменту підписан
ня акта прийманняпередачі об’єкта. Учасник аукціону, який
відмовився від підписання протоколу, якщо це підтверджуєть
ся актом, підписаним трьома незацікавленими особами, по
збавляється права на подальшу участь в аукціоні. Учасник аук
ціону, який визнаний переможцем, але відмовився від підпи
сання договору купівліпродажу, відшкодовує органу прива
тизації вартість робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до
продажу та проведенням аукціону.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у роз
мірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
вносяться на рахунок № 37184006000095, банк УДК в Рівнен
ській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одер
жувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 2 468,04 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта приватизації, вносяться
на рахунок № 37313004000095, банк УДК в Рівненській облас
ті, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач: Регіо
нальне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 2 жовтня 2006 року включ
но до 17.15.
Аукціон буде проведено 6 жовтня 2006 року об 11.00
в приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по РівненG
ській області за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77.
Реєстрація учасників аукціону проводиться в день проведен
ня аукціону з 9.00 до 10.30.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування з дозволу регіонального відділення.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву за вста
новленою органом приватизації формою можна за адресою:
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел.: (0362) 635819, 262556.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
житлового будинку на 22 квартири (ІІ черга)
Назва об’єкта: незавершене будівництво житлового будин
ку на 22 квартири (ІІ черга).
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська область, м. Дубно,
вул. Берестецька, 1.
Балансоутримувач: ВАТ «Дубенський завод гумовотехнічних
виробів», код за ЄДРПОУ 02971506.
Адреса балансоутримувача: 35600, Рівненська область,
м. Дубно, вул. Млинівська, 59.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою не завершений бу
дівництвом житловий будинок. Виконані будівельномонтажні
роботи підземної та частково наземної частини, а саме: пальові
роботи та фундаменти, стіни підвалу (цокольного поверху), ча
стково перегородки перекриття над підвалом. Стіни фундаме
нтів виконані із залізобетонних стінових блоків та частково з
цегляних домуровок до відмітки перекриття над підвалом. Сті
ни наземної частини — цегляні. Перекриття — залізобетонні
багатопустотні плити.
Будівництво розпочато у 1992 р., призупинено у 1995 р. Кон
сервація об’єкта не проводилась.
Ступінь будівельної готовності — 17%.
Площа земельної ділянки під забудову — 0,22 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 148 000 грн.
ПДВ — 29 600 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
177 600 грн.
Умови продажу: завершення будівництва та введення в екс
плуатацію об’єкта протягом п’яти років від дня підписання ак
та прийманняпередачі із збереженням профілю будівництва.
Виготовлення покупцем проектнокошторисної документації за
рахунок власних коштів після підписання акта приймання
передачі. Заборона відчуження об’єкта та земельної ділянки,
на якій розташований об’єкт, до моменту завершення будів
ництва і введення його в експлуатацію та до моменту здійснення
покупцем повних розрахунків за придбаний об’єкт. У разі не
можливості завершення будівництва в установлені строки за
наявності відповідних обґрунтувань строки завершення будів
ництва можуть змінюватися за рішенням органу приватизації
та органу місцевого самоврядування з укладанням додаткової
угоди. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього
середовища, забезпечувати дотримання санітарних та еколо
гічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівни
цтва та введення його в експлуатацію. Питання землекористу
вання новий власник вирішує самостійно відповідно до чинно
го законодавства України протягом двох років з моменту під
писання акта прийманняпередачі об’єкта. Учасник аукціону,
який відмовився від підписання протоколу, якщо це підтвер
джується актом, підписаним трьома незаінтересованими осо
бами, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні. Уча

сник аукціону, який визнаний переможцем, але відмовився від
підписання договору купівліпродажу, відшкодовує органу при
ватизації вартість робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до
продажу та проведенням аукціону.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у роз
мірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
вносяться на рахунок № 37184006000095, банк УДК в Рівнен
ській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одер
жувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 17 760 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта приватизації, вносяться
на рахунок № 37313004000095, банк УДК в Рівненській облас
ті, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач: Регіо
нальне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Реєстрація учасників аукціону буде проводитися з 9.00 до
10.30 в день проведення аукціону.
Кінцевий термін прийняття заяв: 2 жовтня 2006 року включ
но до 17.15.
Аукціон буде проведено 6 жовтня 2006 року об 11.00
в приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по РівненG
ській області за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування з дозволу регіонального відділення.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву за встано
вленою органом приватизації формою можна за адресою: м.
Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел.: (0362) 635819, 262556.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні під розбирання шопи
для складання сировини (вартість знижена на 30 %)
Назва об’єкта: шопа для складання сировини.
Адреса об’єкта: с. Баничі, Глухівський рн, Сумська обл.,
41462.
По об’єкту виконано: каркасна прямокутна будівля (144 м х
24 м); перекриття — плити ребристі ПКЖ 18 000х3 000х30 —
38 шт.; ригелі (прогони) ПРГ 60254 5 980х200х500 — 64 шт.;
колони — 50 шт.
Ступінь будівельної готовності: 32%.
Площа забудови: 3 456 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 102 438 грн., ПДВ —
20 487,6 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
122 925,6 грн.
Умови продажу об’єкта: протягом 1 року з моменту перехо
ду права власності на об’єкт до покупця розібрати об’єкт та
привести будівельний майданчик в належний стан відповідно
до вимог чинного законодавства з охорони навколишнього се
редовища; здійснювати заходи щодо збереження навколиш
нього середовища та дотримання санітарних та екологічних
норм під час розбирання; у разі придбання земельної ділянки,
на якій розташований об’єкт, використовувати її тільки під за
будову; у разі відмови від права придбання земельної ділянки
здати її органам місцевого самоврядування; питання переофо
рмлення документів на право користування земельною ділян
кою вирішується новим власником самостійно в порядку, вста
новленому чинним законодавством; забороняється подальше
відчуження об’єкта на термін розбирання.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області
№ 37189500900001, банк: УДК у Сумській області, м. Суми,
МФО 837013, код 21124686.
Грошові кошти в розмірі 12 293 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху
нок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській об
ласті № 37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Су
ми, МФО 837013, код 21124686.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання прото
колу аукціону або укладання договору купівліпродажу об’єкта,
грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості продажу об’
єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертаються.
Кінцевий термін прийняття заяв — 11 вересня 2006 року.
Аукціон буде проведено 15 вересня 2006 року об 11.00
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4Gй поверх,
Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області.
Ознайомитись з об’єктом можна за вказаною адресою.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми, вул. Хар
ківська, 30/1, тел. (0542) 361133.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні дитячого садка на 90 місць ВАТ
ім. газети «Ізвєстія»
Назва об’єкта: дитячий садок на 90 місць ВАТ ім. газети
«Ізвєстія».
Місцезнаходження об’єкта: 64841, Харківська область, Бли
знюківський район, с. Верхньоводяне.
Балансоутримувач: відсутній.
Склад основних об’єктів: двоповерхова будівля розміром у
плані 12,6х60,4 м, по якій фактично виконано: фундаменти, сті
ни та перегородки із силікатної цегли, перекриття та покриття,
покрівля, частково встановлені віконні блоки, змонтовано за
лізобетонні східці на другий поверх.
Наявність комунікацій: відсутні.
Площа земельної ділянки: орієнтовно 0,36 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 20 500,00 грн.
ПДВ: 4 100,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
24 600,00 грн.
Умови продажу.
Початкова вартість об’єкта визначена без урахування вар
тості земельної ділянки під об’єктом.
Об’єкт підлягає продажу під розбирання будівельних
конструкцій.
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Покупець зобов’язаний здійснити демонтаж об’єкта та упо
рядкування земельної ділянки під об’єктом та передати її від
повідному органу місцевого самоврядування протягом двох ро
ків з дати нотаріального посвідчення договору купівліпродажу
об’єкта. Покупець за бажанням має право придбати земельну
ділянку, на якій розташований об’єкт, тільки під забудову, при
цьому оформлення права землекористування здійснюється по
купцем самостійно згідно з порядком, встановленим чинним
законодавством.
Покупець зобов’язаний протягом десяти днів з дати нотарі
ального посвідчення та державної реєстрації договору купівлі
продажу об’єкта відшкодувати органу приватизації витрати за
послуги суб’єкта оціночної діяльності в сумі 1 300,00 грн. (одна
тисяча триста гривень 00 коп.) без урахування ПДВ.
Забороняється відчуження об’єкта незавершеного будівни
цтва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт,
до моменту здійснення покупцем повних розрахунків за при
дбаний об’єкт та на термін розбирання об’єкта.
Покупець зобов’язаний забезпечити виконання вимог еко
логічної безпеки, охорони навколишнього природного середо
вища під час розбирання.
Засоби платежу — грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховують
ся на рахунок № 37186501900001 у банку УДК у Харківській
обл., МФО 851011, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ
по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337.
Грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової вартості про
дажу об’єкта, що становить 2 460,00 грн. (дві тисячі чотириста
шістдесят гривень 00 коп.), перераховуються на рахунок
№ 37317000140001 у банку УДК у Харківській обл., МФО
851011, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Харків
ській області, код за ЄДРПОУ 23148337.
Аукціон буде проведено 22 вересня 2006 року об 11.00
у приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою:
м. Харків, пл. Конституції, 1, 7Gй під’їзд, 5Gй поверх.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні— 18 ве
ресня 2006 року.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь в
аукціоні можна за адресою: м. Харків, Держпром, 3й під’їзд,
1й поверх, кімн. 213, тел. 7051873.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.

ПРОДАЖ НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ЛОТА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження
ціни лота — цегельного заводу, що знаходиться
на балансі ТОВ «Фірма «Агрокомплекс»
Назва об’єкта: цегельний завод.
Адреса: Вінницька обл., Жмеринський рн, с. Кармалюкове.
Відомості про об’єкт: початок будівництва — 1991 р., при
пинення — 1998 р. До складу об’єкта входять: виробничий
корпус, за ГП № 1 — будівля з легких металевих конструкцій
типу «Молодечне». Виконані фундаменти, по яких змонтовані
фундаментні балки і виконаний цегляний цоколь, по якому з
кріпленням до металевих колон змонтовані стінові панелі ти
пу «сендвіч». Будівля модуля повністю змонтована. Викона
на покрівля частково прийшла в непридатність і потребує ре
монту. Було виконано повністю засклення, але з часом у ре
зультаті природних явищ засклення в більшій частині зруй
новано. Металеві конструкції каркасу покрилися іржею.
Змонтоване піднімальнотранспортне обладнання — три
кранбалки вантажопідйомністю 3,2 т кожна, на одній з яких
відсутній двигун каретки. Виконано електросилове облад
нання і електроосвітлення будівлі, яке частково зруйнувалось
і прийшло в непридатність. Частково виконані сантехнічні ро
боти і бетонна підлога, які також частково прийшли в непри
датність. На рівні підлоги відмітки 0,00 виконані технологічні
транспортні шляхи з монолітних залізобетонних конструкцій
і рейкових колій. Усередині корпусу виконана будівельна ча
стина тунельної печі довжиною 108 м для випалювання цег
ли без куполу печі. Виконані сушильні камери в кількості 20
шт. з металевими запірними дверима, металевими полиця
ми для сушіння сирцю і рейки для візків. Усередині корпусу
виконано приміщення електрощитової, лабораторні і побу
тові приміщення. У корпусі змонтована до пресу технологіч
на лінія, яка не була налагоджена. На момент обстеження лі
нія розукомплектована, без транспортних стрічок, які не бу
ли одержані від постачальника, на лінії все покрилось коро
зією, лінія повністю непрацездатна.
Приймальне відділення, за ГП № 2. Виконані фундаменти,
цегляні, стіни, покриття зі збірних залізобетонних ребристих
плит, рулонна покрівля, яка частково прийшла в непридат
ність. Столярні дерев’яні вироби і дерев’яні ворота прийшли
в непридатність. Штукатурні роботи виконані частково. За
склення повністю розбите. Виконані електротехнічні і сантех
нічні роботи прийшли в непридатність, теплокалорифери по
вністю розукомплектовані. Бетонна підлога частково пошко
джена. Виконані два бункери для приймання сировини повні
стю покриті корозією.
Шихтозапасник, за ГП № 3. Виконані земляні роботи по кот
ловану і частково фундаменти з монолітного залізобетону. Ні
які інші роботи не виконувались.
Склад готової продукції, за ГП № 4. Виконаний майданчик з
монолітного залізобетону і змонтовані колії під козловий кран.
Інші роботи не виконувались.
Галереї за ГП № 5. З трьох галерей виконана галерея з при
ймального відділення. Нахилена будівля з цегли, покриття —
збірні залізобетонні плити, утеплювач та рулонна покрівля. Ви
конано електроосвітлення і змонтований нахилений транспо
ртер, конструкції якого покрились корозією.
РУ'10 кВ з трансформаторною підстанцією, за ГП № 6. Цег
ляна будівля прибудована до головного корпусу №1. Виконані
фундаменти, цегляні стіни, покриття зі збірних залізобетонних
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пустотних панелей, утеплювач та рулонний килим, який част
ково прийшов в непридатність. Дерев’яні двері повністю при
йшли в непридатність. Змонтоване в трансформаторній під
станції обладнання частково розукомплектовано.
Теплогенераторна, за ГП № 7. Виконані фундаменти, вста
новлені колони по яких змонтовані металеві балки і покрівля з
оцинкованого металевого листа. Стінове огородження не ви
конувалось. Усередині виконані монолітні залізобетонні фун
даменти і канали під обладнання. Інші роботи не виконувались.
Димососи, за ГП № 8 та димова труба від димососів, за ГП
№ 9 — будівництвом не виконувались.
Котельня, за ГП № 10. Будівля каркасна з цегляним запов
ненням. Виконані фундаменти, фундаментні балки, колони ка
ркасу, залізобетонні балки та залізобетонні ребристі плити по
криття. Покрівля виконана рулонна по утеплювачу і цементній
стяжці, частково прийшла в непридатність. Стіни зі збірних за
лізобетонних стінових панелей з окремим цегляним заповнен
ням, підлога бетонна. Виконані електротехнічні, сантехнічні,
столярні і штукатурні роботи, частково прийшли в непридат
ність, змонтовані три котли 1/9 Г і котельне обладнання, які ча
стково розукомплектовані і покриті корозією.
Димова труба від котельні, за ГП № 11. Виконано фундамент
і металева димова труба, яка від часу і осадів покрилась коро
зією.
Баки'акумулятори, за ГП № 12 — будівництвом не викону
вались.
Насосна станція протипожежного водопостачання, за ГП
№ 13; резервуари протипожежного запасу води ємкістю
2х200 м3, за ГП № 14, 14.1— виконані з монолітного залізо
бетону і обваловані землею.
Виконані дві водонапірні башти, за ГП № 15, № 16.
Майданчики шихтовки глини та твердого палива, за ГП
№ 17, №18 — будівництвом не виконувались.
Майданчик з перероблення аргеліту, за ГП № 19. Будівля ти
пу навісу, по якій виконані фундаменти, колони, двоскатні залі
зобетонні балки, ребристі плити покриття та бетонна підлога.
Рулонна покрівля частково прийшла в непридатність.
Адміністративна будівля, за ГП № 20. Виконана повністю
3поверхова цегляна будівля. Були виконані електротехнічні,
сантехнічні і штукатурні роботи, бетонна підготовка під підло
гу, які частково пошкоджені. Двірне і віконне заповнення з де
рева і алюмінію частково пошкоджене і частково відсутнє, за
склення частково розбите, в побутових приміщеннях облицю
вання стін глазурованою плиткою частково зруйноване.
Стоянка транспортних засобів, за ГП № 21 — будівництвом
не виконувалась.
Виконана цегляна будівля пождепо на два автомобілі, по
крівля і штукатурні роботи на якій частково прийшли в непри
датність. Електротехнічні, сантехнічні, столярні і оздоблюваль
ні роботи по будівлі не виконувались.
На майданчику виконано мережі водогону і каналізації, на
земна теплотраса, зовнішня ізоляція якої частково зруйнова
на. Від підстанції, розташованій на майданчику, виконано роз
галуження до силових шаф, по периметру майданчика вста
новлені залізобетонні опори зовнішнього освітлення. Мережі
зв’язку на майданчику не виконувались.
По зовнішньомайданчикових інженерних мережах викона
но водогін технічної води, каналізаційні підземні очисні спору
ди і каналізація від заводу до очисних споруд. Водогін госпо
дарськопитної води, мережі телефонізації, радіофікації, газо
постачання — не виконувалися.
Виконано електропостачання на залізобетонних опорах,
змонтований провід на яких повністю демонтований.
Проектнокошторисна документація на об’єкт, яка є в наяв
ності, не комплектна, застаріла і потребує коригування. По по
жежному депо проектнокошторисна документація повністю
відсутня.
На майданчику виконано вертикальне планування. Благоус
трій, озеленення, дороги і тротуари на майданчику не викону
вались. Виконано огородження території заводу зі збірних за
лізобетонних плит. Декілька плит впало і лежать на землі.
Земельна ділянка: 3,11 га.
До складу об’єкта входить: обладнання, придбане для об’єк
та незавершеного будівництва і не передане до монтажу або
таке, що не потребує монтажу,— 37 найменувань; будівельні
матеріали, вироби, конструкції, завезені на будівельний май
данчик і не використані для будівництва — 32 найменування.
Загальна ступінь будівельної готовності об’єкта з урахуван'
ням фактичного стану становить до 65%.
Вартість об’єкта разом з незмонтованим обладнанням
та невикористаними будівельними матеріалами без ПДВ —
1 827 176,70 грн., ПДВ — 365 435,34 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
2 192 612,04 грн.
Умови продажу: завершення будівництва об’єкта протягом 5
років за первісним призначенням; забороняється відчуження
об’єкта та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт,
до моменту завершення будівництва і введення об’єкта в екс
плуатацію; забезпечення вимог техніки безпеки, екологічної без
пеки, охорони навколишнього природного середовища під час
добудови та подальшого введення об’єкта в експлуатацію; по
гасити заборгованість із заробітної плати та нарахувань на неї у
сумі 109,5 тис. грн. (станом на 31.01.2006) протягом 90 днів з
дати підписання акта прийманняпередачі; подальше викорис
тання незмонтованого обладнання та невикористаних для буді
вництва матеріалів на розсуд покупця, після повної сплати вар
тості об’єкта та підписання акта прийманняпередачі.
Питання відведення, оренди або приватизації земельної ді
лянки вирішується за ініціативою покупця самостійно після
укладання договору купівліпродажу об’єкта згідно з чинним
законодавством.
Переможець аукціону в разі відмови від укладання договору
купівліпродажу об’єкта сплачує продавцю 20% від кінцевої ці
ни продажу об’єкта.
Реєстраційний збір (17 грн.) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Ре
гіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області

№ 37187006000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.
Грошові кошти в розмірі 219 261,20 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.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні:
11.09.2006 включно.
Аукціон відбудеться 15.09.2006 о 10.00 за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою його розташу
вання. Додаткову інформацію можна одержати за місцем по
дання заяви.
Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою:
РВ ФДМУ по Вінницькій обл., м. Вінниця, вул. Гоголя,10, тел.
354629. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), по
п’ятницях з 8.00 до 16.00.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження
ціни лота під розбирання — виробничої бази
Код за ЄДРПОУ: 01351339.
Назва об’єкта: виробнича база.
Балансоутримувач: ВАТ «Білопільська МПМК3», 41800,
м. Білопілля, вул. Леніна, 69.
Адреса об’єкта: 41800, м. Білопілля, вул. Орджонікідзе.
По об’єкту виконано: адміністративнопобутовий корпус
(двоповерхова цегляна будівля без внутрішнього оздоблення,
плити перекриття); гаражпрофілакторій (цегляні стіни, залі
зобетонні плити перекриття; балки перекриття двоскатні); ком
пресорна станція (панелі стінові, балки перекриття, колони,
плити перекриття); трансформаторна підстанція (цегляні стіни,
залізобетонні плити перекриття); бетоннорозчинний вузол
(колони); прирельсовий склад цементу (монолітний котлован
4 м х 4 м); огорожа (панелі). Інженерні мережі не підведені.
Ступінь будівельної готовності: 10%.
Площа земельної ділянки під забудову: 2,67 га.
Вартість продажу без ПДВ — 148 730 грн., ПДВ — 29 746 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
178 476 грн.
Умови продажу: протягом 1 року з моменту переходу права
власності на об’єкт до покупця розібрати об’єкт та привести
будівельний майданчик в належний стан відповідно до вимог
чинного законодавства з охорони навколишнього середови
ща; покупцю об’єкта, після сплати ним 50% вартості об’єкта,
надається розстрочка платежу на 2 роки; у разі придбання зе
мельної ділянки, на якій розташований об’єкт, використовува
ти її тільки під забудову; у разі відмови від права придбання зе
мельної ділянки здати її органам місцевого самоврядування;
питання переоформлення документів на право користування
земельною ділянкою вирішується новим власником самостій
но, в порядку, встановленому чинним законодавством; забо
роняється подальше відчуження об’єкта або його частини на
термін розбирання та до закінчення строку платежів.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання прото
колу аукціону або укладання договору купівліпродажу об’єкта,
грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості продажу об’єк
та, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертаються.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області
№ 37189500900001, банк: УДК у Сумській області, м. Суми,
МФО 837013, код 21124686.
Грошові кошти в розмірі 17 848 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху
нок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області
№ 37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми,
МФО 837013, код 21124686.
Кінцевий термін прийняття заяв — 11 вересня 2006 року.
Аукціон буде проведено 15 вересня 2006 року об 11.00
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4Gй поверх,
Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області.
Ознайомитись з об’єктом можна за вказаною адресою.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми, вул. Хар
ківська, 30/1, тел. (0542) 361133.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження
ціни лота — бази будівельників
Код за ЄДРПОУ: 14015761.
Назва об’єкта: база будівельників.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Біло
пільський машинобудівний завод», вул. Макаренка, 1, м. Біло
пілля, Сумська обл., 41800.
Адреса об’єкта: м. Білопілля, Сумська обл., 41800.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять будівлі та спору
ди: адміністративнопобутовий корпус (п’ятиповерховий із черво
ної цегли, залізобетонні плити перекриття); виробничий корпус
(одноповерхова каркасна будівля, залізобетонні колони, балки,
ферми, ребристі плити перекриття, стіни із силікатної цегли); ва
пногасильна дільниця (збірний залізобетонний фундамент); при
міщення для зберігання автомобілів (гараж на 25 машин, одно
поверхова будівля із червоної цегли, збірний залізобетонний фун
дамент, залізобетонні плити перекриття, покрівля рулонна); ма
теріальнотехнічний склад (фундамент збірний та монолітний залі
зобетонний); сушильний склад (одноповерхова каркасна будівля,
залізобетонні колони, балки, ребристі плити перекриття, стіни із
червоної цегли); склад пиломатеріалів (каркасна споруда — на
віс, прибудований до сушильного складу, залізобетонні колони,
ребристі плити перекриття); бетонозмішувальна дільниця (стовп
частий монолітний залізобетонний фундамент); склад готової
продукції (монолітна бетонна площадка); огорожа (залізобетонні
плити на залізобетонних стовпах).
Ступінь будівельної готовності: 62%.
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Площа земельної ділянки під забудову: 2,57 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 978 900 грн., ПДВ —
395 780 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
2 374 680 грн.
Умови продажу об’єкта: завершення будівництва протягом
5 років, об’єкт може бути використаний за первісним призна
ченням, або зі зміною профілю; протягом 1 року з моменту
переходу права власності на об’єкт до покупця підготувати до
кументи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення пра
ва забудовника на об’єкт приватизації; покупцю об’єкта, піс
ля сплати ним 50% вартості об’єкта, надається розстрочка
платежу на 5 років; забороняється продаж об’єкта або його
частини до моменту завершення будівництва і введення в екс
плуатацію та до закінчення строку платежів; забезпечення ви
мог екологічної безпеки, охорони навколишнього середови
ща під час добудови та подальшого введення в експлуатацію;
питання переоформлення документів на право користування
земельною ділянкою вирішується новим власником самостій
но, в порядку, встановленому чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації, вносяться на
рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області
№ 37189500900001, банк: УДК у Сумській області, м. Суми,
МФО 837013, код 21124686.
Грошові кошти в розмірі 237 468 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації вносяться на рахунок
Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області
№ 37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми,
МФО 837013, код 21124686.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання прото
колу аукціону або укладання договору купівліпродажу об’єкта,
грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості продажу
об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертаються.
Кінцевий термін прийняття заяв — 11 вересня 2006 року.
Аукціон буде проведено 15 вересня 2006 року об 11.00
за адресою: м. Суми, в. Харківська, 30/1, 4Gй поверх, РеG
гіональне відділення ФДМУ по Сумській області.
Ознайомитись з об’єктом можна за вказаною адресою.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональ
не відділення ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, тел. (0542) 361133.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота —
2Gквартирного житлового будинку № 1
Код за ЄДРПОУ: 03569195.
Назва об’єкта: 2квартирний житловий будинок № 1.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Птахо
радгосп «Мирний», 42342, Сумський рн, с. Косівщина, вул.
Польова, 1.

Адреса об’єкта: 42344, Сумський рн, с. Терешківка.
По об’єкту виконано: стрічкові фундаменти, стіни та перего
родки із червоної цегли, перекриття із залізобетонних пусто
тних плит, шатровий дах, покрівля — азбестоцементні листи.
Вікна, двері, внутрішнє оздоблення — відсутні. Інженерні ме
режі не підведені.
Ступінь будівельної готовності: 43%.
Забудована площа: 237,44 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 18 000 грн., ПДВ — 3 600 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
21 600 грн.
Умови продажу об’єкта: завершення будівництва та введен
ня в експлуатацію протягом 3 років із збереженням житлового
призначення; протягом 1 року з моменту переходу права вла
сності на об’єкт до покупця підготувати документи та здійсни
ти відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на
об’єкт; забезпечення вимог екологічної безпеки, збереження
навколишнього середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію; питання переоформлення докумен
тів на право користування земельною ділянкою вирішується но
вим власником самостійно, в порядку, встановленому чинним
законодавством; забороняється відчуження об’єкта та земе
льної ділянки, на якій він розташований, до моменту завершен
ня будівництва та введення в експлуатацію.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області
№ 37189500900001, банк: УДК у Сумській області, м. Суми,
МФО 837013, код 21124686.
Грошові кошти в розмірі 2 160 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок
Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області
№ 37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми,
МФО 837013, код 21124686.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання прото
колу аукціону або укладання договору купівліпродажу об’єкта,
грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості продажу об’єк
та, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертаються.
Кінцевий термін прийняття заяв — 11 вересня 2006 року.
Аукціон буде проведено 15 вересня 2006 року об 11.00
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4Gй поверх,
Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області.
Ознайомитись з об’єктом можна за вказаною адресою.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми, вул. Хар
ківська, 30/1, тел. (0542) 361133.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота —
житлового будинку
Назва об’єкта: житловий будинок.

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Æ
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804232
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Жда
нова, 12, що знаходиться на балансі ВАТ «Хмільницький ре
монтномеханічний завод». Приватизовано фізичною особою
за 37 008,80 грн., у т. ч. ПДВ — 6 168,13 грн.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта соціальної сфери —
лазнєGпрального комбінату (діючого), що знаходиться
на балансі ВАТ «Губиниський цукровий завод»
Назва об’єкта: об’єкт соціальної сфери — лазнепральний
комбінат (діючий).
Адреса об’єкта: 51251, Дніпропетровська обл., Новомосков
ський район, смт Губиниха, вул. Берегового, 38.
Балансоутримувач: ВАТ «Губиниський цукровий завод», ад
реса: 51251, Дніпропетровська обл., Новомосковський район,
смт Губиниха, вул. Берегового, 1, код за ЄДРПОУ 00373155.
Призначення об’єкта: побутове обслуговування.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: двоповерхо
ва цегляна будівля загальною площею 465,4 м2, огорожа, обла
днання: 2 пральні машини, 2 центрифуги, штабелеукладальник,
швацька машина, прасувальна качальня. Земельна ділянка під
об’єкт не виділялась. Рік введення в експлуатацію — 1963.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 90 107,50, ПДВ —
18 021,50 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
108 129,00 грн.
Умови продажу:
збереження профілю об’єкта; виконувати всі технічні, сані
тарні та інші правила з утримання об’єкта та забезпечити до
тримання санітарноекологічних норм, передбачених законо
давством України; засоби платежу грошові кошти; право ко
ристування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її роз
мір під об’єктом приватизації покупцем вирішується самостій
но в порядку, встановленому чинним законодавством України;
забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколиш
нього природного середовища під час експлуатації об’єкта.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про
токолу аукціону або укладання договору купівліпродажу об’
єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартості
продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не
повертаються.
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Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 10 812,90 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта приватиза
ції, вносять на рахунок № 37311009001104 Управління Держа
вного казначейства України у Дніпропетровській області, МФО
805012, код за ЗКПО 13467337 Регіональному відділенню Фо
нду державного майна України по Дніпропетровській області.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37188500900001 Управління Державного казначейства
України у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЗКПО
13467337 Регіональному відділенню Фонду державного май
на України по Дніпропетровській області.
Аукціон відбудеться 6 жовтня 2006 року о 10.00 в філії
«Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «НаціональG
на мережа аукціонних центрів» за адресою 49061, м. ДніG
пропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп. 12, 4Gй поG
верх (тел. 779G30G74).
Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській області
(вул. Комсомольська, 58, кімн. 315). Кінцевий термін прийнят
тя заяв: 2 жовтня 2006 року до 17.00.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію про продаж об’єкта мо
жна отримати за тел.: (056) 7428519, 7428948.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні лазні, що знаходиться
на балансі СТОВ «Маяк»
Назва об’єкта: лазня, що знаходиться на балансі СТОВ «Маяк».
Адреса об’єкта: 62252, Харківська обл., Золочівський рн,
с. Пролетар, вул. Центральна, 32а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 30713226, СТОВ «Маяк»,
Харківська обл., Золочівський рн, с. Феськи.
Призначення об’єкта: послуги підприємств та організацій, які
займаються невиробничими видами побутового обслуговуван
ня населення, недіюча.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля лазні, цегляна,
літ. А1, загальною площею 223,5 м2, 1968 року побудови
(ґанок цегляний, літ. а).
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви
ділена. Питання землекористування покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу без ПДВ — 21 300,00 грн., ПДВ —
4 260,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
25 560,00 грн.

Адреса об’єкта: пров. Свердлова, 6, м. Буринь, Сумська обл., 41700.
По об’єкту виконано: житловий будинок (стрічкові бутові фун
даменти та цоколь із керамічної цегли частково пошкоджений);
сарай з підвалом (фундаменти стрічкові цегляні, стіни цег
ляні, сходи у підвал цегляні, перекриття сараю та підвалу — за
лізобетонні плити); туалет (цегляні стіни). Інженерні мережі не
підведені.
Ступінь будівельної готовності: 21%.
Забудована площа: 213,42 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 5 500 грн., ПДВ —
1 100 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
6 600 грн.
Умови продажу об’єкта: завершення будівництва та
введення в експлуатацію протягом 2 років; подальше ви
користання об’єкта визначає покупець; протягом 1 року
з моменту переходу права власності на об’єкт до покуп
ця підготувати документи та здійснити відповідні дії що
до переоформлення права забудовника на об’єкт; забез
печення вимог екологічної безпеки, збереження навко
лишнього середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію; питання переоформлення до
кументів на право користування земельною ділянкою ви
рішується новим власником самостійно, в порядку, вста
новленому чинним законодавством; забороняється від
чуження об’єкта та земельної ділянки, на якій він розта
шований, до моменту завершення будівництва та введен
ня в експлуатацію.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації, вносяться на
рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській облас
ті № 37189500900001, банк: УДК у Сумській області, м. Су
ми, МФО 837013, код 21124686.
Грошові кошти в розмірі 660 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації вносяться на ра
хунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області
№ 37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Су
ми, МФО 837013, код 21124686.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання
протоколу аукціону або укладання договору купівліпродажу
об’єкта, грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості
продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні,
не повертаються.
Кінцевий термін прийняття заяв — 11 вересня 2006 року.
Аукціон буде проведено 15 вересня 2006 року об
11.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4Gй
поверх, Регіональне відділення ФДМУ по Сумській обG
ласті.
Ознайомитись з об’єктом можна за вказаною адресою.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми, вул. Хар
ківська, 30/1, тел. (0542) 361133.

Умови продажу об’єкта.
1. Об’єкт приватизується без збереження профілю. Напрям
функціонування об’єкта визначає покупець.
2. Вжити заходів щодо оформлення земельної ділянки від
повідно до вимог діючого законодавства України протягом од
ного року з моменту переходу до покупця права власності на
об’єкт приватизації.
3. Дотримувати санітарноекологічні норми та правила по
жежної безпеки.
4. Надавати Регіональному відділенню ФДМУ по Харківсь
кій області необхідні матеріали, відомості, документи тощо
про виконання умов договору купівліпродажу та не перешко
джати у здійсненні контролю за виконанням умов договору ку
півліпродажу.
5. Відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта при
ватизації в період дії умов договору купівліпродажу можливі
тільки за погодженням з Регіональним відділенням ФДМУ по
Харківській області.
6. Покласти виконання умов пунктів 2—7 на нового власника
у разі відчуження об’єкта приватизації.
7. Покласти виконання умов пунктів 3, 4 на орендаря в разі
передачі об’єкта в оренду.
8. Відшкодування Регіональному відділенню ФДМУ по Хар
ківській області витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта
до приватизації протягом 10 календарних днів з моменту нота
ріального посвідчення договору купівліпродажу.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіо
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 2 556,00 грн., що становить 10 від
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській обла
сті на р/р № 37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона
льне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Харків,
Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для довідок
7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар
ків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для до
відок 7051848.
Аукціон буде проведено 6 жовтня 2006 року об 11.00 в
приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою:
м. Харків, Палац Праці, 7Gй під’їзд, 5Gй поверх.
Останній день приймання заяв — 2 жовтня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розта
шування.

16 серпня 2006 року
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Департамент продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів, т. 2863430
Інформація про результати продажу пакетів акцій ВАТ на фондових біржах України та в ПФТС на торгах
за період з 01.07.2006 до 08.08.2006
№ пор.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Назва біржі та філії біржі,
через які відбувався продаж

Власники

Дата продажу

Кількість придбаних
акцій, шт.

Вартість однієї
акції, грн.

УМВБ, м.Київ

05.07.06

21420

0,25

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
1

4812841, ВАТ «ДНІПРОАГРОСЕРВІС»

ЗАТ «ПФК «Єдині енергетичні системи України»

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
2

1284761, ВАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

ТОВ «Київська інвестиційна компанія»

УФБ, ІваноФранківська філія

01.08.06

9143251

0,25

3

3117777, ВАТ «ЧЕРВОНОГРАДСЬКЕ АТП 24664»

ТзОВ ПКФ «КОНО»

УФБ, ІваноФранківська філія

01.08.06

906161

0,18

04.07.06

73528

5,00

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
4

1035182, ВАТ «ТЕРНОПІЛЬВОДПРОЕКТ»

ТОВ «Київська інвестиційна компанія»

УФБ, ІваноФранківська філія

ÊÎÍÊÓÐÑÈ Ç Â²ÄÁÎÐÓ ÅÊÑÏÅÐÒ²Â
Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 01.12.2004 № 10'36'16511 редакція приймає електронною поштою від
регіональних відділень ФДМУ (gazeta@spfu.gov.ua) щосереди до 15.00 на публікацію в газеті «Відомості приватизації» ін'
формації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.
Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, в якому зазначаються:
вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист;
прізвище, ім’я та по батькові (повністю), телефон виконавця;
електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше вищезазначеного терміну, будуть опубліковані у номері газети, що вийде друком лише за два тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у паперовому вигляді залишаються в регіональному
відділенні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів
1. Об’єкт державної власності гр. А — адміністративний
будинок загальною площею 461,5 м2 за адресою: Вінни
цька обл., Липовецький рн, смт Турбів, вул. Миру, 147, що
знаходиться на балансі Липовецької міжрайонної державної
податкової інспекції Вінницької області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.08.2006.
Балансова первісна вартість станом на 31.09.05 —
68 200 грн.
Балансова залишкова вартість станом на 31.09.05 —
45 322 грн.
2. Об’єкт спільної власності територіальних громад Вінниць
кої області — нежитлові приміщення загальною площею
277,3 м2 на 9Gму поверсі будинку по вул. 50річчя Перемо
ги, 26 у м. Вінниці, що знаходяться на балансі Управління спі
льної комунальної власності територіальних громад Вінниць
кої області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової ва
ртості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу орендарем
з компенсацією орендарю вартості невід’ємних поліпшень,
здійснених за рахунок власних коштів, за час оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2006.
Балансова залишкова вартість станом на 31.03.06 —
65 235 грн.
3. Об’єкт державної власності гр. А — частина адміністG
ративної будівлі контори загальною площею 301,6 м2 за
адресою: Вінницька обл., Тиврійський рн, м. Гнівань, вул.
Побузька, 70в, що знаходиться на балансі Побузької геоло
горозвідувальної експедиції Північного державного регіо
нального геологічного підприємства «Північгеологія» і орен
дується СПД — фізичною особою Кирпань Т. А.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової ва
ртості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу орендарем
з компенсацією орендарю вартості невід’ємних поліпшень,
здійснених за рахунок власних коштів, за час оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2006.
Балансова залишкова вартість станом на 01.04.06 —
9 111,11 грн.
4. Об’єкт державної власності гр. А — окремо індивідуально
визначене майно — автомобільні майстерні ПАРМG1м, у т. ч.
автомобіль ЗІЛ131 (фургонС, спеціальна автомайстерня МРМ),
1977 р. в., ном. знак № 08788 ВІ з причепом ТАПЗ755 (борто
вийЕ, зварювальний агрегат), 1976 р. в., ном. знак № 10650 ВІ;
автомобіль ЗІЛ131, фургон С (спеціальна ремонтнослюсарна
майстерня МРСАТ), 1977 р. в., ном. знак № 08786 ВІ з причепом
ЧАПЗ738 (бортовийЕ, зарядна установка), 1977 р. в., ном. знак
№ 10801 ВІ; автомобіль ЗІЛ131 (бортовийС), 1977 р. в., ном.
знак № 08787 ВІ, що знаходиться на балансі ВАТ «Автобусний
парк», за адресою: м. Вінниця, вул. Стеценка, 75а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.08.2006.
Балансова первісна вартість станом на 01.05.06 —
98 577,13 грн.
5. Об’єкт державної власності гр. А — нежитлові вбудовані
приміщення загальною площею 71,6 м2 на 1Gму поверсі адG
мінбудівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15,
що знаходяться на балансі Головного управління статистики у
Вінницькій області та орендуються ВМЦ «Колфі» у формі ТОВ.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової ва
ртості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу орендарем
з компенсацією орендарю вартості невід’ємних поліпшень,
здійснених за рахунок власних коштів, за час оренди.

16 серпня 2006 року

Запланована дата оцінки: 31.08.2006.
Балансова первісна вартість станом на 01.03.06 —
33 166 грн.
Балансова залишкова вартість станом на 01.03.06 —
17 328 грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до кон'
курсної комісії документацію в запечатаному конверті з опи'
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. До під'
твердних документів належать: заява на участь у конкурсі за
встановленою формою; копія установчого документа прете
ндента; копії документів, що підтверджують кваліфікацію оці
нювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залуче
но до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку май
на; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під
писами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, ви
даного претенденту Фондом державного майна; інформація
про претендента (документ, який містить відомості про пре
тендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особис
того досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатно
му складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатано
му конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та те
рміну виконання робіт (у календарних днях).
Регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій області розгля
датиме лише такі конкурсні пропозиції претендентів, в яких те
рмін виконання робіт відповідає вимогам Методики оцінки май
на, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.03 № 1891.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі
не допускається, конкурсні документи претендентів, яких не до
пущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем комісії
за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засі
дання комісії. Претендент має право відкликати свою заяву до
дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово го
лову комісії.
Конкурс відбудеться 30 серпня 2006 року об 11.00 за
адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довіG
док 35G26G31.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіо
нального відділення до 17.00 22 серпня 2006 року (включно)
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
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: окремо розташована нежитлова будівля
(інв. №100337) загальною площею 240,5 м2.
Балансоутримувач: ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Каунаська, 8.
Мета оцінки — визначення ринкової вартості об’єкта для про
дажу на аукціоні.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального від'
ділення таку конкурсну документацію, яка складається з кон'
курсної пропозиції і підтвердних документів: заяву на участь у
конкурсі за встановленою формою; копію установчого докуме
нта претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів,
які працюють у штатному складі та яких буде залучено до про
ведення 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 оці
нку майна, завірені їхніми особистими підписами; копію сер
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом державного майна України; інформацію про претендента

(документ, який містить відомості про претендента щодо до
свіду його роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково
залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі по
дібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатано
му конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та те
рміну виконання робіт (в календарних днях).
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропози
ції учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт — до 15
календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конвер
ті, з описом документів, що в ньому містяться та відміткою на
конверті: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»
до відділу діловодства та кадрів регіонального відділення за ад
ресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58,
кімн. 205, до 25 серпня 2006 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні
31.08.06 о 10.00, телефон для довідок (056) 742G85G69.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення незалежної оцінки майна
(запланована дата оцінки 31.08.06)
Об’єкти державної власності групи А.
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно —
спеціальний автомобіль МТОGАТ на шасі ЗІЛG131, держ.
№ 24278 ЕС, що знаходиться на балансі ВАТ «ДзержинсьG
ке АТПG11478».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення первіс
ної вартості для приватизації об’єкта шляхом продажу на
аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: м. Дзержинськ, вул. Дзержин
ського, 6.
Балансова залишкова вартість: 9 459,55 грн.
Телефон (050) 3608066.
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно —
спеціальний автомобіль МТОGАТ на шасі ЗІЛG131, держ.
№ 24G04 ЯНІ, що знаходиться на балансі ВАТ «Донецьке
АТПG11480».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної
вартості для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: м. Донецьк, вул. Економічна, 2.
Балансова залишкова вартість: 5 476,25 грн.
Телефон 555317.
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно —
авторемонтна майстерня ПАРМG1, що знаходиться на баG
лансі ВАТ «Красноармійське АТПG11411», у складі: спеціа
льний автомобіль ЗІЛ131, держ. № 36112 ЕВ; спеціальний ав
томобіль ЗІЛ131, держ. № 33624 ЕВ; спеціальний автомобіль
ЗІЛ131, держ. № 33625 ЕВ.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення первіс
ної вартості для приватизації об’єкта шляхом продажу на аук
ціоні.
Місцезнаходження об’єкта: м. Красноармійськ, вул. Дніпро
петровська, 7.
Балансова залишкова вартість відсутня.
Телефон 21073.
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно —
спеціальний автомобіль МТОGАТ на шасі ЗІЛG131, держ.
№ 18G13 ДОФ, що знаходиться на балансі ДП «ЄнакієвсьG
ке АТПG11469» ВАТ «Донецькавтотранс».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної
вартості для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: м. Єнакієве, вул. Лебедєва
Кумача, 10.
Балансова залишкова вартість: 767 грн.
Телефон (06252) 27216.
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно —
спеціальний автомобіль МТОGАТ на шасі ЗІЛG131, держ.
№ 65G03 ЯНВ, що знаходиться на балансі ВАТ «Слов’янG
ське АТПG11457».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної
вартості для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: м. Слов’янськ, вул. Д. Бідно
го, 111.
Балансова залишкова вартість: 6 127 грн.
Телефон (38067) 6295329.
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно —
авторемонтна майстерня ПАРМG1, що знаходиться на баG
лансі ВАТ «Слов’янське АТПG11457», у складі: спеціальний
автомобіль ЗІЛ157, держ. № 6468 ЯНВ; спеціальний авто
мобіль ЗІЛ131, держ. № 6470 ЯНВ; спеціальний автомобіль
ЗІЛ157, держ. № 6469 ЯНВ.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної
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вартості для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: м. Слов’янськ, вул. Д. Бідно
го, 111.
Балансова залишкова вартість по кожному: 3 086 грн.
Телефон (38067) 6295329.
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно —
спеціальний автомобіль МТОGАТ на шасі ЗІЛG131, держ.
№ 55G24 ДЦГ, що знаходиться на балансі ВАТ «Горлівське
АТПG11456».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної
вартості для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: м. Горлівка, вул. Інтернаціо
нальна, 85.
Балансова залишкова вартість: 33 180,02 грн.
Телефон (0624) 553219.
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно —
спеціальний автомобіль МТОGАТ на шасі ЗІЛG157, держ.
№ 83G81 ДОО, що знаходиться на балансі ВАТ «ГорлівсьG
ке АТПG11456».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної
вартості для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: м. Горлівка, вул. Інтернаціо
нальна, 85.
Балансова залишкова вартість: 25 342,76 грн.
Телефон (0624) 553219.
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно —
спеціальний автомобіль МТОGАТ на шасі ЗІЛG157, держ.
№ 81G78 ДОЦ, що знаходиться на балансі ВАТ «ГорлівсьG
ке АТПG11456».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної
вартості для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: м. Горлівка, вул. Інтернаціональ
на, 85.
Балансова залишкова вартість: 25 365,12 грн.
Телефон (0624) 553219.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до
конкурсної комісії документацію в запечатаному конверті.
До підтвердних документів належать: заява на участь у кон
курсі за встановленою формою; копія установчого докуме
нта претендента; копії кваліфікаційних документів оцінюва
чів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку май
на; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залу
чено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особис
тими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної дія
льності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який міс
тить відомості 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 запечатано
му конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а та
кож терміну виконання робіт.
Конкурс відбудеться 31 серпня 2006 року о 10.00 за адG
ресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97.
Конкурсна документація подається до секретаря комісії не
пізніше, ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати прове
дення конкурсу (включно) за адресою: м. Донецьк, вул. Арте
ма, 97, к. 530. Тел. для довідок 3359373.
ІНФОРМАЦІЯ
ПівнічноGДонецького представництва Фонду
державного майна України у м. Краматорську
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів, що підлягають приватизації
Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
цокольного поверху житлового будинку загальною плоG
щею 280,4 м2.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу
об’єкта на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: 84200, Донецька обл., м. Друж
ківка, с. ОлексієвоДружківка, вул. Бабушкіна, 17.
Балансоутримувач: ВАТ «Кіндратівський вогнетривкий за
вод», код за ЄДРПОУ 00191767.
Балансова залишкова вартість будинку — 372 038,86 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, —
немає.
Організаційноправова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 31.08.2006.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
першого поверху житлового будинку загальною площею
94,1 м2.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу
об’єкта на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: 84200, Донецька обл., м. Друж
ківка, вул. Кошелева, 19.
Балансоутримувач: СТОВ «Дружківський», код за ЄДРПОУ
00848782.
Балансова залишкова вартість будинку — 36 779,00 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, —
немає.
Організаційноправова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 31.08.2006.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до кон'
курсної комісії документацію в запечатаному конверті. До
підтвердних документів належать: заява на участь у конкур
сі за встановленою формою; копія установчого документа
претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено до про
ведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; пись
мові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено прете
ндентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа
ми; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, видано
го претенденту Фондом державного майна України; інфор
мація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи оцінювачів, які пра
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна то
що).
Конкурс відбудеться через чотирнадцять днів після
опублікування цієї інформації за адресою: Донецька обG
ласть, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 13G1.

№ 31 (420)

Конкурсна документація подається секретарю комісії за чотири
робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за
адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Катеринича, 131.
Телефон для довідок 31355.
ІНФОРМАЦІЯ
ПівнічноGДонецького представництва Фонду
державного майна України у м. Краматорську
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів, що підлягають приватизації
Назва об’єкта оцінки: будівля млина (інв. № 038) загальG
ною площею 226,8 м2.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу
об’єкта на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: 84300, Донецька обл., м. Крама
торськ, вул. Ілліча, 153.
Балансоутримувач: ТОВ «Веселе», код за ЄДРПОУ 31045773.
Балансова залишкова вартість будівлі — 9 477 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, —
немає.
Організаційноправова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 31.08.2006.
Назва об’єкта оцінки: будівля телятника (інв. № 037) заG
гальною площею 699,3 м2.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу
об’єкта на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: 84300, Донецька обл., м. Крама
торськ, вул. Ілліча, 153.
Балансоутримувач: ТОВ «Веселе», код за ЄДРПОУ 31045773.
Балансова залишкова вартість будівлі — 51 649 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, —
немає.
Організаційноправова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 31.08.2006.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до
конкурсної комісії документацію в запечатаному конверті.
До підтвердних документів належать: заява на участь у кон
курсі за встановленою формою; копія установчого докуме
нта претендента; копії кваліфікаційних документів оцінюва
чів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку май
на; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залу
чено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особис
тими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної дія
льності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який міс
тить відомості про претендента щодо його досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додат
ково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо).
Конкурс відбудеться через чотирнадцять днів після опуG
блікування цієї інформації за адресою: Донецька область,
м. Краматорськ, вул. Катеринича, 13G1.
Конкурсна документація подається секретарю комісії за чо
тири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (вклю
чно) за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Катери
нича, 131.
Телефон для довідок 31355.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
Назва об’єкта: державна частка у статутному фонді ТОВ « Пе
лог», що становить 24,97%.
Місцезнаходження: Житомирська обл., м. Баранівська,
вул. Дзержинського, 120.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості державної частки у статутному фонді ТОВ «Пелог»
з метою приватизації шляхом викупу.
Розмір статутного фонду: 160 212,5 грн.
Дата оцінки 31.07.06.
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс «Житомирська
пересувна механізована колона».
Місцезнаходження: м. Житомир, вул. Маршала Рибалка, 29.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової ва
ртості об’єкта з метою приватизації шляхом створення відкри
того акціонерного товариства.
Кількість об’єктів та їх балансова(залишкова)вартість:
(10 будівель; 46 од. обладнання); балансова(залишкова)
вартість — 944 959 грн.)
Дата оцінки: 31.07.06.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального
відділення конкурсну документацію, яка складається з кон'
курсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвер'
дних документів належать: заява на участь у конкурсі за
встановленою формою; копія установчого документа пре
тендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено до про
ведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; пись
мові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписан
ня звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під
писами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відо
мості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працю
ють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна
тощо; практичний досвід роботи з незалежної оцінки май
на, у тому числі подібного майна, тощо ); один конверт із
зазначенням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатано
му конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконаних
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а та
кож терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інфор
мації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відді
лу Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області до
28.08.06.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні

ФДМУ по Житомирській області (10008, м. Житомир,
вул. 1 Травня, 20) 31.08.06.
Тел. для довідок 227617.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по ІваноGФранківській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
який відбувся у регіональному відділенні 07.08.06
У зв’язку з тим що на конкурс з відбору суб’єктів оціноч
ної діяльності для здійснення незалежних оцінок автомобі
лів ЗІЛ 131 автореммайстерень (держ. № 3393ИФВ та
держ. № 7648ИФВ), що знаходяться на балансі ВАТ «Іва
ноФранківськавтотранс», за адресою: м. Івано
Франківськ, вул. С. Бандери, 60, не було подано жодної за
яви, вважати конкурс таким, що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по ІваноGФранківській області про повторне
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежних оцінок майна
1. Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ 131 автореммайсG
терня, держ. № 33G93ИФВ, що знаходиться на балансі
ВАТ«ІваноGФранківськавтотранс». У комплект входить обла
днання в кількості 16 одиниць.
Адреса об’єкта: м. ІваноФранківськ, вул. С. Бандери, 60.
Мета проведення незалежної оцінки — приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки — 31.07.06.
2. Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ 131 автореммайстерG
ня, держ. № 76G48ИФВ, що знаходиться на балансі ВАТ
«ІваноGФранківськавтотранс». У комплект входить обладнан
ня в кількості 24 одиниці.
Адреса об’єкта: м. ІваноФранківськ, вул. С. Бандери, 60.
Мета проведення незалежної оцінки — приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки — 31.07.06.
Претенденти подають до регіонального відділення конкурс'
ну документацію. Конкурсна документація подається у запе'
чатаному конверті з описом підтвердних документів, що міс'
тяться в конверті. До підтвердних документів належать: заява
на участь у конкурсі за встановленою формою; копія установ
чого документа претендента; копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі, копії свідоцтв про
підвищення кваліфікації оцінювачів та яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; пись
мова згода оцінювачів, яких буде додатково залучено претен
дентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенде
нту Фондом державного майна України; інформація про пре
тендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та до
датково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатано
му печаткою учасника конкурсу конверті і має містити пропо
зицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, по
в’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт,
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Копії документів, що подаються до регіонального відділен
ня, повинні бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні ФДМУ
21.08.06 за адресою: м. ІваноGФранківськ, вул. Січових
Стрільців,15.
Конкурсну документацію подавати до загального відділу ре
гіонального відділення до 16.00 18.08.06 за адресою: м. Івано
Франківськ, вул. Січових Стрільців, 15, кімн. 208, телефон для
довідок 553139.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки об’єкта
приватизації державної власності групи Ж
Назва об’єкта: будинок відпочинку.
Адреса: Буський рн, с. Соколівка.
Балансоутримувач: Колективне сільськогосподарське під
приємство «Західний Буг».
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’
єкта на аукціоні.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комі'
сії такі документи: заяву на участь у конкурсі за встановле
ною формою (відповідно до Положення про конкурсний від
бір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 25.11.2003 № 2100); копію установчого докумен
та претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів,
які працюють у штатному складі та яких буде залучено пре
тендентом до проведення оцінки та підписання звіту про оці
нку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки та під
писання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента
(документ, який містить відомості про претендента щодо йо
го досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду робо
ти оцінювачів, які працюють у його штатному складі та дода
тково залучаються ним, з незалежної оцінки, у тому числі по
дібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечата
ному конверті і повинна містити пропозицію щодо вартості ви
конання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро
біт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в
інформації про проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ
по Львівській області 4 вересня 2006 р. о 12.00 за адреG
сою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській облас
ті до 18.00 30 серпня 2006 р. Телефон для довідок (80322)
741224.

16 серпня 2006 року
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного та комунального майна
1. Назва об’єкта: споруди колишньої пожежної вежі
загальною площею 30,7 м 2 , яка знаходиться на балан
сі Новокаховського міськвиконкому та розташована за
адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Фабрич
на, 3.
Об’єкт без поліпшень.
Спосіб приватизації — викуп орендарем.
Запланована дата оцінки 31.08.06.
2. Назва об’єкта: частина будівлі громадськоG
торговельного центру на 1Gму поверсі загальною площею
44,3 м2, яка знаходиться на балансі Новокаховської міської ра
ди та розташована за адресою: Херсонська обл., м. Нова Ка
ховка, пр. Перемоги, 18.
Об’єкт без поліпшень.
Спосіб приватизації — викуп орендарем.
Запланована дата оцінки 31.08.06.
3. Назва об’єкта: частина будівлі торговельного центру
на 1Gму поверсі (кафе з підсобними приміщеннями) загаG
льною площею 526,1 м2, яка знаходиться на балансі Новока
ховської міської ради та розташована за адресою: Херсонська
обл., м. Нова Каховка, пр. Перемоги, 18.
Об’єкт без поліпшень.
Спосіб приватизації — викуп орендарем.
Запланована дата оцінки 31.08.06.
4. Назва об’єкта: об’єкт групи Ж державної власності — баG
за відпочинку «Енергетик», який не увійшов до статутного
фонду ВАТ «Енергопостачальна компанія «Херсонобленер
го», але знаходиться на його балансі та розташований за
адресою: Херсонська обл., Голопристанський рн, с. Більшо
вик.
Спосіб приватизації — викуп балансоутримувачем зі збере'
женням профілю діяльності.
Запланована дата оцінки 31.08.06.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну до'
кументацію в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів (наказ ФДМУ № 2100 від 25.11.03): заяву на
участь у конкурсі за встановленою формою; копію установ
чого документа претендента; копії кваліфікаційних докуме
нтів, оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких бу
де залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде залу
чено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особис
тими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної дія
льності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформацію про претендента (документ, який міс
тить відомості 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 запеча
таному конверті і має містити пропозицію щодо вартості ви
конання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, та терміну виконання робіт (не більше 15 календар
них днів).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі
не допускається.
Конкурс відбудеться 01.09.06 за адресою:
м. Херсон, бульвар Мирний, 3, РВ ФДМУ по ХерсонсьG
кій області.
Конкурсна документація приймається до 28.08.06
(включно) за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, РВ
ФДМУ по Херсонській області, кімн. 502, тел. для довідок
493368.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єктів з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля з підвалом загаль
ною площею 230 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Волочиський
рн, смт Наркевичі, вул. Театральна, 8.
Запланована дата оцінки об’єкта — 31.08.2006.
Організаційноправова форма — державна власність.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комі'
сії такі документи: заяву на участь у конкурсі за встановле
ною формою (відповідно до Положення про конкурсний від
бір експертів, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003
№ 2100); копію установчого документа претендента; копії до
кументів, що підтверджують кваліфікацію оцінювачів, які пра
цюють у штатному складі та яких буде залучено до прове
дення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові
згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претенден
том до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяль
ності, виданого Фондом державного майна України; інфор
мацію про претендента, в якій зазначаються досвід роботи,
кваліфікація та особистий досвід роботи оцінювачів, які пра
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна то
що; один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу;
пропозиції щодо умов оплати відповідно до калькуляції ви
трат та строку виконання робіт (подаються у запечатаному
конверті).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних днях. Конкурсна доку
ментація подається в запечатаному конверті з описом підтве
рдних документів, що містяться в конверті.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу — практи
чний досвід з визначення ринкової вартості подібного
майна.
Конкурс відбудеться 4 вересня 2006 року о 14.00
в Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій
області за адресою: м. Хмельницький, вул. СоборG
на, 75.
Документи приймаються до 28 серпня 2006 року (включно).
Телефон для довідок 795616.

16 серпня 2006 року

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій
області про оголошення повторного конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: будівля диспетчерської бази загаль
ною площею 138,7 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Завод
«Строммашина».
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, проспект Миру, 42.
Запланована дата оцінки об’єкта — 31.08.2006.
Організаційноправова форма — державна власність.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії
такі документи: заяву на участь у конкурсі за встановленою фо
рмою (відповідно до Положення про конкурсний відбір експе
ртів, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.03 № 2100); ко
пію установчого документа претендента; копії документів, що
підтверджують кваліфікацію оцінювачів, які працюють у штат
ному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та під
писання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна; копію сер
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом дер
жавного майна України; інформація про претендента, в якій за
значаються досвід роботи, кваліфікація та особистий досвід ро
боти оцінювачів, які працюють у його штатному складі та дода
тково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому чис
лі подібного майна тощо;
один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу; про
позиції щодо умов оплати відповідно до калькуляції витрат та
строку виконання робіт (подаються у запечатаному конверті).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних днях. Конкурсна доку
ментація подається в запечатаному конверті з описом підтве
рдних документів, що містяться в конверті.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу — практичний
досвід з визначення ринкової вартості подібного майна.
Конкурс відбудеться 4 вересня 2006 року о 14.00 в РеG
гіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області за
адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Документи приймаються до 28 серпня 2006 року (включно).
Телефон для довідок 795616.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар
тості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
1. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене
майно — спеціалізований автомобіль ЗІЛG131Н (МТОGАТG1)
№ 54G51 ХМН, що знаходиться на балансі ВАТ «ХмельG
ницьке АТПG16854».
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Київська, 4.
2. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначеG
не майно — спеціалізований автомобіль ЗІЛG131 (МТОGАТ)
№ 08G19 ХМН, що знаходиться на балансі ВАТ «Кам’яG
нецьGПодільське АТПG16855».
Місцезнаходження об’єкта: м. Кам’янецьПодільський,
вул. Нігинське шосе, 3.
Запланована дата оцінки об’єкта — 31.08.2006.
Організаційноправова форма — державна власність.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі
документи: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою
(відповідно до Положення про конкурсний відбір експертів, за
твердженого наказом ФДМУ від 25.11.03 № 2100); копію устано
вчого документа претендента; копії документів, що підтверджу
ють кваліфікацію оцінювачів, які працюють у штатному складі та
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за
лучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та під
писання звіту про оцінку майна; копію сертифіката суб’єкта оці
ночної діяльності, виданого Фондом державного майна України;
інформацію про претендента, в якій зазначаються досвід робо
ти, кваліфікація та особистий досвід роботи оцінювачів, які пра
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо; один
конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу; пропозиції що
до умов оплати відповідно до калькуляції витрат та строку вико
нання робіт (подаються у запечатаному конверті).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних днях. Конкурсна доку
ментація подається в запечатаному конверті з описом підтве
рдних документів, що містяться в конверті.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу — практичний
досвід з визначення ринкової вартості подібного майна.
Конкурс відбудеться 4 вересня 2006 року о 14.00 в РеG
гіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області за
адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Кінцевий термін прийняття документів: 28 серпня 2006 року.
Телефон для довідок 795616.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій
області про проведення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс СП «Хутровик».
Місцезнаходження об’єкта: 31325, Хмельницька обл., Хме
льницький район, с. Моломолинці.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової ва
ртості об’єкта з метою приватизації державної частки в його
статутному капіталі шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки — 31.08.2006.
До цілісного майнового комплексу входять: будівля кормо
цеху з технологічним обладнанням; будівля ремонтної майсте
рні з технологічним обладнанням; прибудоване приміщення ко
тельні з технологічним обладнанням; навіс; шеди для утриму
вання тварин — 4 шт.; склад ПММ; будівля для розміщення охо
рони; зовнішні мережі каналізації; трансформаторна підстан
ція; повітряна ЛЕП_0,4 квт; збірна залізобетонна огорожа; об
лаштування майданчика; технологічне та сільськогосподарсь
ке обладнання, машини, механізми; право постійного корис
тування земельною ділянкою 200 га орної землі, в т. ч. 3,4 га
під виробничою базою.

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд
конкурсної комісії: заява на участь у конкурсі за встановленою
формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір су
б’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
25.12.2003 № 2100); копія установчого документа претенден
та; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у
штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінюва
чів, яких буде додатково залучено претендентом до проведен
ня робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката су
б’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер
жавного майна України; інформація про претендента (доку
мент, який містить відомості про претендента щодо його до
свіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оціню
вачів, які працюють у його штатному складі та додатково залу
чаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібно
го майна, тощо); один конверт із зазначенням адреси учасни
ка конкурсу; пропозиції щодо умов оплати відповідно до каль
куляції витрат та строку виконання робіт (подаються у запеча
таному конверті).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних днях. Конкурсна доку
ментація подається в запечатаному конверті з описом підтве
рдних документів, що містяться в конверті.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: практичний
досвід з визначення ринкової вартості об’єктів незавершено
го будівництва з метою їх приватизації.
Конкурс відбудеться 04.09.2006 о 14.00 в приміщенні
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Кінцевий термін надання документів: 28.08.2006.
Місцезнаходження комісії, контактні телефони: Регіональне
відділення ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: м. Хме
льницький, вул. Соборна, 75, тел. для довідок 795616.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної та комунальної власності
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль
ності, які будуть залучені до проведення незалежних оцінок об’
єктів державної та комунальної власності, визнано:
по об’єкту комунальної власності — будівлі колишньої Вап
нярської СЗОШ № 3 загальною площею 1 366,1 м2 з господар
ськими будівлями: майстерні загальною площею 467,1 м2, вби
ральні загальною площею 20,4 м2, за адресою: Вінницька об
ласть, Томашпільський район, смт Вапнярка, вул. Леніна, 1а,
що знаходяться на балансі відділу освіти Томашпільської рай
держадміністрації, — СПД Шевчук О. А., м. Вінниця;
об’єкту державної власності — колишній лікарні загальною
площею 296,3 м2 за адресою: Вінницька область, Бершадсь
кий район, с. Красносілка, що не увійшла до статутного фонду
ВАТ «Красносільський цукровий завод», — СПД Остренюк Л. В.,
м. Вінниця;
об’єкту державної власності — ґанку, відмостці з площею ос
нови 202,0 м2 до нежитлових вбудованоприбудованих примі
щень загальною площею 330,3 м2, що знаходяться на першо
му поверсі адміністративної будівлі, яка розташована за адре
сою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, — ТОВ «Гео
Гранд», м. Вінниця.
ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся
в Регіональному відділенні ФДМУ по Волинській області
Переможцями конкурсу визнано:
по корівнику, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Лу
цький рн., с. Буяни, — Волинську торгово'промислову палату;
інвентарю гуртожитку у кількості 267 од. та обладнанню гур
тожитку у кількості 6 од. — ТОВ «Волинь'експерт».
ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, який відбувся 03.08.2006
у Регіональному відділенні Фонду державного майна
України по Донецькій області
Переможцями конкурсу по об’єктах визнано:
по об’єкту державної власності гр. А — групі будівель і спо
руд у складі: будівлі нарядної, резервуару протипожежного, ви
шки лафетної пожежної, будівлі контори лісного складу, благо
устрою
шахтного
подвір’я
—
навантажувально
розвантажувального майданчика лісного складу, що знаходить
ся на балансі УДКР «Укрвуглереструктуризація», за адресою:
Донецька обл., м. Макіївка, вул. Успенського, територія шахти
ім. Батова, — ТОВ «Інформаційно'експертна фірма «Акцепт»;
об’єкту державної власності гр. А — групі будівель і споруд ко
лишнього дитячого садка, що знаходиться на балансі ТОВ «Агро
фірма «Берестовий», за адресою: Донецька обл., Костянтинівсь
кий рн, с. Осинове, вул. Поповича, 3, — ДП «Науково'дослідний
та проектний інститут «Донецький ПромбудНДІпроект»;
об’єкту державної власності гр. А — нежитловій будівлі, що
знаходиться на балансі ВАТ «Дружківський завод металевих ви
робів», за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, с. Яковлівка,
вул. Зубарева, 4, — СПД ФО Ганжа Б. М.;
об’єкту державної власності гр. А — групі будівель і споруд у
складі: будівлі конюшні, будівлі гаража, споруди двох сараїв,
що знаходиться на балансі УДКР «Укрвуглереструктуризація»,
за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, пров. Трочинського,
територія шахти ім. Орджонікідзе, — ТОВ «Інформаційно'
експертна фірма «Акцепт»;
об’єкту державної власності гр. А — нежитлових вбудова
них приміщеннях площею 124,9 м2, 238,1 м2, 83,3 м2, що зна
ходиться на балансі ВАТ «Курахівський механічний завод», за
адресою: Донецька обл., Мар’їнський рн, м. Курахове, вул.
Перемоги, буд. 16, прим. 2, 3, 4, — ТОВ «Експертно'
консультаційний центр».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Київській області
про підсумки конкурсу від 27.07.06 з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки
Переможцем по об’єкту незавершеного будівництва —
51квартирному житловому будинку готельного типу, що зна
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ходиться на балансі ТОВ «Агрофірма «Сошників», за адресою:
Київська обл., Бориспільський рн, с. Сошників, визнано: ТОВ
«МК «АЙН СОФ».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації державної
власності груп А та Ж від 02.08.2006
Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки:
нежитлової прибудови до будівлі гуртожитку загальною площею
453,8 м2 (нежитлові приміщення підвалу ІXIV площею 225,6 м2 та
нежитлові приміщення 1го поверху № 25—39 площею 228,2 м2),
вул. Ряшівська, 27, м. Львів, визнано ОКП ЛОР «БТІ та ЕО»;
бази відпочинку «Явір» (побутові вагончики — 4 од., спальні
будинки — 2 од.), с. Коротище Турківського району, визнано
ПП «ЕкспертМаш».
ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
який відбувся у Фонді комунального майна
Комсомольської міської ради Полтавської області
28 липня 2006 року, з відбору експертів, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
комунальної власності, що підлягають приватизації
Переможцем конкурсу визнано приватне підприємство
«Кремекспертсервіс» по нежитловому вбудованому при
міщенню площею 12,1 м2 за адресою: м. Комсомольськ,
вул. Гірників, 26, що знаходиться на балансі комунального
житлового ремонтноексплуатаційного підприємства № 1.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу,
який відбувся 25 липня 2006 року з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
станом на 31.07.2006
Переможцями конкурсу визнано по об’єктах:
нежитлових приміщеннях загальною площею 186,7 м2, що

знаходяться на балансі ТОВ «ЖитлоСервіс», за адресою:
Рівненська обл., смт Клевань, вул. Слов’янськ, 3, — Рівненську
торгово'промислову палату;
нежитловому вбудованому приміщенню магазину
загальною площею 105,6 м2, що знаходиться на балансі ВАТ
«Клесівське ПМК177», за адресою: Рівненська обл.,
Сарненський рн, смт Клесів, вул. Меліораторів, 1, —
Рівненську торгово'промислову палату;
приміщенню колишньої дитячої музичної школи площею
205 м2, що знаходиться на балансі Радивилівського відділу
культури і туризму райдержадміністрації, за адресою:
Рівненська обл., Радивилівський рн, с. Козин, вул.
Берестецька, 124а, — ТОВ «НІКоС»;
будівлі гаража загальною площею 46,5 м2, що знаходиться
на балансі ВАТ «Острозький цукровий завод», за адресою:
Рівненська обл., Острозький рн, с. Оженин, вул. Заводська,
1г, — ТОВ «Рівне'Експо»;
незавершеному будівництву добудови до двоповерхової
цегляної будівлі, що знаходиться на балансі ВАТ «Рівненський
міськмолокозавод», за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна, 16, —
ПП ЕКФ «Приватна справа»;
незавершеному будівництву житлового будинку, що
знаходиться на балансі ВАТ «Сарненське РТП», за адресою:
Рівненська обл., м. Сарни, вул. Бєлгородська, 52, — ЗАТ «Фірма
«Техносервіс»;
ЦМК — Рівненському ДКВП «Залізничник» за адресою:
м. Рівне, вул. Н. Хасевича, 4, — ЗАТ фірма «Техносервіс».

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбувся в Регіональному відділенні
ФДМУ по Тернопільській області 3 серпня 2006 року
Переможцями конкурсу для проведення незалежної оцінки
визнано по об’єктах приватизації:
автомобілю ЗІЛ157 КЕ, спеціальний, державний номер
8013 ТЕЕ, рік випуску 1970, двигун № 809471, шасі № 329923,
що знаходиться на балансі ВАТ «Микулинецьке АТП 16144», за
адресою: вул. Сенчихіна, 17, смт Микулинці Теребовлянського
району Тернопільської області;
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автомобілю МТОАТ1Н (ш. ЗІЛ131), спеціальний, дер
жавний номер 0244 ТЕР, рік випуску 1991, двигун №
717784, шасі № 918326, що знаходиться на балансі ВАТ
«Тернопільське АТП16154», за адресою: вул. Гайова, 8,
м. Тернопіль;
автомобілю МРС ЗІЛ131, спеціальний, державний номер
4343 ТЕП, рік випуску 1990, двигун № 631864, шасі № 900519,
що знаходиться на балансі ВАТ «Тернопільське АТП16154»,
за адресою: вул. Гайова, 8, м. Тернопіль;
автомобілю МРС ЗІЛ131, спеціальний, державний номер
4344 ТЕП, рік випуску 1990, двигун № 599811, шасі № 893808,
що знаходиться на балансі ВАТ «Тернопільське АТП16154»,
за адресою: вул. Гайова, 8, м. Тернопіль;
автомобілю МРММ1 ЗІЛ131, спеціальний, державний но
мер 4342 ТЕП, рік випуску 1990, двигун № 903251, шасі №
646268, що знаходиться на балансі ВАТ «Тернопільське АТП
16154», за адресою: вул. Гайова, 8, м. Тернопіль, — суб’єкта
оціночної діяльності ТОВ «Фірма «Гудвіл»;
автомобілю ЗІЛ157 К, спеціальний, державний номер 10
37 ТЕЕ, рік випуску 1970, двигун № 813475, шасі № 331733 із
комплектом майна, що знаходиться на балансі ВАТ «Чортків
ське АТП16142», за адресою: вул. С. Бандери, 60, м. Чортків
Тернопільської області;
автомобілю ЗІЛ157, спеціальний ПАРМ1, державний
номер 3595 ТЕВ, рік випуску 1968, двигун № 672374,
шасі № 258614, що знаходиться на балансі ВАТ «Терно
пільське АТП16127», за адресою: вул. Галицька, 38, м. Тер
нопіль;
автомобілю ЗІЛ157, спеціальний ПАРМ1, державний
номер 3596 ТЕВ, рік випуску 1968, двигун № 172900, ша
сі № 258797, що знаходиться на балансі ВАТ «Тернопіль
ське АТП16127»,за адресою: вул. Галицька, 38, м. Тер
нопіль;
автомобілю ЗІЛ157, спеціальний ПАРМ1, державний
номер 3597 ТЕВ, рік випуску 1968, двигун № 672699,
шасі № 260580 з комплектом майна, що знаходиться на
балансі ВАТ «Тернопільське АТП16127», за адресою:
вул. Галицька, 38, м. Тернопіль, — тернопільську філію ПП
«Автоексперт» у м. Києві.

2. Основні технікоGекономічні показники діяльності підприємства за три останні роки
Показник

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення публічного захисту закріплення у державній власності
на новий строк пакета акцій ВАТ «Харківметробуд»
1. Дані про підприємство.
Код за ЄДРПОУ: 01387254.
Місцезнаходження ВАТ: 61485, МСП1, м. Харків, вул. Петровського, 30а.
Телефон (057) 7003590 (тел./факс), 7003585.
Статутний фонд ВАТ: 412,39 тис. грн.
Розмір пакета акцій, що пропонується закріпити: 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція.
Термін закріплення: три роки.
Мета закріплення: здійснення державою контрольних функцій, направлених на забезпе
чення розвитку існуючої мережі підземних шляхів у м. Харкові, виконання завдання щодо
пуску станції метро «Олексіївська» у 2007 році та подальшого — до 2010 року — будівництва
метрополітену відповідно до положень Державної програми будівництва та розвитку мережі
метрополітенів на 2006—2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 07.03.06 № 257.
Обґрунтування закріплення: ВАТ «Харківметробуд» включено до Переліку підприємств, які
мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23.12.04 № 1734.
У рамках виконання передбачених Державною програмою будівництва та розвитку мережі
метрополітенів на 2006—2010 роки заходів ВАТ «Харківметробуд» — єдине на регіональному
ринку спеціалізоване підприємство з виконання гірничокапітальних робіт у метробудуванні, є
головним виконавцем робіт на будівництві дільниці Харківського метрополітену від станції
«23 Серпня» до станції «Олексіївська» довжиною 2,5 кілометра. Фінансування будівництва здій
снюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів на замовлення Харківської об
ласної державної адміністрації.
Глибина продажу: 50 відсотків без однієї акції статутного фонду товариства.

Середньооблікова чисельність, чол.
Первісна вартість основних засобів,тис. грн.
Знос основних засобів, %
Чистий прибуток (+), збиток (), тис. грн.
Ефективність роботи:
рентабельність діяльності, %
продуктивність праці, тис. грн.
платоспроможність, коеф.
абсолютна ліквідність, коеф.
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
Кредиторська заборгованість, тис. грн.
Заборгованість:
з заробітної плати, тис. грн.
з платежів до бюджету, тис. грн.
до державних цільових фондів, тис. грн.
Дохід (виручка) від реалізації продукції, тис. грн.
у т. ч. за рахунок державних контрактів, тис. грн.
Основні види продукції (робіт, послуг)
та їх обсяг у цінах звітного періоду:
обсяг будівельномонтажних робіт, тис. грн.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

1181
38 260,7
69,2
25,9

1042
37 254,5
71,8
1324,9

820
37 064,2
73,0
91,7

0,05
37,05
1,78
1,1
9 021,0
7 901,0

2,6
37,24
2,09
1,17
5 734,0
5 286,0

0,2
43,64
2,02
0,25
6 787,4
5 724,8

—
—
—
66 013,0
46 775,4

—
—
—
61 542,8
44 198,7

—
—
—
49 460,4
27 347,3

53 468,0

56 912,0

39 920,0

3. Захист буде проведено 30 серпня 2006 року о 14Gй годині за адресою: 01133, м.
Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303.
Для забезпечення публічності та прозорості прийняття відповідного рішення під час захисту
можуть бути присутні потенційні покупці, що виявили бажання взяти участь у приватизації під
приємства, народні депутати України, представники секретаріату Кабінету Міністрів України,
органів державного контролю, прокуратури, Міністерства фінансів України, Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, громадськості, засобів масової інформації.
За довідками звертатися за телефонами (044) 2867655, факс 2845165.

ФДМУ повідомляє
Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області повідомляє, що на підставі пп. 5.5, 5.6
положення про порядок роботи постійної комісії з проведення конкурсів на заміщення вакант
них посад голів правлінь ВАТ, у зв’язку з надходженням заяви щодо участі у конкурсі по закін
ченню 30денного терміну з дати його оголошення та невідповідним поданням претендентом
на посаду голови правління ВАТ «Макошинський завод «Сільгоспмаш» документів, комісією
прийнято рішення оголосити конкурс з призначення голови правління ВАТ «Макошинський за
вод «Сільгоспмаш» таким, що не відбувся.

РВ ФДМУ по Чернігівській області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
голови правління ВАТ «Макошинський завод «Сільгоспмаш»
Адреса: 15652, Чернігівська область, Менський рн, смт Макошине, вул. Леніна, 70.
Вимоги до кандидатів: досвід практичної роботи на керівних посадах не менше 3 років, вища
освіта (технічна, економічна).
Для участі в конкурсі подаються: заява про участь у конкурсі; заповнений у встановленому
порядку особовий листок з обліку кадрів з наклеєною фотокарткою; автобіографія; копії доку
ментів про освіту; план роботи на посаді голови правління; програма поліпшення (програма
виходу з кризового стану); листиподання з організацій, які рекомендують учасника (у разі їх
наявності).
Документи приймаються протягом 30 днів з дати оголошення конкурсу в газеті Фонду дер
жавного майна України «Відомості приватизації» за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект
Миру, 43, Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області.
Консультації за тел.: (04622) 74619, 79901, тел./факс (04622) 675339.

Навчальний центр підприємства «ДалексЕксперт»
запрошує на курси підвищення кваліфікації за напрямом
«Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів
та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти
інтелектуальної власності» за спеціалізаціями 2.1., 2.2.
В якості основного викладача висту
пить Тихонов О. В., співавтор відомого
російського підручника «Оцінка бізнесу»
(під редакцією професорів Грязнової А. Г.
та Федотової М. О.).
Додатково до програми, що погоджена з
Фондом державного майна України, будуть
розглянуті такі питання:
1. Особливості оцінки активів підпри
ємств з метою переоцінки (з урахуванням
вимог МСФЗ).
2. Застосування методу реальних опці
онів для оцінки діючих підприємств, а та
кож нематеріальних активів.

3. Оцінка бізнесу з метою об’єднання
компаній.
4. Особливості застосування підсум
кових премій та знижок при оцінці паке
тів акцій та бізнесу.
Курси відбудуться 4—6 вересня 2006 р.
за адресою: м. Сімферополь,
вул. Гагаріна, 14а, аудиторія 506.
Вартість — 980,00 грн. без ПДВ.
Контактні телефони: (0652) 515561,
512017.
Менеджер — Войтчак Лариса Генадіївна.

ДО УВАГИ ОЦІНЮВАЧІВ
Відповідно до наказу ФДМУ від 03.08.06 № 1209
анульовано свідоцтво про реєстрацію в ДержавG
ному реєстрі оцінювачів від 21.10.2002 № 3420,
видане ФДМУ Хотіну М. В.

«ДалексЕксперт», анульовано свідоцтво про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
від 15.10.2002 № 3228, видане ФДМУ НоговіG
цину А. А.

Відповідно до наказу ФДМУ від 03.08.06 № 1210
у зв’язку з отриманням Ноговіциним А. А. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
12.02.2005 МФ № 2993, виданого ФДМУ спільно
з Центром післядипломної освіти підприємства

Відповідно до наказу ФДМУ від 03.08.06 № 1211
у зв’язку з отриманням Поляковим Д. О. нового ква
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 08.07.2006
МФ № 4441, виданого ФДМУ спільно з Міжнарод
ним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
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про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюG
вачів від 19.07.2004 № 1428, видане ФДМУ
Полякову Д. О.
Відповідно до наказу ФДМУ від 03.08.06 № 1212
у зв’язку з отриманням Салатою В. М. нового ква
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 08.07.2006
МФ № 4449, виданого ФДМУ спільно з Міжнарод
ним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюG

вачів від 30.05.2005 № 2921, видане ФДМУ СаG
латі В. М.
Відповідно до наказу ФДМУ від 03.08.06 № 1215 у зв’яз
ку з отриманням Сіваковим О. С. нового кваліфікаційно
го свідоцтва оцінювача від 03.07.2004 МФ № 1531, ви
даного ФДМУ і Центром післядипломної освіти підпри
ємства «ДалексЕксперт», анульовано свідоцтво про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
07.11.2002 № 3896, видане ФДМУ Сівакову О. С.
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УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ — В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

Регіональні представництва ДП «ФакторGПреса»
Бахчисарай

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

Назва видання

Періодичність

22438

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

12 разів
на рік

Керч
Мелітополь

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

тел. моб. (050) 4000086

Харків

тел. (0572) 264333, 267533

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

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

Регіональні представництва АТЗТ «САММІТ»

1 раз
на тиждень

12 разів
на рік

Євпаторія

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

22437

Джанкой

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

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

1 раз
на тиждень

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

Телефон редакції (044) 284G50G53, факс 200G33G77.

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

Регіональні представництва передплатного агентства «KSS»

м. Київ
ТОВ «Фірма «Періодика»

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

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

Передплатні індекси: 22437, 22438

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

Алчевськ

тел. (06442) 22244,
29294

Бердянськ
Вінниця
Горлівка

тел. (06153) 37725
тел. (0432) 579324
тел. (06242) 27055,
27073
тел. (0562) 335289
тел. (062) 3450359,
905899
тел. (06569) 35532
тел. (0412) 412795
тел. (061) 2209338

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

тел. (0342) 225787,
501510, 775959
тел. (048) 7770355
тел. (04841) 20335
тел. (097) 9311937
тел. (044) 2706220
тел. (0564) 400759
тел. (0522) 301185
тел. (0536) 796356
тел. (0332) 255411
тел. (0322) 419165,
419166
тел. (0629) 412843

Мукачеве
Мелітополь
Миколаїв

тел. (03131) 22133
тел. (0619) 426390
тел. (0512) 479227,
580099

Одеса
Рівне

тел. (048) 7770355
тел. (0362) 290832,
290837
тел. (0692) 549064
тел. (0652) 248579,
248974
тел. (0542) 219550
тел. (0352) 430427,

Севастополь
Сімферополь
Суми
Тернопіль
Ужгород
Харків
Херсон
Хмельницький
Черкаси
Чернівці
Ялта

235151
тел. (0312) 614235,
615127
тел. (0572) 543937,
546265
тел. (0552) 264232,
282169
тел. (0382) 232931,
795364
тел. (0472) 320847,
моб. (067) 7126999
тел. (0372) 584057
тел. (0654) 324008

Регіональні представництва агентства передплати «Меркурій»
ТОВ «Фірма «Меркурій»
ТОВ «ДонбасІнформ»
Агентство передплати
«Меркурій»
ТОВ «Фірма «Меркурій»
Агентство передплати
«Меркурій»

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

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

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
01133, м. КИЇВG133,
вул. КУТУЗОВА, 18/9

Маріуполь
Миколаїв
Одеса
Полтава
Тернопіль
Харків

Набір, комп’ютерна верстка
та друкування —
Державне видавництво
«Преса України»
03047, Київ47,
просп. Перемоги, 50.
Загальний тираж 21 050 прим.
Зам. 3085631

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тел. редакції: (044) 200G36G58, тел./факс 200G33G77, «ВП» в Internet: http://www.spfu.gov.ua, еGmail:gazeta@spfu.gov.ua
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