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Департамент підготовки та проведення конкурсів, т. 2003616
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок проведення кон
курсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвер
дженого наказом Фонду державного майна України, від
31.08.2004 № 1800, розпорядженням Антимонопольного ко
мітету України від 31.08.2004 № 330р, рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку України від
17.11.2004 № 489 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 23.12.2004 за № 1634/10233 для забезпечення відкри
тості проведення конкурсів та з метою більшої інформованості
потенційних покупців Фонд державного майна України інфор
мує про те, що розпочато підготовку до проведення конкурсів
з продажу пакетів акцій таких акціонерних товариств.
Центральний апарат Фонду державного майна України
Код
за ЄДРПОУ
00222216

Назва ВАТ

Розмір
пакета
акцій АТ, %

«Мелітопольський верстатобудівний завод»

50

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

Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Луганській області
00165646
«Краснолуцький машинобудівний завод»
50
Фонд державного майна України пропонує потенційним по
купцям взяти участь у розробці умов продажу пакетів акцій за
значених підприємств на конкурсі.
Свої пропозиції надсилайте за адресами: 01133, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, Департамент підготовки та проведення
конкурсів. Телефони для довідок: (044) 2003617, 2003353,
факс: 2003516;
91000, м. Луганськ, пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, 3,
телефони для довідок: (0642) 531388, 580807.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Миколаївської облдержадміністрації про проведення
конкурсу з продажу за грошові кошти пакета акцій,
що належить до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
у статутному фонді ВАТ «Будинок торгівлі «Південний
Буг» з використанням відкритості пропонування ціни
за принципом аукціону
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 02770535.
Повна назва акціонерного товариства: відкрите акціонерне
товариство (ВАТ) «Будинок торгівлі «Південний Буг».
Місцезнаходження ВАТ: Україна, 54008, м. Миколаїв, пр. Ле
ніна, 259.
Телефон (0512) 552408, факс (0512) 575204.
ВАТ не займає монопольного становища на відповідному то
варному ринку.
2. До продажу за конкурсом пропонується пакет акцій у кіль
кості 3 691 531 шт., що становить 25 відсотків плюс одна акція
статутного фонду ВАТ.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій — 2 678 930 (два мільйони
шістсот сімдесят вісім тисяч дев’ятсот тридцять) гривень.
Крок збільшення ціни при проведенні торгів «з голосу» ліци
татора — 26 790 грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 3 691 530 (три мільйони шістсот дев’яно
сто одна тисяча п’ятсот тридцять) гривень.
Види діяльності: роздрібна торгівля в неспеціалізованих
магазинах без переваги продовольчого асортименту; опто
ва торгівля напоями; ресторани; азартні ігри та ігри на гро
ші; здавання під найм власної та державної нерухомості ви
робничотехнічного та культурного призначення; неспеціа
лізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями
та тютюновими виробами.
Основними видами діяльності є роздрібна та оптова тор
гівля товарами продовольчої і непродовольчої груп, з яких
лідером є продовольча група товарів, а також надання площ
в оренду.
Роздрібний товарообіг за І півріччя 2006 p. — 44 276,4 тис. грн.
Кількість працюючих станом на 30.06.06 — 415 чол.
Відомості про будівлі (споруди) та земельну ділянку, де зна
ходиться ВАТ, умови їх використання: комплекс Будинку торгі
влі складається з будівель, збудованих у різний період часу,
різноповерхових, різного функціонального призначення, але
об’єднаних одним архітектурним рішенням, що дозволяє зо
середити на обмеженій території промислову, продовольчу
роздрібну і оптову торгівлю, на якій розташований дитячий роз
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важальний центр із зручним паркуванням власного і міського
транспорту. Під усіма будівлями є підвальні приміщення із спе
ціально обладнаними сходами і рампою, висота якої дозволяє
приймати вантажні автомобілі.
За функціональним призначенням площі Будинку торгівлі ви
користовуються таким чином: торгові — 14 332 м2, торгові зали
продовольчого супермаркету та супермаркету побутової техні
ки; кафе — 544,2 м2, зал і допоміжні приміщення, які складають
повну інфраструктуру кафе; адміністративні — 2 259,3 м2, кабі
нети і офіси; складські — 7 595, 9 м2; допоміжні — 7 564 м2.
Територія підприємства впорядкована, забезпечена відпо
відними інженерними спорудами і мережами. Для паркування
транспорту обладнані автостоянки.
Розмір земельної ділянки для обслуговування майново
го комплексу Будинку торгівлі становить 35 828 м2 згідно з
договором оренди землі № 284 від 24 січня 2006 р., укла
деним відповідно до рішення Миколаївської міської ради від
22.12.05 № 40/19.

Показник
Обсяг реалізації 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.

за І півр.
2006 р.

11 645,7
*6 017,8
1 753,9
10 650,0
—
19 385,7

89 596,0
*7 605,4
3 907,4
20 796,7
—
27 944,8

102 768,3
*8 561,9
3 304,1
30 223,1
—
36 414,7

53 007,3
*10 120,7
2 722,5
30 272,4
—
34 905,2

5. Фіксовані умови конкурсу: дотримання основних видів еко
номічної діяльності товариства, номенклатури, які є на дату під
писання договору купівліпродажу пакета акцій ВАТ «Будинок
торгівлі «Південний Буг»; виконання вимог Закону України «Про
захист економічної конкуренції»; сприяти у забезпеченні без
печних і нешкідливих умов праці; виконання заходів щодо охо
рони навколишнього середовища.
6. Інші умови проведення конкурсу.
Конкурс проводиться відповідно до Положення про порядок
проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних то
вариств, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 31 серпня 2004 p. № 1800, зареєстрованого в Міні
стерстві юстиції України 23 грудня 2004 р. за № 1634/10233, із
змінами і доповненнями, внесеними наказом Фонду держав
ного майна України від 11 липня 2005 p. № 2029, та уточненого
плану розміщення акцій ВАТ «Будинок торгівлі «Південний Буг»,
затвердженого розпорядженням № 2/05 від 15.12.05.
Покупець не має права відчужувати придбаний пакет акцій
іншим юридичним та фізичним особам до повної сплати ціни,
за яку було продано пакет на конкурсі.
Подання конкурсних пропозицій та підтвердних документів
до Головного управління економіки Миколаївської облдержа
дміністрації розцінюються як факт визнання потенційним покуп
цем усіх умов конкурсу, а також того, що він ознайомився з
наданою йому інформацією про конкурс та про ВАТ «Будинок
торгівлі «Південний Буг» у повній мірі і надалі не матиме
претензій до Головного управління економіки Миколаївської
облдержадміністрації.
Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі у конкур
сі не допускаються.
7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує 267 893,0 (двісті шістдесят сім тисяч вісімсот
дев’яносто три) гривні, як конкурсну гарантію на розрахун
ковий рахунок № 37320018000520 в Управлінні Державного
казначейства у Миколаївській області, ЗКПО 23613047, МФО
826013, для Головного управління економіки облдержадмі
ністрації, ЗКПО 23626268. Призначення платежу: конкурсна
гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій розмі
ром 25 відсотків плюс одна акція, що належить до спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаїв
ської області у статутному фонді ВАТ «Будинок торгівлі «Пів
денний Буг».
7.2. Сплачують 17 грн. на розрахунковий рахунок №
37320018000520 в Управлінні Державного казначейства у Ми
колаївській області, ЗКПО 23613047, МФО 826013, для Голо
вного управління економіки облдержадміністрації, ЗКПО
23626268. Призначення платежу: реєстраційний збір за подан
ня заяви на участь у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Бу
динок торгівлі «Південний Буг» з використанням відкритості
пропонування ціни за принципом аукціону.
7.3. Подає по два примірники конкурсних пропозицій, під
твердних документів та заяви про участь у конкурсі; проект
(Продовження на стор. 2)

u Інформація щодо надходження коштів до Державно
го бюджету України від приватизації, оренди державного
майна, а також дивідендів на державну частку акцій за пе
ріод з 11 до 18 серпня 2006 р.

Надхо*
дження

Приватизація
Оренда
Дивіденди
Штрафні санк*
ції (штрафи та
пені) за неви*
конання інве*
стиційних
зобов’язань
Разом

Завдання
Розмір надходжень згідно з помі*
Виконання
Розмір
сячним планом,
встановленим надходжень помісячного
За
З
плану за
Міністерством за січень—
звітний
початку фінансів Укра*
січень—
липень,
період,
року,
липень, %
їни, на січень— тис. грн.
тис. грн. тис. грн. липень, тис. грн.
2 351,08 186 934,53

178 200,00

182 832,50

7 226,28 203 632,11

151 940,80

182 063,30

0,03*

370,70*

20 122,00 401 542,00

—

—
173 321,00

419,29

29 699,36 792 527,93

—

503 461,80

329,71*
249 716,00

102,60
119,83
—
144,08

419,29

—

615 031,09

—

* У тому числі пеня за несвоєчасно перераховану орендну плату,
яка надійшла до Державного бюджету України.

Одночасно повідомляємо, що в І півріччі 2006 р. згідно з
умовами договорів купівліпродажу надійшло інвестицій на
приватизовані підприємства, в тому числі об’єкти малої
приватизації та об’єкти незавершеного будівництва, в сумі
0,75 млрд грн.

u Вищий господарський суд України постановою від
08.08.06 залишив без змін рішення Господарського суду
м. Києва від 04.04.06 та постанову Київського апеляцій
ного господарського суду від 04.07.2006 у справі № 3/425
стосовно повернення у власність держави пакета акцій
ВАТ «Конотопський ремонтномеханічний завод» у кіль
кості 1 793 160 простих іменних акцій, що становить
75,36% статутного фонду ВАТ, а також стягнення з ТОВ
«Інженерна компанія «С»Пром» пені в сумі 65 980,72 грн.
та штрафу в розмірі 44 889,04 грн. за невиконання умов
договору купівліпродажу пакета акцій ВАТ «Конотопсь
кий ремонтномеханічний завод» від 17.09.05 № КПП465.
Крім того, скасовані рішення Господарського суду м. Ки
єва від 04.04.06 та постанова Київського апеляційного го
сподарського суду від 04.07.06 у справі № 3/425 стосовно
відмови в задоволенні позовних вимог про стягнення
14 817,68 грн. пені з передачею справи на новий розгляд в
цій частині позовних вимог.
Докладніше новини читайте на вебсайті ФДМУ: www.spfu.gov.ua
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остаточного договору купівліпродажу пакета акцій; конкурсну
пропозицію ціни. Конкурсні пропозиції та підтвердні докумен
ти подаються до органу приватизації одночасно.
Конкурсні пропозиції та підтвердні документи подаються
окремо у запечатаних конвертах.
Конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються та за
печатуються в окремий непрозорий пакет з написом «Конкур
сні пропозиції» і зазначенням на ньому тільки адреси Головно
го управління економіки Миколаївської облдержадміністрації
та назви конкурсу.
Конверти з підтвердними документами об’єднуються та за
печатуються в окремий непрозорий пакет з написом «Підтве
рдні документи» і зазначенням на ньому тільки адреси Голо
вного управління економіки Миколаївської облдержадміністра
ції та назви конкурсу.
На пакетах «Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні докумен
ти» не повинно міститись ніякої інформації, за допомогою якої
можна було б ідентифікувати потенційного покупця.
Конкурсна пропозиція ціни учасників конкурсу запечатуєть
ся в окремий непрозорий конверт з надписом «Конкурсні про
позиції ціни» із зазначенням на ньому тільки адреси Головного
управління економіки Миколаївської облдержадміністрації та
назви конкурсу.
Конкурсна пропозиція ціни подається на дату проведення
конкурсу, реєстрація конкурсних пропозицій завершується за
10 хвилин до початку проведення конкурсу.
8. Останній день строку прийняття заяв про участь у конкур
сі та підтвердних документів — за сім календарних днів до дати
проведення конкурсу.
9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних
документів: 54009, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, Головне
управління економіки облдержадміністрації, кімн. 510, щодня —
з 9.00 до 18.00, по п’ятницях та передсвяткових днях — з 9.00
до 17.00. Телефони для довідок: (0512) 356453; 359961.
10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Будинок торгівлі «Пів
денний Буг». Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну
інформацію можна з 9.00 до 17.00 щодня, крім вихідних та свя
ткових днів, за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 259, телефо
ни: (0512) 575204, 552411.
11. Дата початку та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій розміром 25 відсотків
плюс одна акція, що належить до спільної власності теK
риторіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської обK
ласті у статутному фонді ВАТ «Будинок торгівлі «ПівденK
ний Буг», з використанням відкритості пропонування ціни
за принципом аукціону, відбудеться 11 вересня 2006 p.
за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, Головне
управління економіки Миколаївської облдержадміністраK
ції, кімната 522, об 11.00.
За довідками звертатись: Головне управління економіки
Миколаївської облдержадміністрації, кімн. 510, 523. Телефони
для довідок: 359932, 359961.

Підсумки
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій у розмірі
50,01% статутного фонду ВАТ «Оснастка»
з використанням відкритості пропонування ціни
за принципом аукціону таким, що не відбувся
Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Волинській області підбило підсумки конкурсу з продажу па
кета акцій у розмірі 50,01% статутного фонду ВАТ «Оснаст

ка», розташованого за адресою: Україна, Волинська область,
45400, м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25. Телефон/факс
(03344) 30387.
Оголошення Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Волинській області про проведення конкур
су з продажу пакета акцій у 50,01% статутного фонду ВАТ «Ос
настка» з використанням відкритості пропонування ціни за
принципом аукціону надруковано в газеті «Відомості прива
тизації» від 17.05.06 № 18 (407).
Пакет акцій, який був запропонований до продажу у кількості
147 426 647 штук, що становить 50,01% статутного фонду ВАТ.
Код за ЄДРПОУ: 05797977.
Початкова вартість пакета акцій: 36 857 000 грн.
Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн.
Форма випуску акцій — бездокументарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкур
сів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердже
ного наказом Фонду державного майна України, від 31.03.2004
№ 1800, розпорядженням Антимонопольного комітету Украї
ни від 31.08.2004 № 330р, рішенням Державної комісії з цін
них паперів та фондового ринку України від 17.11.2004 № 489 і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2004 за
№ 1634/10233, зі змінами та доповненнями до нього, конкурс
з продажу пакета акцій у 50,01% статутного фонду ВАТ «Осна
стка» з використанням відкритості пропонування ціни за прин
ципом аукціону визнано таким, що не відбувся, у зв’язку з від
сутністю заяв від потенційних покупців.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Луганській області про визнання конкурсу
з продажу пакета акцій ВАТ «Свердловська швейна
фабрика» з використанням відкритості пропонування
ціни за принципом аукціону таким, що не відбувся
Регіональне відділення Фонду державного майна Украї
ни по Луганській області підбило підсумки конкурсу з про
дажу пакета акцій ВАТ «Свердловська швейна фабрика» з
використанням відкритості пропонування ціни за принци
пом аукціону, розташованого за адресою: 94800, Лугансь
ка обл., м. Свердловськ, пл. Дружби, 1. Телефон факс
(06434) 22617.
Оголошення Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Луганській області про проведення конкурсу
з продажу пакета акцій ВАТ «Свердловська швейна фабрика»
з використанням відкритості пропонування ціни за принципом
аукціону надруковано в газеті «Відомості приватизації» від
28.06.2006 № 24 (413).
Пакет акцій, який був запропонований до продажу, містить
34 291 972 шт., що становить 93,272 % статутного фонду ВАТ
«Свердловська швейна фабрика».
Код за ЄДРПОУ: 308778.
Початкова вартість пакета акцій — 8 572 993,000 грн.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів
з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31 серпня 2004
року № 1800, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23
грудня 2004 р. за № 634/10233, із змінами і доповненнями, роз
порядженням Антимонопольного комітету України від 31 серп
ня 2004 року № 330р, рішенням Державної комісії з цінних па
перів та фондового ринку України від 17 листопада 2004 року №
489, конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Свердловська швей
на фабрика» з використанням відкритості пропонування ціни за

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ À
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804234
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване приміщення 5го поверху загальною
площею 17,8 м2, що знаходиться на балансі Управління спіль
ної комунальної власності територіальних громад Вінницької
області, за адресою: м. Вінниця, вул. 50річчя Перемоги, 26.
Приватизовано юридичною особою за 38 832,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 6 472,00 грн.
Майно загальною площею 610,30 м2, а саме: будівля лазні
загальною площею 47,1 м2, склад з прибудовою загальною пло
щею 64,6 м2, кузня з прибудовою загальною площею 236,6 м2,
оглядова яма з КПП загальною площею 79,5 м2, склад загаль
ною площею 32,4 м2, прохідна загальною площею 11,7 м2, мий
ка автомобілів загальною площею 10,5 м2, дві криниці — з/б,
туалет площею 15,1 м2, погріб, гараж площею 43,7 м2, сторож
ки загальною площею 13,9 м2, трансформаторна підстанція за
гальною площею 34,4 м2, башта водонапірна, дизельна елект
ростанція загальною площею 20,8 м2, за адресою: Козятинсь
кий рн, с. Комсомольське, вул. Київська, 45, що знаходяться на
балансі ВАТ «Комсомольське спеціалізоване підприємство «Аг
ромаш». Приватизовано юридичною особою за 30 615,77 грн.,
у т. ч. ПДВ — 5 102,63 грн.
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів, що знаходиться на балансі та оре
ндується ТОВ «Укртрансагро» у складі: будівля пилорами пло
щею 279,1 м2, блок санітарнопобутовий площею 158,2 м2,
складський майданчик площею 2 286 м2, за адресою: м. Ма
ріуполь, пр. Адмірала Луніна, 2. Приватизовано юридичною
особою за 204 635,54 грн., у т. ч. ПДВ — 34 105,92 грн.
Автомобіль ЗИЛ157К (автомайстерня — С), держ. № 0624
ЯНС, що знаходиться на балансі АТП «Горлівське АТП №
11427», за адресою: м. Горлівка, вул. Інтернаціональна, 88.
Приватизовано фізичною особою за 4 198,80 грн., у т. ч.
ПДВ — 699,80 грн.
Нежитлове приміщення в прибудові площею 54,2 м2 за ад
ресою: м. Горлівка, вул. Малинича, 45. Приватизовано фізич
ною особою за 9 777,60 грн., у т. ч. ПДВ — 1 629,60 грн.
Будинок торговельного кіоску площею 7,50 м2 за адресою:
м. Горлівка, вул. Гречнєва, 17а. Приватизовано фізичною осо
бою за 1 002,00 грн., у т. ч. ПДВ — 167,00 грн.

23 серпня 2006 року

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення № 1—12 підвалу, сходова клітина
І підвалу, приміщення № 73 третього поверху, сходова клітина
І третього поверху, приміщення № 116, 117, 124—134, 141—
147 четвертого поверху, сходові клітини І, ІІ четвертого повер
ху, приміщення № 148, 149, 156—161, 163—168, 175—180 п’я
того поверху, сходові клітини І, ІІ п’ятого поверху, будівлі, літ.
А5, загальною площею 1 245,6 м2, що знаходяться на балансі
ВАТ «Запоріжжитлоцивільбуд», за адресою: м. Запоріжжя,
вул. 40 років Радянської України, 41. Приватизовано фізичною
особою за 1 159 720,80 грн., у т. ч. ПДВ — 193 286,80 грн.
Нежитлові приміщення № 50—57 другого поверху загальною
площею 123,1 м2, що складають 1/25 частину будівлі (А5), що
знаходяться на балансі ТОВ «Житлосервіс», за адресою: м. За
поріжжя, вул. 40 років Радянської України, 37. Приватизовано
юридичною особою за 134 023,20 грн., у т. ч. ПДВ — 22
337,20 грн.
Нежитлова будівля загальною площею 245,9 м2, що знахо
диться на балансі ВАТ «Шляхмаш», за адресою: м. Бердянськ,
вул. Ульянових, 14в. Приватизовано юридичною особою за
111 800,40 грн., у т. ч. ПДВ — 18 633,40 грн.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. Шев
ченка, 28/4. Приватизовано фізичною особою за 95 622,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 15 937,00 грн.
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина вбудованого нежитлового приміщення, розташова
ного на першому поверсі чотириповерхової цегляної будівлі за
гальною площею 22,03 м2, що знаходиться на балансі Черкасько
го державного житловопобутового підприємства «Житлосервіс»,
за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна, 31. Приватизовано фізич
ною особою за 62 520,00 грн., у т. ч. ПДВ — 10 420,00 грн.
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля складу загальною площею 268,7 м2, що знаходиться
на балансі ВАТ «Чернігівавтосервіс», за адресою: м. Чернігів,
вул. Борисенка, 39. Приватизовано юридичною особою за
93 762,00 грн., у т. ч. ПДВ — 15 627,00 грн.
Будівля блоку допоміжних цехів загальною площею 2 458,9 м2,
що знаходиться на балансі ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат», за

принципом аукціону, визнано таким, що не відбувся, у зв’язку
з відсутністю заяв претендентів на участь у конкурсі.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про конкурс з продажу пакета акцій
АХК «Укрнафтопродукт» з використанням відкритості
пропонування ціни за принципом аукціону, що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу з
продажу пакета акцій АХК «Укрнафтопродукт», оголошення про
який було оприлюднено в газеті «Відомості приватизації» від
14.06.06 № 22(411).
АХК «Укрнафтопродукт» розташоване за адресою: Україна,
01601, м. Київ. вул. Червоноармійська, 2.
До продажу був запропонований пакет акцій розміром 50%
плюс 1 акція статутного фонду товариства та кількістю акцій
61 088 246 штук.
Код за ЄДРПОУ: 18201.
Номінальна вартість однієї акції — 0,3 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 37 000 тис. грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з
продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого на
казом ФДМУ від 31.08.04 № 1800. розпорядженням АМКУ від
31.08.04 № 330р, рішенням ДКЦГІФР від 17.11.04 № 489 та за
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.04 за
№ 1634/10223, зі змінами, затвердженими наказом ФДМУ від
11.07.05 № 2029, розпорядженням АМКУ від 08.07.2005
№1189р, рішенням ДКЦГІФР від 07.07.05 № 374 та зареєстро
ваними Міністерством юстиції України 22.07.05 за № 790/11070,
та наказу Фонду державного майна України конкурс з продажу
пакета акцій АХК «Укрнафтопродукт» вважається таким, що не
відбувся.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Львівський
завод радіоелектронної медичної апаратури»
з використанням відкритості пропонування ціни
за принципом аукціону, що не відбувся
Фонд державного майна України підвів підсумки конкурсу з
продажу пакета акцій ВАТ «Львівський завод радіоелектронної
медичної апаратури», оголошення про який було оприлюдне
но в газеті «Відомості приватизації» від 24.05.06 № 19 (408).
ВАТ «Львівський завод радіоелектронної медичної апарату
ри» розташоване за адресою: Україна, 79019, м. Львів, вул. За
водська, 31.
До продажу був запропонований пакет акцій розміром 61,32%
статутного фонду товариства та кількістю акцій 10 546 450 штук.
Код за ЄДРПОУ: 14308428.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 1 850 тис. грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкур
сів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвер
дженого наказом ФДМУ від 31.08.04 № 1800, розпоряджен
ням АМКУ від 31.08.04 № 330р, рішенням ДКЦПФР від
17.11.04 № 489 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра
їни 23.12.04 за № 1634/10223, зі змінами, затвердженими на
казом ФДМУ від 11.07.05 № 2029, розпорядженням АМКУ від
08.07.2005 № 1189р, рішенням ДКЦПФР від 07.07.05 № 374
та зареєстрованими Міністерством юстиції України 22.07.05 за
№ 790/11070, та наказу Фонду державного майна України кон
курс з продажу пакета акцій ВАТ «Львівський завод радіоелект
ронної медичної апаратури» вважається таким, що не відбувся.

адресою: м. Прилуки, вул. Дружби народів, 34. Приватизовано юри
дичною особою за 203 688,00 грн., у т. ч. ПДВ — 33 948,00 грн.
Нежитлові приміщення (магазин) за адресою: м. Чернігів,
вул. Ціолковського, 4. Приватизовано фізичною особою за
227 400,00 грн., у т. ч. ПДВ — 37 900,00 грн.
м. КИЇВ
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: просп. 40річ
чя Жовтня, 13. Приватизовано юридичною особою за
176 952,00 грн., у т. ч. ПДВ — 29 492,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Льва Толсто
го, 43. Приватизовано юридичною особою за 1 254 924,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 209 154,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Метрологіч
на, 6. Приватизовано юридичною особою за 749 064,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 124 844,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Бурмистен
ка, 9/10. Приватизовано юридичною особою за 221 766,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 36 961,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Толстого/
Паньківська/Ботанічна, 25/2/14. Приватизовано фізичною осо
бою за 128 160,00 грн., у т. ч. ПДВ — 21 360,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Кустанай
ська, 1. Приватизовано фізичною особою за 64 800,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 10 800,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Жилянська,
58. Приватизовано фізичною особою за 128 304,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 21 384,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Паньківсь
ка, 3. Приватизовано юридичною особою за 322 248,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 53 708,00 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 2 084,7 м2 (літ. А)
за адресою: пр. Мінський, 4. Приватизовано юридичною осо
бою за 4 977 326,00 грн., у т. ч. ПДВ — 829 554,00 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом викупу (затверджений наказом
ФДМУ від 14.08.2006 № 1266)
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Кімнати № 1—13 підвалу (198,3 м2), кімнати № 18—31 пер
шого поверху (235 м2), що становить 23/25 частини нежит
лового приміщення № ІV літ. А11, що знаходиться на балан
сі ВАТ «Запорізький домобудівний комбінат» та орендують
ся ТОВ «Квантор ЛТД», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Юві
лейний, 41.
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове підвальне приміщення № 39 загальною площею
82,3 м2, вбудоване в житловий будинок, який знаходиться на
балансі Державної холдингової компанії «Луганськвугілля» та
орендується приватним підприємцем Птаховським В. М., за ад
ресою: м. Луганськ, пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, 1.
Нежитлове приміщення площею 431,7 м2, яке знаходиться на
балансі Луганського обласного комунального спеціалізованого
теплозабезпечуючого підприємства «Луганськтеплокомун
енерго (філія в м. Стаханові) та орендується приватним підпри
ємством «Гарант», за адресою: м. Стаханов, вул. Кірова, 36.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення за адресою: м. Ізюм, вул. Проле
тарська, 16.
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 14.08.2006 № 1266)
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
(РВ ФДМУ по м. Севастополю)
Будівля деревообробної майстерні з прибудовою (555 м 2)
і сторожка (19 м2), що входять до складу цілісного майно
вого комплексу радгосп «Радуга», які знаходяться на ба
лансі та орендуються ТОВ «Фітосовхоз «Радуга», за адре
сою: Сімферопольський район, с. Лікарственне, вул. Проми
слова, 1.
Будівля олійного складу (76 м2), що входить до складу цілі
сного майнового комплексу радгосп «Радуга», яка знаходить
ся на балансі та орендується ТОВ «Фітосовхоз «Радуга», за
адресою: Сімферопольський район, с. Лікарственне, вул. Про
мислова, 9.
Будівлі і споруди літнього кінотеатру (273 м2), що входить до
складу цілісного майнового комплексу радгосп «Радуга», які
знаходяться на балансі та орендуються ТОВ «Фітосовхоз «Ра
дуга», за адресою: Сімферопольський район, с. Лікарственне,
вул. Промислова, 1а.
Будівля контори (335 м2), що входить до складу цілісного май
нового комплексу радгосп «Радуга», яка знаходиться на бала
нсі та орендується ТОВ «Фітосовхоз «Радуга», за адресою: Сім
феропольський район, с. Лікарственне, вул. Промислова, 1а.
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вагонбудинок ін. № 510, що знаходиться на балансі ЗАТ
«Вінницявтормет», за адресою: м. Вінниця, вул. К. Маркса, 11.
Вагонбудинок інв. № 511, що знаходиться на балансі ЗАТ
«Вінницявтормет», за адресою: м. Вінниця, вул. Заводська, 10.
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля колишнього складу цивільної оборони (360 м2), що
знаходиться на балансі ВАТ «АТП10706», за адресою: м. Ко
вель, вул. Володимирська, 154.
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля колишнього гуртожитку загальною пло
2
щею 777,49 м , що знаходиться на балансі Структурної одини
ці «Донбасенергоспецремонт» ВАТ «Донбасенерго», за адре
сою: м. Харцизьк, м. Зугрес, вул. Піонерська, 3.
Нежитлова будівля колишнього гуртожитку загальною пло
щею 806 м2, що знаходиться на балансі Структурної одиниці
«Донбасенергоспецремонт» ВАТ «Донбасенерго», за адресою:
м. Харцизьк, м. Зугрес, вул. Піонерська, 5.
Група нежитлових будівель і споруд, що знаходяться на ба
лансі ВАТ «Горлівське автотранспортне підприємство 11456»,
у складі: будинок (літ. Б1) площею 243,1 м2; будинок (літ. Ж1)
площею 531,6 м2; з ґанком (ж) та оглядовою ямою (ж1); буди
нок (літ. Х1) площею 422,7 м2; сарай (Ю), за адресою: м. Гор
лівка, вул. Інтернаціональна, 85.
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля недіючого дитячого садка (826 м2), що знаходиться
на балансі ВАТ «Терезине», за адресою: Білоцерківський
район, смт Терезине, вул. Гагаріна, 8.
Будівля недіючої лазні (137,6 м2), що знаходиться на балансі
ВАТ «Терезине», за адресою: Білоцерківський район, смт Те
резине, вул. Першотравнева, 11.
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля складу загальної площею 720,3 м2 та замощення, що
знаходяться на балансі Госпрозрахункового центру управлін
ня у справах преси та інформації Луганської облдержадмініст
рації, за адресою: м. Луганськ, вул. Ватутіна, 89ж.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля магазину, літ. Б1 (119,2 м2), що знахо
диться на балансі АТЗТ «Володимирівський деревообробний
комбінат», за адресою: Краснокутський район, с. Сорокове,
вул. Конторська, 1а.
Нежитлова будівля магазину, літ. А1 (55,1 м2), що знаходить
ся на балансі ВАТ «Племінний завод «Червоний велетень», за
адресою: Зміївський район, сще Кукулівка, вул. Польова, 1.
Нежитлова будівля пральні, літ. А1 (149,1 м2), що знаходить
ся на балансі ВАТ «Савинський цукровий завод», за адресою:
Балаклійський район, смт Савинці, вул. Шкільна, 2.
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ЦМК колишнього державного підприємства «Дунайрембуд»,
що знаходиться на балансі «Будівельне підприємство «Дунай
рембуд», за адресою: м. Ізмаїл, Болградське шосе, 31.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ ЗА КОНКУРСОМ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу за конкурсом
(затверджений наказом ФДМУ від 14.08.2006 № 1266)
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс колишнього державного під
приємства хлібозавод «Поділля», що знаходиться на балансі
та орендується ТОВ «Котовський хлібозавод «Поділля», за ад
ресою: м. Котовськ, просп. Котовського, 21.
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ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
будівлі колишнього сховища для спецмашин
Назва об’єкта: будівля колишнього сховища для спецмашин,
що знаходиться на балансі ВАТ «АТП10706».
Адреса: Волинська обл., м. Ковель, вул. Володимирська, 154.
Код за ЄДРПОУ: 05461119.
Інформація про об’єкт: будівля колишнього сховища для
спецмашин — одне приміщення загальною площею 173,6 м2,
будівля знаходиться на території відкритого акціонерного то
вариства і є звичайною стоянкою для зберігання вантажних ав
томобілів на 3 місця.
Вартість продажу без ПДВ: 69 438 грн.
ПДВ: 13 887,60 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 83 325,60 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта: 8 334 грн.
Умови продажу об’єкта: умови подальшого використання
об’єкта покупець вирішує самостійно; питання відведення, до
вгострокової оренди або купівлі земельної ділянки новий вла
сник вирішує самостійно згідно з чинним законодавством піс
ля набуття права власності на об’єкт.
Плата за реєстрацію заяви — 17,0 грн. вноситься на р/р
№ 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК у Волинській області, МФО 803014. Призна
чення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу за
об’єкт вносяться на р/р № 37313006000023 РВ ФДМУ по Во
линській області, код 13347870 в УДК у Волинській області,
МФО 803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волин
ській області грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни про
дажу за об’єкт для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються
грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по
Волинській області, код 13347870 в УДК у Волинській області,
МФО 803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волин
ській області кошти від приватизації об’єкта гр. А.
Аукціон відбудеться 2 жовтня 2006 р. о 10.00 за адреK
сою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 815.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні —
28 вересня 2006 р.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне
відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київський
майдан, 9, тел.: 40057, 43492.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
автомобіля ПАРМK1М на шасі ЗІЛK131
держ. № 94K02 ВНЛ
Назва об’єкта: автомобіль ПАРМ1М на шасі ЗІЛ131 держ.
№ 9402 ВНЛ, що знаходиться на балансі ВАТ «АТП10706».
Адреса: Волинська обл., м. Ковель, вул. Володимирська, 154.
Код за ЄДРПОУ: 05461119.
Інформація про об’єкт: автомобіль спеціального призначення,
змонтований на шасі автомобіля ЗІЛ131, 1985 року випуску, зна
ходиться на території відкритого акціонерного товариства.
Вартість продажу без ПДВ: 10 855 грн.
ПДВ: 2 171 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 13 026 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта: 1 304 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець сплачує балансоутриму
вачу витрати, пов’язані зі зняттям транспортного засобу з об
ліку в МРЕВ; покупець сплачує нотаріальні послуги, пов’язані з
підписанням договору купівліпродажу; умови подальшого ви
користання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Плата за реєстрацію заяви — 17,0 грн. вноситься на р/р
№ 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК у Волинській області, МФО 803014. Призна
чення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу за
об’єкт вносяться на р/р № 37313006000023 РВ ФДМУ по Во
линській області, код 13347870 в УДК у Волинській області,
МФО 803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волин
ській області грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни про
дажу за об’єкт для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються
грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по
Волинській області, код 13347870 в УДК у Волинській області,
МФО 803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волин
ській області кошти від приватизації об’єкта гр. А.
Аукціон відбудеться 2 жовтня 2006 р. о 10.00 за адреK
сою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 815.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні —
28 вересня 2006 р.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне
відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київський
майдан, 9, тел.: 40057, 43492.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
автомобіля ПАРМK1М на шасі ЗІЛK131
держ. № 94K03 ВНЛ
Назва об’єкта: автомобіль ПАРМ1М на шасі ЗІЛ131 держ.
№ 9403 ВНЛ, що знаходиться на балансі ВАТ «АТП10706».
Адреса: Волинська обл., м. Ковель, вул. Володимирська, 154.
Код за ЄДРПОУ: 05461119.
Інформація про об’єкт: автомобіль спеціального призна
чення, змонтований на шасі автомобіля ЗІЛ131, 1985 року
випуску, знаходиться на території відкритого акціонерного
товариства.
Вартість продажу без ПДВ: 10 913 грн.
ПДВ: 2 182,60 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 13 095,60 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта: 1 310 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець сплачує балансоутриму
вачу витрати, пов’язані зі зняттям транспортного засобу з об

ліку в МРЕВ; покупець сплачує нотаріальні послуги, пов’язані з
підписанням договору купівліпродажу; умови подальшого ви
користання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Плата за реєстрацію заяви — 17,0 грн. вноситься на р/р
№ 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК у Волинській області, МФО 803014. Призна
чення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу за
об’єкт вносяться на р/р № 37313006000023 РВ ФДМУ по Во
линській області, код 13347870 в УДК у Волинській області,
МФО 803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волин
ській області грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни про
дажу за об’єкт для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються
грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по
Волинській області, код 13347870 в УДК у Волинській області,
МФО 803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волин
ській області кошти від приватизації об’єкта гр.А.
Аукціон відбудеться 2 жовтня 2006 р. о 10.00 за адреK
сою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 815.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні —
28 вересня 2006 р.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне
відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київський
майдан, 9, тел.: 40057, 43492.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
автомобіля ПАРМK1М на шасі ЗІЛK131
держ. № 94K04 ВНЛ
Назва об’єкта: автомобіль ПАРМ1М на шасі ЗІЛ131 держ.
№ 9404 ВНЛ, що знаходиться на балансі ВАТ «АТП10706».
Адреса: Волинська обл., м. Ковель, вул. Володимирська, 154.
Код за ЄДРПОУ: 05461119.
Інформація про об’єкт: автомобіль спеціального призначен
ня, змонтований на шасі автомобіля ЗІЛ131 з кузовом фурго
ном КМ131, 1985 року випуску, знаходиться на території від
критого акціонерного товариства.
Вартість продажу без ПДВ: 10 913 грн.
ПДВ: 2 182,60 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 13 095,60 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта: 1 310 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець сплачує балансоутриму
вачу витрати, пов’язані зі зняттям транспортного засобу з об
ліку в МРЕВ; покупець сплачує нотаріальні послуги, пов’язані з
підписанням договору купівліпродажу; умови подальшого ви
користання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Плата за реєстрацію заяви — 17,0 грн. вноситься на р/р
№ 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК у Волинській області, МФО 803014. Призна
чення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу за
об’єкт вносяться на р/р № 37313006000023 РВ ФДМУ по Во
линській області, код 13347870 в УДК у Волинській області,
МФО 803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волин
ській області грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни про
дажу за об’єкт для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються
грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по
Волинській області, код 13347870 в УДК у Волинській області,
МФО 803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волин
ській області кошти від приватизації об’єкта гр. А.
Аукціон відбудеться 2 жовтня 2006 р. о 10.00 за адреK
сою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 815.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні —
28 вересня 2006 р.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне
відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київський
майдан, 9, тел.: 40057, 43492.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
автомобіля МТОKАТ на шасі ЗІЛK131 держ. № 65K52 ВНН
Назва об’єкта: автомобіль МТОАТ на шасі ЗІЛ131
держ. №6552 ВНН, що знаходиться на балансі ВАТ «Лу
цьке АТП10754».
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 48.
Код за ЄДРПОУ: 05482280.
Інформація про об’єкт: автомобіль спеціального призначен
ня на шасі ЗІЛ131, законсервований, технічно справний, пов
нокомплектний, на ходу, 1991 року випуску, знаходиться на те
риторії відкритого акціонерного товариства.
Вартість продажу без ПДВ: 15 205,14 грн.
ПДВ: 3 041,03 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 18 246,17 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта: 1 825 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець сплачує нотаріальні послу
ги, пов’язані з підписанням договору купівліпродажу; покупець
сплачує балансоутримувачу витрати, пов’язані зі зняттям
транспортного засобу з обліку в МРЕВ; умови подальшого ви
користання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Плата за реєстрацію заяви — 17,0 грн. вноситься на р/р
№ 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК у Волинській області, МФО 803014. Призна
чення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу за
об’єкт вносяться на р/р № 37313006000023 РВ ФДМУ по Во
линській області, код 13347870 в УДК у Волинській області,
МФО 803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волин
ській області грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни про
дажу за об’єкт для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються
грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по
Волинській області, код 13347870 в УДК у Волинській області,
МФО 803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волин
ській області кошти від приватизації об’єкта гр. А.
Аукціон відбудеться 2 жовтня 2006 р. о 10.00 за адреK
сою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 815.
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Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні —
28 вересня 2006р.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне
відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київський
майдан, 9, тел.: 40057, 43492.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єктів малої
приватизації (початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: частина виробничого корпусу першої черK
ги цегельного заводу (літ. Б — виробничий цех) загальною
площею 2 337,0 м2 з обладнанням (у кількості 12 одиK
ниць), що не увійшла до статутного фонду фірми «Житомирін
вест» ВАТ.
Адреса: 12500, Житомирська обл., Коростишівський рн,
с. Мамрин.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 01272640.
Балансоутримувач: фірма «Житомирінвест» ВАТ.
Адреса балансоутримувача: 10029, м. Житомир, вул. Чапа
єва, 7.
Призначення об’єкта: виробництво керамічної цегли.
Відомості про земельну ділянку та будівлю. Частина виро
бничого корпусу першої черги цегельного заводу (літ. Б —
виробничий цех) загальною площею 2 337,0 м2 з обладнан
ням (у кількості 12 одиниць) являє собою державну частку в
розмірі 27,7 відсотка першої черги цегельного заводу. 72,3
відсотка першої черги розширення заводу належить на пра
вах власності відкритому акціонерному товариству «Жито
мирінвест». Висота приміщень виробничого цеху становить
9 м, каркас будівлі залізобетонний, стіни цегляні та з пане
лей типа «сандвіч», перекриття — ферми металеві, покриття
з металевого профільованого листа, покрівля — утеплювач
та руберойд. Підлога виконана з камінної брекчії, двері та во
рота металеві.
Обладнання: живильник СМК 214, глинорозрихлювач СМК —
2 од., кран мостовий грейферний — 2 од., глинозмішувач СМК
126А — 1 од., бігуни СМ365 — 1 од., вальці СМК 516 — 2 од.,
вальці СМК – 517 КВ — 1 од., кран козловий ККТ5 — 1 од.,
опалювальний агрегат — 1 од. Усе обладнання 1994 року ви
пуску.
Забезпечення сировиною передбачено з Мамринського ро
довища цегляних глин, розташованого на відстані 2 кілометрів
від заводу. Запаси корисних копалин розвідані та підраховані
на площі 37,1 га. Балансові запаси корисних копалин станом
на 01.01.94 становлять 3 900 тис. м3, строк служби кар’єру 93
роки.
Інженерні комунікації — водогін, газопровід низького тиску,
зливова та промислова каналізація, три незалежних високо
вольтних лінії ВЛ10 кВт, трансформаторна підстанція потуж
ністю 2000 кВт.
До виробничого корпусу підведена залізнична колія.
Земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30 %): 717 878,00 грн.
ПДВ: 143 575,60 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 861 453,60 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода
жу: 86 146 грн.
Умови продажу:
можливе перепрофілювання об’єкта;
забезпечити дотримання санітарноекологічних норм під час
експлуатації об’єкта;
витрати, пов’язані з приватизацією, покласти на покупця.
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно —
автомобіль ЗІЛK157 (держ. № 04K19 ЖИВ).
Адреса: 10029, м. Житомир, вул. Яна Гамарника, 52/54.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 03116743.
Балансоутримувач: ВАТ «Житомирське АТП 11827».
Адреса балансоутримувача: 10029, м. Житомир, вул. Яна Га
марника, 52/54.
Відомості про об’єкт: автомобіль ЗІЛ157, держ. № 0419
ЖИВ (фургон), 1965 року випуску, двигун № 496003, шасі
№ 155261, колір — зелений, тип кузова — автомайстерня,
вантажний.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 2 032,80 грн.
ПДВ: 406,56 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 2 439,36 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода
жу: 244 грн.
Умови продажу:
використання майна визначає покупець;
не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ва
ртості;
зняття автомобіля з обліку в органах ДАІ проводиться покуп
цем за рахунок власних коштів;
покупець зобов’язаний відшкодувати витрати пов’язані з під
готовкою об’єкта до приватизації.
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно —
автомобіль ЗІЛK157 (держ. № 04K20 ЖИВ).
Адреса: 10029, м. Житомир, вул. Яна Гамарника, 52/54.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 03116743.
Балансоутримувач: ВАТ «Житомирське АТП 11827».
Адреса балансоутримувача: 10029, м. Житомир, вул. Яна Га
марника, 52/54.
Відомості про об’єкт: автомобіль ЗІЛ157, держ. № 0420
ЖИВ (фургон), 1965 року випуску, двигун № 489677, шасі
№ 152166, колір — зелений, тип кузова — автомайстерня,
вантажний.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 2 032,80 грн.
ПДВ: 406,56 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 2 439,36 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода
жу: 244 грн.
Умови продажу:
використання майна визначає покупець;
не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної
вартості;
зняття автомобіля з обліку в органах ДАІ проводиться покуп
цем за рахунок власних коштів;
покупець зобов’язаний відшкодувати витрати пов’язані з під
готовкою об’єкта до приватизації.
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно —
автомобіль ЗІЛK157 (держ. № 04K21 ЖИВ).
Адреса: 10029, м. Житомир, вул. Яна Гамарника, 52/54.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 03116743.
Балансоутримувач: ВАТ «Житомирське АТП 11827».
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Адреса балансоутримувача: 10029, м. Житомир, вул. Яна Га
марника, 52/54.
Відомості про об’єкт: автомобіль ЗІЛ157, держ. № 0421
ЖИВ (бортовий), 1965 року випуску, двигун № 479316, шасі
№ 146246, колір — зелений, тип кузова — автомайстерня, ван
тажний.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 1 786,28 грн.
ПДВ: 357,26 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 2 143,54 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода
жу: 215 грн.
Умови продажу:
використання майна визначає покупець;
не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної
вартості;
зняття автомобіля з обліку в органах ДАІ проводиться покуп
цем за рахунок власних коштів;
покупець зобов’язаний відшкодувати витрати пов’язані з під
готовкою об’єкта до приватизації.
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: агреK
гат дизельний, дистилізатор, радіостанція «Карат» (2 од.),
прилад ІДK1, пилосос «Аудра».
Адреса: 10029, м. Житомир, вул. Яна Гамарника, 52/54.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 03116743.
Балансоутримувач: ВАТ «Житомирське АТП 11827».
Адреса балансоутримувача: 10029, м. Житомир, вул. Яна Га
марника, 52/54.
Відомості про об’єкт: дизельний агрегат з повітряним охо
лодженням, дизель Д242 ММЗ, 60 к.с., пересувний на шасі,
1981 р. в. Знаходиться в комплектному робочому стані.
Дистилізатор марки ДЗ42: 1988 р. в., продуктивність —
4 л/год. Знаходиться в робочому стані.
Радіостанція «Карат2Н» (2 од.): 1984 р. в., діапазон фіксо
ваних частот 1,6—2,85 МНz, кількість фіксованих частот — 1,
модуляція — USB. Знаходиться в робочому стані.
Прилад ІД1: 1984 р. в., діапазон вимірювання 20—500 рад., від
носне відхилення — 20%. Прилад знаходиться в робочому стані.
Пилосос «Аудра»: 1994 р. в., знаходиться в робочому стані.
Вартість продажу без ПДВ (вартість знижена на 30%):
6 741,70 грн.
ПДВ: 1 348,34 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 8 090,04 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода
жу: 810 грн.
Умови продажу:
використання майна визначає покупець;
не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної
вартості;
покупець, який придбає об’єкт зобов’язаний відшкодувати
витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн.
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне
відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК в Житомир
ській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.
Грошові кошти, що становить 10% від початкової вартості об’єк
та, перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональ
не відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК в Житомир
ській області, рах. № 37314013000010, МФО 811039.
Аукціон буде проведено 6 жовтня 2006 року об 11.00 за
адресою: м. Житомир, вул.1 Травня, 20, актовий зал.
Кінцевий термін прийняття заяв 2 жовтня 2006 року до 18.00.
Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати за адре
сою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20 кімн. 411, т. 227668.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональ
не відділення ФДМУ по Житомирській області, м. Житомир,
вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 227668, в робочі дні з
9.00 до 18.00.
В інформації Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву
про продаж на аукціоні 12 вересня 2006 року об’єкта малої
приватизації групи А — нежитлового будинку загальною
площею 556,7 м2 (за адресою: м. Київ, вул. Червонопіль
ська, 4, літ. А), опублікованій 09.08.06 в газеті «Відомості
приватизації» № 30 (419) на стор. 6, дату та адресу
проведення аукціону слід читати: «Аукціон буде
проведено 12 вересня 2006 року об 11.00 за адресою:
м. Київ, вул. Марини Раскової, 15 (3Kй поверх), філія
«Київський аукціонний центр» ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів».

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів державної власності
1. Назва об’єкта: нежитлова будівля — склад для цеменK
ту загальною площею 6,9 м2 (нежитлові приміщення склаK
ду цементу (літ. ЦK1).
Місцезнаходження об’єкта: 33000, м. Рівне, вул. Гагаріна, 16.
Балансоутримувач: ВАТ «Рівненський міськмолокоза
вод», Рівненська область, м. Рівне, вул. Гагаріна, 16, код за
ЄДРПОУ 00446977.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загаль
ною площею 6,9 м2. В будівлі наявне електроосвітлення, яке по
требує повної заміни. Приміщення знаходиться в аварійному
стані. Об’єкт знаходиться на території ТзОВ «Рівнеспецбудін
вест». Об’єкт знаходиться в оренді до 05.06.2007.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 513,00 грн.,
ПДВ — 102,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
615,60 грн.
Грошові кошти в розмірі 61,56 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 —
Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
2. Назва об’єкта: прохідна № 2 — нежитлова двоповерK
хова будівля загальною площею 23,8 м2 ( нежитлові приK
міщення будівлі (прохідна — 2) літ. ФK2).
Місцезнаходження об’єкта: 33000, м. Рівне, вул. Гагаріна, 16.
Балансоутримувач: ВАТ «Рівненський міськмолокозавод»,
Рівненська область, м. Рівне, вул. Гагаріна, 16, код за
ЄДРПОУ 00446977.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля, загаль
ною площею 23,8 м2. В будівлі наявне електропостачання, піч
не опалення в задовільному стані. Об’єкт розташований, на
території ТзОВ «Рівнеспецбудінвест». Об’єкт знаходиться в
оренді до 05.06.2007.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 8 314,00 грн.,
ПДВ — 1 662,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
9 976,80 грн.
Грошові кошти в розмірі 997,68 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 — Регі
ональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
3. Назва об’єкта: будівля колишнього клубу та їдальні заK
гальною площею 696,8 м2 ( нежитлові приміщення будівK
лі їдальніKклубу (літ. ТK2).
Місцезнаходження об’єкта: 33000, м. Рівне, вул. Гагаріна, 16.
Балансоутримувач: ВАТ «Рівненський міськмолокозавод»,
Рівненська область, м. Рівне, вул. Гагаріна, 16, код за
ЄДРПОУ 00446977.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення будівлі їдальні
клубу являють собою двоповерхову цегляну будівлю загаль
ною площею 696,8 м2. У будівлі є всі необхідні інженерні кому
нікації в незадовільному стані (потребують ремонту). Об’єкт
розташований на території ТзОВ «Рівнеспецбудінвест». Об’єкт
знаходиться в оренді до 05.06.2007.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 184 302,00 грн.,
ПДВ — 36 860,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
221 162,40 грн.
Грошові кошти в розмірі 22 116,24 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 — Регі
ональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
4. Назва об’єкта: складKнавіс з прибудованими складсьK
кими приміщеннями загальною площею 65,8 м2 (нежиK
тлові приміщення складуKнавісу (літ. ХK1).
Місцезнаходження об’єкта: 33000, м. Рівне, вул. Гагаріна, 16.
Балансоутримувач: ВАТ «Рівненський міськмолокозавод», Рів
ненська область, м. Рівне, вул. Гагаріна, 16, код за ЄДРПОУ
00446977.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля скла
ду та поруч розташований навіс, загальна площа 65,8 м2. У бу
дівлі підведено електроосвітлення, яке потребує повної замі
ни. Приміщення знаходиться в аварійному стані. Об’єкт розта
шований на території ТзОВ «Рівнеспецбудінвест». Об’єкт зна
ходиться в оренді до 05.06.2007.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 5 595,00 грн.,
ПДВ — 1 119,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
6 714,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 671,40 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 —
Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
5. Назва об’єкта: нежитлова двоповерхова цегляна будіK
вля загальною площею 418,5 м2 ( нежитлові приміщення
двоповерхової цегляної будівлі (літ. УK2).
Місцезнаходження об’єкта: 33000 м. Рівне, вул. Гагаріна, 16.
Балансоутримувач: ВАТ «Рівненський міськмолокозавод»,
Рівненська область, м. Рівне, вул. Гагаріна, 16, код за ЄДРПОУ
00446977.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення цегляної дво
поверхової будівлі являють собою двоповерхову будівлю, за
гальною площею 418,5 м2. Інженерні комунікації потребують ка
пітального ремонту. Приміщення знаходиться в аварійному ста
ні. Об’єкт розташований на території ТзОВ «Рівнеспецбудін
вест». Об’єкт знаходиться в оренді до 05.06.2007.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 121 491,00 грн.,
ПДВ — 24 298,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
145 789,20 грн.
Грошові кошти в розмірі 14 578,92 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 —
Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець;
дотримання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт;
утримання об’єкта та прилеглої території в належному сані
тарноекологічному стані протягом одного року з моменту на
буття права власності;
об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду, тощо ін
шим юридичним та фізичним особам без збереження умов, на
яких він був придбаний;
подальше відчуження об’єкта за договором купівлі–продажу,
до моменту підписання сторонами підсумкового акта перевір
ки виконання умов даного договору можливе лише за згодою
органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта приватиза
ції, покупець повинен покласти всі зобов’язання за цим дого
вором на нового власника. Новий власник у двотижневий тер
мін з дня переходу до нього права власності на об’єкт подає до
державного органу приватизації копії документів, що підтвер
джують перехід до нього права власності;
питання землекористування покупець вирішує самостійно
згідно з чинним законодавством України протягом одного ро
ку з моменту підписання акта приймання – передачі об’єкта;
покупець зобов’язаний сплатити продавцю витрати, пов’я
зані з підготовкою об’єкта до приватизації;
учасник аукціону, який відмовився від підписання протоколу,
якщо це підтверджується актом, підписаним трьома
незаінтересованими особами, позбавляється права на подаль
шу участь в аукціоні. Учасник аукціону, який визнаний перемож
цем, але відмовився від підписання договору купівліпродажу,
відшкодовує органу приватизації вартість робіт, пов’язаних з
підготовкою об’єкта до продажу та проведенням аукціону.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у 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.
Кінцевий термін прийняття заяв: 25 вересня 2006 року
включно до 17.15.
Аукціон буде проведено 29 вересня 2006 року об 11.00
в приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по РівненK
ській області за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Реєстрація учасників аукціону буде проводитися з 9.00 до
10.30.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування з дозволу регіонального відділення.
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Одержати додаткову інформацію та подати заяву за встанов
леною органом приватизації формою можна за адресою: м. Рів
не, вул. 16 Липня, 77, тел.: (0362) 635819, 262556.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні автотранспорту,
що знаходиться на балансі ВАТ «Харківське
автотранспортне підприємство № 16363»
(початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: автотранспорт, що знаходиться на балансі
ВАТ «Харківське автотранспортне підприємство № 16363».
Адреса об’єкта: 61172, м. Харків, вул. Роганська, 160.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 01332106, ВАТ «Харків
ське автотранспортне підприємство № 16363», 61172, м. Хар
ків, вул. Роганська, 160.
Відомості про об’єкт: напівпричіп ОДАЗ9370, держ. № 5556 ХГ,
бортовий з тентом, рік випуску 1990; напівпричіп ОДАЗ9370,
держ. № 7652 ХГ, бортовий з тентом, рік випуску 1990; напів
причіп ОДАЗ9370, держ. № 0996 ХГ, бортовий з тентом, рік
випуску 1988; напівпричіп ОДАЗ9370, держ. № 7654 ХГ, бор
товий з тентом, рік випуску 1990; напівпричіп ОДАЗ9370, держ.
№ 3801 ХЕ, бортовий з тентом, рік випуску 1990.
Вартість продажу без ПДВ — 21 017,50 грн., ПДВ — 4 203,50 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (зни
жено на 30%) —25 221 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної
вартості.
2. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регі
ональному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 2 522,10 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 22 вересня 2006 року об 11.00
в приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою:
м. Харків, Палац Праці, 7Kй під’їзд, 5Kй поверх.
Останній день приймання заяв — 18 вересня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні автотранспорту,
що знаходиться на балансі ВАТ «Харківське
автотранспортне підприємство №16363»
(початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: автотранспорт, що знаходиться на балансі
ВАТ «Харківське автотранспортне підприємство № 16363».
Адреса об’єкта: 61172, м. Харків, вул. Роганська, 160.
Балансоутримувач: 01332106, ВАТ «Харківське автотранс
портне підприємство № 16363», 61172, м. Харків, вул. Ро
ганська, 160.
Відомості про об’єкт: напівпричіп Н13Х, держ. № 5100 ХЕ,
рефрижератор, рік випуску 1988; напівпричіп Н13Х, держ.
№ 06489 ХА, рефрижератор, рік випуску 1989; напівпричіп
Н13Х, держ. № 3802 ХЕ, рефрижератор, рік випуску 1990.
Вартість продажу без ПДВ —19 932,50 грн., ПДВ — 3 986,50 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (зни
жено на 30%) — 23 919,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної
вартості.
2. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко
штами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на

р/р № 37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіо
нальне відділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 2 391,90 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 22 вересня 2006 року об 11.00
в приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою:
м. Харків, Палац Праці, 7Kй під’їзд, 5Kй поверх.
Останній день приймання заяв — 18 вересня 2006 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні екскаватора
ЕОK2621В
Назва об’єкта: екскаватор ЕО2621В на базі трактора «Бе
ларусь» р/н 36–34 ХП.
Адреса: 73027, м. Херсон, вул. Робоча, 66.
Об’єкт знаходиться на балансі ВАТ «Компанія «Дніпро»
(код за ЄДРПОУ 21295778, адреса: 73027, м. Херсон, вул. Ро
боча, 66), але не увійшов до його статутного фонду.
Характеристика об’єкта: рік випуску — 1986, модель —
ЕО2621В, тип — екскаватор одноківшовий з ковшем ємністю
0,25 м3 на базі трактора «Беларусь» ЮМЗ — 6А, колір — зеле
ний, двигун — Д65 дизельний.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 12 125,40 грн.,
ПДВ: 2 425,08 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 14 550,48 грн., зменшена на 30%.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу) для
участі в аукціоні: 1 455,05 грн.
Умови продажу: умови подальшого використання майна ви
значає покупець; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати
його повної вартості; зняття екскаватора з обліку в органах ДАІ
проводиться покупцем за рахунок власних коштів; покупець зо
бов’язаний відшкодувати витрати пов’язані з підготовчою ро
ботою до приватизації об’єкта.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — гро
шові кошти.
Аукціон відбудеться через 30 днів з дня опублікування
інформації у газеті «Відомості приватизації» о 10.00 за адK
ресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні
за місцем його розташування.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковува
ного мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за придба
ний об’єкт приватизації, вносяться на рахунок одержувача —
Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській області, р/р
№ 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержу
вача — УДК у Херсонській області, код банку — 852010.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості про
дажу для участі в аукціоні: одержувач — Регіональне відділен
ня ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37315008000014, код
за ЄДРПОУ 21295778 , банк одержувача — УДК у Херсонській
області, код банку — 852010.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь
в аукціоні можна в Регіональному відділенні ФДМУ по Херсон
ській області за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний 3, 6й
поверх, кімната 613, тел. 490373 з 8.00 до 17.00, в п’ятницю
з 8.00 до 15.00, вихідні — субота, неділя.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні вбудованого
приміщення діючої заводської їдальні
(форма власності державна)
Назва об’єкта: вбудоване приміщення діючої заводської
їдальні.
Адреса об’єкта: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Про
мислова, 2.
Балансоутримувач: ВАТ «Новокаховський завод «Укргідромех».
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 00100256.
Характеристика об’єкта: вбудоване приміщення заводської
їдальні в адміністративному корпусі підприємства площею

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Ä
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804249
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Санаторний комплекс «Удай» у складі: напірний колектор,
котельня; санаторій «Удай», що знаходяться на балансі
Управління капітального будівництва Полтавської обласної
державної адміністрації; об’єкт № 3 (підземні споруди), що
знаходяться на балансі об’єкта № 1 Кабінету Міністрів Укра
їни, за адресою: Полтавська область, м. Пирятин. Привати
зовано юридичною особою за 135 500,00 грн., у т. ч. ПДВ —
22 583,33 грн.
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
2квартирний житловий будинок, що перебуває на балансі
ВАТ «Вижницьке РТП», за адресою: Чернівецька обл., Вижни
цький рн, с. Іспас.
Приватизовано фізичною особою за 96 360,0 грн., у т. ч.
ПДВ — 16 060,0 грн.
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ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів незавершеного
будівництва
Назва об’єкта: незавершене будівництво житлового
будинку (позиція за генпланом 53).
Адреса: 12630, Житомирська обл., Брусилівський рн,
с.Хомутець.
Характеристика об’єкта. Будинок: стіни розібрані, зали
шився фундамент із бетонних фундаментних блоків. Гос
подарський блок: стіни — є в наявності нижній ряд залізо
бетонних стінових панелей та плита перекриття над одним
відділенням.
Ступінь будівельної готовності — 6%.
Вартість продажу без ПДВ: 56,89 грн.

754,2 м2. Відповідно до Державного акта на право власності на
земельну ділянку від 20.10.03 власником земельної ділянки по
вул. Промислова, 2, м. Н. Каховка є ВАТ «Новокаховський за
вод «Укргідромех».
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 94 080,0 грн.,
ПДВ — 18 816,0 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ — 112 896,0 грн.,
зменшена на 30%.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу
об’єкта) для участі в аукціоні: 11 289,60 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний сплатити вартість
робіт, пов’язаних з підготовчою роботою по приватизації
об’єкта;
подальше використання об’єкта визначає покупець;
питання земельних відносин покупець вирішує самостійно;
експлуатацію об’єкта здійснювати відповідно до санітарно
технічних, пожежних та екологічних норм;
утримання прилеглої території у належному санітарному
стані.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові
кошти.
Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 за адK
ресою: 73000, м. Херсон, бульв. Мирний, 3.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні припи
няється за три дні до початку аукціону.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі одного неоподатковува
ного мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за придба
ний об’єкт приватизації, вносяться на рахунок одержувача —
Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській області, р/р №
37183003000014 в УДК у Херсонській області, код за ЄДРПОУ
21295778, МФО 852010.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості
продажу об’єкта для участі в аукціоні вносяться на рахунок
одержувача — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонсь
кій області, р/р № 37315008000014, код за ЄДРПОУ
21295778, банк одержувача УДК у Херсонській області,
МФО 852010.
Одержати додаткову інформацію, ознайомитись з об’єк
том та подати заяву на участь в аукціоні можна у Регіональ
ному відділенні ФДМУ по Херсонській області за адресою:
73000, м. Херсон, бульв. Мирний, 3, 6й поверх, кімната 613,
тел. 490373, з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, п’ятни
ця з 8.00 до 15.45, вихідні — субота, неділя.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням вартості
на 30 % приміщення колишньої музичної школи
(державна власність)
Назва об’єкта: приміщення колишньої музичної школи, що
знаходиться на балансі ВАТ «Вільховецький цукровий завод».
Код за ЄДРПОУ: 01980437.
Адреса: Черкаська обл., Звенигородський рн, с. Вільховець,
вул. Горького, 2а.
Призначення об’єкта: нежитлове приміщення.
Відомості про земельну ділянку та приміщення: земель
на ділянка окремо не виділена. Приміщення знаходиться на
другому поверсі двоповерхової цегляної нежитлової будів
лі, рік забудови — 1978, група капітальності — І. До будівлі
підведені заводські мережі електро, водопостачання, ка
налізації, опалення, які відключені в даний час в зв’язку з
тим, що завод не працює. Загальна площа приміщення —
291,2 м2.
Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта по
купець вирішує самостійно.
Вартість продажу без ПДВ: 6 440 грн., ПДВ: 1 288 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 7 728 гривень.
Грошові кошти в розмірі 772,80 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
р/р № 37310007000007 в УДК у Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черка
ській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37184006000007 в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код
21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.
Термін прийняття заяв до 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.
Умови розрахунку за об’єкт: для юридичних та фізичних осіб —
грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області, 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 442,
тел.: 372661, 456435, час роботи — з 9.00 до 18.00, крім
вихідних.

ПДВ: 11,38 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 68,27 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про
дажу: 7 грн.
Назва об’єкта: незавершене будівництво житлового буK
динку (позиція за генпланом 107).
Адреса: 12630, Житомирська обл., Брусилівський рн, с. Хо
мутець.
Характеристика об’єкта. Будинок: фундамент з бетонних
фундаментних блоків, частково розібраний верхній ряд. Гос
подарський блок: стіни із залізобетонних стінових панелей,
перекриття над одним відділенням за проектом, погріб із бе
тонних блоків, обвалований.
Ступінь будівельної готовності — 7%.
Вартість продажу без ПДВ: 26,90 грн.
ПДВ: 5,38 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 32,28 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості
продажу: 4 грн.
Назва об’єкта: незавершене будівництво житлового буK
динку (позиція за генпланом 108).
Адреса: 12630, Житомирська обл., Брусилівський рн, с. Хо
мутець.
Характеристика об’єкта. Будинок: фундамент з бетонних
фундаментних блоків, частково розібраний верхній ряд. Гос
подарський блок: стіни із залізобетонних стінових панелей,
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перекриття над одним відділенням за проектом, погріб з бе
тонних блоків, обвалований
Ступінь будівельної готовності — 7%.
Вартість продажу без ПДВ: 26,90 грн.
ПДВ: 5,38 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 32,28 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про
дажу: 4 грн.
Назва об’єкта: незавершене будівництво житлового буK
динку (позиція за генпланом 502).
Адреса: 12630, Житомирська обл., Брусилівський рн, с. Хо
мутець.
Характеристика об’єкта. Будинок: фундамент з бетонних
фундаментних блоків майже розібраний. Господарський блок:
стіни — два ряди залізобетонних стінових панелей (з одного
боку дві плити відсутні), перекриття над одним відділенням
за проектом.
Ступінь будівельної готовності — 4%.
Вартість продажу без ПДВ: 61,57 грн.
ПДВ: 12,31 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 73,88 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про
дажу: 8 грн.
Назва об’єкта: незавершене будівництво житлового буK
динку (позиція за генпланом 503).
Адреса: 12630, Житомирська обл., Брусилівський рн, с. Хо
мутець.
Характеристика об’єкта. Будинок: фундамент з бетон
них фундаментних блоків майже розібраний. Господарсь
кий блок: стіни — два ряди залізобетонних стінових пане
лей (з одного боку дві плити відсутні), одне відділення пе
рекрите.
Ступінь будівельної готовності — 5%.
Вартість продажу без ПДВ: 61,57 грн.
ПДВ: 12,31 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 73,88 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про
дажу: 8 грн.
Умови продажу для житлових будинків (позиції за генпла/
ном 53, 107, 108, 502, 503):
розібрати об’єкт та впорядкувати земельну ділянку протя
гом одного року з моменту підписання акта приймання
передачі; у разі відмови покупця від права придбання земель
ної ділянки додержувати умови здавання земельної ділянки ор
ганам місцевого самоврядування (вивезти з будівельного май
данчика сміття, що залишилось після розбирання об’єкта, за
сипати землею траншею чи котлован під фундамент після йо
го демонтажу, надати регіональному відділенню довідку з ор
гану місцевого самоврядування про впорядкування земельної
ділянки); не здійснювати відчуження об’єкта незавершеного бу
дівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’
єкт, до моменту закінчення розбирання; забезпечити дотри
мання санітарних та екологічних норм і охорони навколишньо
го природного середовища під час розбирання.
До житлових будинків інженерні комунікації не підведені.
Будівництво житлових будинків здійснювалось протягом
1992—1993 рр.
Відомості про земельну ділянку під забудову для житлових
будинків — 0,262 га.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 33732519; балансоут
римувач: Головне управління будівництва та архітектури обл
держадміністрації; адреса балансоутримувача: 10014, м. Жи
томир, Майдан Рад, 12.
Назва об’єкта: незавершене будівництво заводу стіноK
вих та цегельних матеріалів (повторний продаж, початкова
вартість знижена на 30%).
Адреса: 12741, Житомирська обл., Баранівський рн, с. Гри
ньки, вул. Пушкіна, 2а.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 01052938.
Балансоутримувач: приватне сільськогосподарське під
приємство «Маяк».
Адреса балансоутримувача: 12741, Житомирська обл., Ба
ранівський рн, с. Гриньки.
Характеристика об’єкта. До складу об’єкта входять: головний
виробничий корпус, прохідна, автовагова, водонапірні башти
технічної та питної води, пожежні резервуари, водопровідна на
сосна станція, водозабірні споруди, очисні споруди замазуче
них дощових стоків, вигріб. По головному корпусу виконані та
кі конструктивні елементи: фундамент, зовнішні та внутрішні сті
ни, покриття та перекриття із залізобетонних панелей, покрів
ля. У сушильному відділенні виконана будівельна частина ту
нельної печі та укладені рейки для вагонеток. Частково вико
нана рампа для відвантаження готової продукції. Пожрезерву
ари: ємністю по 50 м3 кожний із збірних залізобетонних стіно
вих панелей. Очисні споруди замазучених дощових стоків –
прямокутний заглиблений закритий резервуар, стіни — збірні
залізобетонні з монолітними ділянками, частково виконане пе
рекриття та покриття. Автоваги — виконані фундамент, стіни,
яма під монтаж автомобільних вагів, покрівля. Дві водонапірні
башти технічної та питної води по 25 м3 кожна являють собою
сталеві зварені баки ціліндричної форми на залізобетонних опо
рах. За межами будівельного майданчика виконані дві арт
свердловини та насосна станція (прямокутна будівля з кера
мічної цегли, перекрита, без підлоги). Територія заводу ого
роджена залізобетонними плитами. До майданчика підведено
повітряну лінію електропередач. Обладнання для функціонуван
ня заводу відсутнє. Поруч з заводом знаходиться кар’єр для
видобування глини для виробництва цегли. До с.Гриньки від
заводу прокладено ґрунтову дорогу.
Будівництво здійснювалось протягом 1994—1997 рр.
Ступінь будівельної готовності — 47%.
Відомості про земельну ділянку — 2,2 га.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 280 862,40 грн.
ПДВ: 56 172,48 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 337 034,88 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про
дажу: 33 704 грн.
Умови продажу:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівницт
ва та ввести його в експлуатацію протягом 3 років з моменту
підписання акта прийманняпередачі; можлива зміна первіс
ного призначення; протягом одного року з моменту підпи
сання акта прийманняпередачі підготувати документи та
здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забу
довника на об’єкт незавершеного будівництва; не здійсню
вати відчуження об’єкта незавершеного будівництва та зе
мельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до момен
ту завершення будівництва та введення його в експлуатацію;
забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколиш
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нього природного середовища під час добудови та подаль
шого введення в експлуатацію об’єкта приватизації; поку
пець, який придбає об’єкт, зобов’язаний відшкодувати ви
трати пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації.
Назва об’єкта: незавершене будівництво житлового буK
динку (позиція за генпланом 273) (повторний продаж).
Адреса: 12630, Житомирська обл., Брусилівський рн, с. Хо
мутець.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 33732519.
Балансоутримувач: Головне управління будівництва та ар
хітектури ОДА.
Адреса балансоутримувача: 10014, м.Житомир, Майдан
Рад, 12.
Характеристика об’єкта. Стіни та внутрішні перегородки з
монолітного керамзитобетону; перекриття повністю; фронто
ни — з одного боку впали, з другого — є в наявності. Госпо
дарський блок на два відділення, стіни — збірні з/б панелі,
одне відділення перекрите з/б плитами перекриття. До жит
лового будинку інженерні комунікації не підведені.
Будівництво здійснювалось протягом 1992—1993 рр.
Ступінь будівельної готовності — 65%.
Відомості про земельну ділянку — 0,262 га.
Вартість продажу без ПДВ: 792,50 грн.
ПДВ: 158,50 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 951,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про
дажу: 96 грн.
Умови продажу: завершити будівництво об’єкта та ввести
його в експлуатацію протягом 2 років; збереження первісно
го призначення; протягом одного року з моменту підписання
акта прийманняпередачі підготувати документи та здійсни
ти відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на
об’єкт незавершеного будівництва; не здійснювати відчужен
ня об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки,
на якій розташований цей об’єкт, до моменту завершення бу
дівництва та введення його в експлуатацію; забезпечення ви
мог екологічної безпеки, охорони навколишнього природно
го середовища під час добудови та подальшого введення в
експлуатацію об’єкта приватизації.
Питання придбання чи оренди земельної ділянки, відведе
ної під забудову об’єкта незавершеного будівництва, поку
пець вирішує з органами місцевого самоврядування після на
буття ним права власності на об’єкт приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн.
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза
ції перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіона
льне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК в Жи
томирській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.
Грошові кошти, що становить 10% від початкової вартості
об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача коштів: ре
гіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК в
Житомирській області, рах. № 37314013000010, МФО 811039.
Аукціон буде проведено 6 жовтня 2006 року об 11.00 за
адресою: м. Житомир, вул.1 Травня, 20, актовий зал.
Кінцевий термін прийняття заяв: 2 жовтня 2006 року до
18.00.
Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати за адре
сою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 227668.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональ
не відділення ФДМУ по Житомирській області, м. Житомир,
вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 227668, в робочі дні з
9.00 до 18.00.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
про повторний продаж на аукцiонi 108Kквартирного
житлового будинку (початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: 108квартирний житловий будинок.
Адреса об’єкта: Кiровоградська область, м. Світловодськ,
МР 4а, вул. Новогеоргіївська, 48.
Балансоутримувач: ВАТ «Чисті метали».
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача та його адреса:
00194748; 27500, Кіровоградська область, м. Світловодськ,
вул. Заводська, 3.
Відомості про об’єкт: за проектом — трисекційний дев’я
типоверховий житловий будинок на 108 квартир. Виконано
стрічкові фундаменти із залізобетону та стіни підвалу із збір
них залізобетонних блоків.
Cтупінь будівельної готовності: 4%.
Площа земельної дiлянки: земельна ділянка окремо не від
ведена.
Початкова вартість об’єкта без ПДВ: 24 693,20 грн., ПДВ —
4 938,64 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
29 631,84 грн.
Умови продажу: завершення будiвництва об’єкта протягом
5 рокiв без збереження первісного призначення; заборона
вiдчуження об’єкта незавершеного будiвництва та земельної
дiлянки, на якiй розташований цей об’єкт, до завершення бу
дiвництва та введення об’єкта в експлуатацiю; забезпечення
вимог екологiчної безпеки, охорони навколишнього природ
ного середовища пiд час добудови та подальшого введення в
експлуатацiю об’єкта; питання вiдведення, купiвлi або дов
гострокової оренди земельної дiлянки пiд даним об’єктом ви
рiшується новим власником самостiйно згiдно з порядком,
установленим чинним законодавством.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,0 грн. та розрахунки
за об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37182500900001,
банк — УДК у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, код
13747462; одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Кі
ровоградській області.
Грошові кошти в розмірі 2 963,18 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
р/р № 37312002000547; банк одержувача — УДК у Кiрово
градськiй областi, МФО 823016, код 13747462, одержувач —
Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін прийняття заяв — 18 вересня 2006 року.
Аукціон буде проведено 22 вересня 2006 року об 11.00
за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РегіоK
нальне відділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем йо
го знаходження та отримати додаткову інформацію в Регіо
нальному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області за ад
ресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 710, тел.
235332.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне

відділення ФДМУ по Кіровоградській області, 25009, м. Кіро
воград, вул. Глинки, 2, кімн. 809, тел. 234540.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукцiонi магазину
(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: магазин.
Адреса: Кiровоградська область, Олександрійський район,
с. Бутівське.
Балансоутримувач: Управлiння капiтального будiвництва
Кiровоградської обласної державної адмiнiстрацiї.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 04013850; адреса:
25022, м. Кіровоград, пл. Кірова, 1.
Відомості про об’єкт: одноповерхове приміщення магази
ну з двома торговими залами, розміром в осях 18х24 м; фун
даменти бетонні; стіни з силікатної цегли; перегородки з чер
воної цегли; перекриття із збірних залізобетонних панелей,
перетини збірні залізобетонні.
Cтупінь будівельної готовності: 34,5%.
Площа земельної дiлянки: земельна ділянка окремо не від
ведена.
Початкова вартість об’єкта без ПДВ: 40 491,50 грн., ПДВ —
8 098,30 грн.
Початкова вартість об’єкта з ПДВ: 48 589,80 грн.
Умови продажу: завершення будiвництва об’єкта протягом
5 рокiв без збереження первісного призначення; заборона
вiдчуження об’єкта незавершеного будiвництва та земельної
дiлянки, на якiй розташований цей об’єкт, до завершення бу
дiвництва та введення об’єкта в експлуатацiю; забезпечення
вимог екологiчної безпеки, охорони навколишнього природ
ного середовища пiд час добудови та подальшого введення в
експлуатацiю об’єкта; питання вiдведення, купiвлi або довго
строкової оренди земельної дiлянки пiд даним об’єктом ви
рiшується новим власником самостiйно згiдно з порядком,
установленим чинним законодавством.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,0 грн. та розрахунки за об’
єкт приватизації вносяться на р/р № 37182500900001, банк — УДК
у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, код 13747462, одержу
вач — Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти в розмірі 4 858,98 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться
на р/р № 37312002000547; банк — УДК у Кiровоградськiй об
ластi, МФО 823016, код 13747462, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін прийняття заяв — 18 вересня 2006 року.
Аукціон буде проведено 22 вересня 2006 року об 11.00
за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РегіоK
нальне відділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
знаходження та отримати додаткову інформацію в Регіональ
ному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 710, тел. 235332.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Кіровоградській області, 25009, м. Кіро
воград, вул. Глинки, 2, кімн. 809, тел. 234540.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукцiонi механізованого току
(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: механізований тік.
Адреса об’єкта: Кiровоградська область, Олександрійський
район, с. Бутівське.
Балансоутримувач: Управлiння капiтального будiвництва
Кiровоградської обласної державної адмiнiстрацiї.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 04013850; адреса:
25022, м. Кіровоград, пл. Кірова, 1.
Відомості про об’єкт: критий майданчик для зберігання
зерна — навіс розміром 48 х 72м; фундаменти стовпчасті з
монолітного залізобетону; металеві колони; перекриття — ме
талеві ферми ПП1 та ПП2; покрівля з металевого профнас
тилу; підлога асфальтобетонна. Територія току огороджена
металевою огорожею довжиною 150 пог. м та висотою 2 м.
Cтупінь будівельної готовності: 70%.
Площа земельної дiлянки: земельна ділянка окремо не від
ведена.
Початкова вартість об’єкта без ПДВ — 94 882,90 грн.,
ПДВ — 18 976,58 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
113 859,48 грн.
Умови продажу: завершення будiвництва об’єкта протягом
5 рокiв без збереження первісного призначення; заборона
вiдчуження об’єкта незавершеного будiвництва та земельної
дiлянки, на якiй розташований цей об’єкт, до завершення бу
дiвництва та введення об’єкта в експлуатацiю; забезпечення
вимог екологiчної безпеки, охорони навколишнього природ
ного середовища пiд час добудови та подальшого введення в
експлуатацiю об’єкта; питання вiдведення, купiвлi або довго
строкової оренди земельної дiлянки пiд даним об’єктом ви
рiшується новим власником самостiйно згiдно з порядком,
установленим чинним законодавством.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,0 грн. та розрахунки за
об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37182500900001, код
13747462, банк одержувача — УДК у Кiровоградськiй областi,
МФО 823016, одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по
Кіровоградській області.
Грошові кошти в розмірі 11 385,95 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
р/р № 37312002000547; банк одержувача — УДК у Кiрово
градськiй областi, МФО 823016, код 13747462, одержувач —
Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін прийняття заяв — 18 вересня 2006 року.
Аукціон буде проведено 22 вересня 2006 року об 11.00
за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РегіоK
нальне відділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його знаходження та 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
відділення ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 809, тел. 234540.
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В інформації Регіонального відділення ФДМУ по Сумській
області про продаж на аукціоні об’єкта групи Д — житлового
будинку за адресою: Сумська обл., м. Лебедин, вул.
Молодіжна, 22, опублікованій в газеті «Відомості приватизації»
від 26.07.2006 № 28 (417) на стор. 9, слід читати:
«Кінцевий термін прийняття заяв — 28 серпня 2006
року.
Аукціон буде проведено 1 вересня 2006 року».
Далі за текстом.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні зі зниженням початкової
вартості продажу до 30% (під добудову) об’єкта
державної власності — санаторіюKпрофілакторію
Назва об’єкта: санаторійпрофілакторій.
Місцезнаходження: Чернігівська область, Чернігівський ра
йон, с. Брусилів, вул. Радянська, 1б.
Характеристика об’єкта: двоповерхова цегляна будівля роз
міром 19,9 х 11,4 м з підвалом. Підвал із бетонних блоків та
керамічної цегли. Із бетонних блоків збудовано спуск в підвал.
У будівлі частково виконані внутрішні перегородки із червоної
керамічної цегли. Перекриття і покриття будівлі із збірних залі
зобетонних плит. Дах будівлі шатровий, на 70% вкритий
даховою сталлю. Опоряджувальні роботи не виконувались. За/
гальна будівельна готовність об’єкта становить близько 50 %.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 27 795 грн.;
ПДВ — 5 559 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 33 354 грн.
Умови продажу: під добудову протягом п’яти років після під
писання договору купівліпродажу, без збереження профілю;
покупець самостійно вирішує питання землевідведення; за
безпечити дотримання вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища під час добудови та
подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації; за
борона відчуження об’єкта незавершеного будівництва та зе
мельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до завер
шення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію; у ни
жчезазначені строки з моменту підписання акта приймання
передачі об’єкта незавершеного будівництва вчинити таке: у
місячний термін зареєструвати договір купівліпродажу у від
повідній місцевій раді; у місячний термін отримати висновок
про технічний стан основних конструкцій об’єкта; в 3місяч
ний термін укласти договір оренди земельної ділянки, на якій
розташований об’єкт незавершеного будівництва, або здій
снити приватизацію зазначеної земельної ділянки; в 5місяч
ний термін отримати дозвіл на проектнопошукові роботи; в
річний термін отримати дозвіл інспекції державного архітек
турнобудівельного контролю на виконання будівельних ро
біт; розстрочка платежу згідно з чинним законодавством.
Грошові кошти в розмірі 3 336 грн., що становить 10 % від по
чаткової вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37312006000431,
одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк
одержувача — УДК у Чернігівській обл., МФО 853592.
Засоби платежу: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на приватизацію у розмірі 17 грн.
вноситься на р/р № 37187500900002, одержувач РВ ФДМУ
по Чернігівській обл., код 14243893, банк одержувача — УДК
в Чернігівській обл., МФО 853592.
Кінцевий термін прийняття заяв — 2 жовтня 2006 року.
Аукціон відбудеться 6 жовтня 2006 р. об 11.00 за адK
ресою: просп. Миру, 68, м. Чернігів.
Додаткову інформацію щодо об’єкта можна отримати в
Регіональному відділенні ФДМУ по Чернігівській області за
адресою: просп. Миру, 43, м. Чернігів, 14000, кімн. 319,
тел. 676302 з 8.00 до 17.00 (крім вихідних).

ПРОДАЖ НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ЛОТА
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота
об’єктів незавершеного будівництва
Назва об’єкта: незавершене будівництво житлового
будинку (позиція за генпланом 149).
Адреса: 13514, Житомирська обл., Попільнянський рн, смт
Корнин.
Характеристика об’єкта. Цоколь перекритий залізобетон
ними плитами; стіни — збірні керамзитобетонні панелі, об
кладені силікатною цеглою. Перекриття і перегородки із залі
зобетонних плит. Дах і покрівля з азбестоцементних листів.
Господарський блок на два відділення; стіни із силікатної це
гли, дах — дерев’яні крокви без покрівлі. До госпблоку при
будований погріб, обвалований, перекритий, вхід — без пе
рекриття і дверей.
Ступінь будівельної готовності — 58%.
Вартість продажу без ПДВ: 38 406,72 грн.
ПДВ: 7 681,34 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 46 088,06 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про
дажу: 4 609 грн.
Назва об’єкта: незавершене будівництво житлового буK
динку (позиція за генпланом 164).
Адреса: 13514, Житомирська обл., Попільнянський рн, смт
Корнин.
Характеристика об’єкта. Цоколь перекритий залізобетон
ними плитами; стіни — збірні керамзитобетонні панелі, об
кладені силікатною цеглою. Перекриття і перегородки із залі
зобетонних плит. Дах і покрівля з азбестоцементних листів.
Господарський блок розібраний, погріб — півтора ряди фун
даментних блоків та 1 сога.
Ступінь будівельної готовності — 45%.
Вартість продажу без ПДВ: 33 072,61 грн.
ПДВ: 6 614,52 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 39 687,13 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про
дажу: 3 969 грн.
Умови продажу для житлових будинків (позиції за генпла/
ном 149, 164):
завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуата
цію протягом 3 років з моменту підписання акта приймання
передачі; збереження первісного призначення; протягом одно
го року з моменту підписання акта прийманняпередачі підготу
вати документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення
права забудовника на об’єкт незавершеного будівництва; не
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здійснювати відчуження об’єкта незавершеного будівництва та
земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до момен
ту завершення будівництва та введення його в експлуатацію; за
безпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишньо
го природного середовища під час добудови та подальшого вве
дення в експлуатацію об’єкта приватизації.
До житлових будинків інженерні комунікації не підведені.
Будівництво житлових будинків здійснювалось протягом
1991—1999 рр.
Відомості про земельну ділянку під забудову для житлових
будинків — 0,182 га.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 33732519; балансоут
римувач: Головне управління будівництва та архітектури обл
держадміністрації; адреса балансоутримувача: 10014, м. Жи
томир, Майдан Рад, 12.
Питання придбання чи оренди земельної ділянки, відведе
ної під забудову об’єкта незавершеного будівництва, поку
пець вирішує з органами місцевого самоврядування після на
буття ним права власності на об’єкт приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн.
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза
ції перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіона
льне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК в Жи
томирській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.
Грошові кошти, що становить 10% від початкової вартості
об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача коштів: ре
гіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК в
Житомирській області, рах. № 37314013000010, МФО 811039.
Аукціон буде проведено 6 жовтня 2006 року об 11.00
за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий зал.
Кінцевий термін прийняття заяв — 2 жовтня 2006 року до
18.00.
Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати за адре
сою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 227668.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональ
не відділення ФДМУ по Житомирській області, м. Житомир,
вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 227668, в робочі дні з
9.00 до 18.00

ІВАНОKФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом
зниження ціни лота незавершеного будівництва заводу
баштових кранів, повернутого за рішенням суду
в державну власність
Назва об’єкта: завод баштових кранів.
Місцезнаходження об’єкта: 77300, ІваноФранківська об
ласть, м. Калуш, вул. Б. Хмельницького.
Відомості про об’єкт: адміністративнопобутовий корпус,
літ. А — будівля складної конфігурації на 2, 3 і 4 поверхи, зага
льна площа 2 420,2 м2, ступінь будівельної готовності: 60%.
Виробничий корпус № 3, літ. Б — одноповерхова будівля,
загальна площа 27 208,8 м2, ступінь будівельної готовності:
70%. У першому поперечному прогоні змонтовано три мос
тові крани, в повздовжніх прогонах — ще 8 мостових кранів
(всього 11 мостових кранів вантажопідйомністю 10—16 т) та
в поперечних прогонах, які розташовані в напрямі адмініст
ративнопобутового корпусу, знаходяться три мостові крани
(кранбалки) вантажопідйомністю 5 т. У повздовжніх прого
нах виробничого корпусу змонтовано 24 консольних крани та
розташовано круг поворотний вантажопідйомністю 10 т.
Технологічний майданчик, літ. В, загальна площа — 4 103,1 м2,
ступінь будівельної готовності: 100%.
Компресорна станція, літ. Г — одноповерхова будівля, пло
ща 175,7 м2, ступінь будівельної готовності: 66%.
Станція газифікації двоокису вуглецю, літ. Д — одноповер
хова будівля, площа — 47,2 м2, ступінь будівельної готовно/
сті: 70%.
Склад матеріалів і обладнання, літ .Е — площа 445,3 м2, сту/
пінь будівельної готовності: 77%.
Склад кисневих балонів, літ. Є і Є’ — площа 293,0 і 29,0 м2,
ступінь будівельної готовності: 68% і 87%.
Насосна, літ. Ж — площа 122,5 м2, ступінь будівельної го/
товності: 57%.
Споруда по очищенню і використанню дощових вод, літ. З —
площа 963,0 м2.
Флотаторна, літ. К — площа 455,0 м2, ступінь будівельної
готовності: 75%.
Установка для збезводнення, літ. Л — площа 46,6 м2, сту/
пінь будівельної готовності: 82%.
Каналізаційна насосна, літ. Н — площа 34,9 м2, ступінь бу/
дівельної готовності: 65%.
Очисні споруди фарбувального цеху, літ. О — площа
34,5 м 2 .
Теплопункт, літ. П — площа 103,3 м2, ступінь будівельної го/
товності: 87%.
Ампулосховище, літ. Р — площа 46,5 м2, ступінь будівель/
ної готовності: 75%.
Резервуар запасу води № 2, склад зберігання балонів сти
снутого газу № 3, резервуари з розчином піноутворювача
№ 4, резервуари для води № 5, резервуари очищеної води
№ 6, огорожа із залізобетонних плит площею 2 235,2 м2, ав
тодорога, під’їзна колія, інженерні мережі водотеплопроводу
та каналізації.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки
9,8 га.
Ступінь будівельної готовності: 73,0%.
Ціна продажу без ПДВ — 6 063 920 грн.;
ПДВ — 1 212 784 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ —
7 276 704 грн.
Умови продажу: завершити будівництво об’єкта та ввести йо
го в експлуатацію протягом 5 років з правом зміни первісного
призначення. До завершення будівництва і введення об’єкта в
експлуатацію покупцю забороняється здійснювати відчужен
ня об’єкта і земельної ділянки. Під час добудови об’єкта та вве
дення його в експлуатацію покупець зобов’язаний здійснюва
ти заходи щодо збереження навколишнього середовища, за
безпечувати дотримання санітарних та екологічних норм. Пи
тання оренди або приватизації земельної ділянки вирішується
покупцем самостійно після укладення договору купівліпродажу
об’єкта згідно з чинним законодавством. Можлива розстроч
ка платежу за об’єкт строком до одного року. Покупець відшко
довує регіональному відділенню витрати, пов’язані з підготов
кою об’єкта до приватизації.
Аукціон буде проведено об 11.00 в регіональному відK
діленні через 30 днів після публікації цієї інформації.

Кінцевий термін прийняття заяв — за три дні до дати про
ведення аукціону. Учасники аукціону перераховують Регі
ональному відділенню ФДМУ по ІваноФранківській обла
сті (код установи за ЄДРПОУ 13660726) в банк УДК в Іва
ноФранківській області, МФО 836014: за реєстрацію за
яви 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт приватизації на рахунок № 37180500900001,
727 670 грн. — грошові кошти в розмірі 10% від початкової
вартості об’єкта приватизації, на рахунок № 37314913660726.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем йо
го розташування. Додаткову інформацію можна отримати в
Регіональному відділенні ФДМУ по ІваноФранківській обла
сті за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Січових Стрільців,
15, каб. 307, тел. 750044.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота
(під добудову) об’єктів незавершеного будівництва
державної власності
1. Назва об’єкта: школа.
Місцезнаходження: Чернігівська область, Куликівський
район, с. Авдіївка, вул. Шкільна, 1.
Характеристика об’єкта: до складу ОНБ школи входять —
школа, спортзал, теплиця та котельня.
Будівля школи розміром 13,5х55,1 м — двоповерховий уч
бовий корпус із силікатної та керамічної цегли з перехідною
галереєю розміром 3,5х14,5 м. Підвальне приміщення із за
лізобетонних фундаментних плит, бетонних блоків та керамі
чної цегли. Перекриття будівлі виконано зі збірних залізобе
тонних плит, покрівля з шиферу. Будівельна готовність: 40%.
Спортзал — одноповерхова будівля розміром 12,9х36,2 м
із силікатної та керамічної цегли з двоповерховим адмініст
ративнопобутовим корпусом. Перекриття будівлі виконано
зі збірних залізобетонних плит. Спортзал перекритий залі
зобетонними плитами. Покрівля відсутня. Будівельна го/
товність: 30%.
Котельня — одноповерхова будівля розміром 18,5х9,5 м
із керамічної цегли, перекриття із залізобетонних плит, по
крівля відсутня. Будівельна готовність: 30%. Теплиця розмі
ром 9,9х15,8 м. Виконано фундамент і цоколь із керамічної
цегли висотою 0,5 м. Будівельна готовність: 10%.
Загальна будівельна готовність об’єкта становить 30%.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ —
179 260 грн.;
ПДВ — 35 852 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 215 112 грн.
Умови продажу: засоби платежу — грошові кошти; під добу
дову протягом п’яти років після підписання договору купівлі
продажу, без збереження профілю; після підписання акта при
йманняпередачі покупець зобов’язаний: в місячний термін
отримати висновок про технічний стан основних конструкцій
об’єкта; в тримісячний термін укласти договір оренди земель
ної ділянки, на якій розташований ОНБ, або здійснити прива
тизацію зазначеної земельної ділянки; в 5місячний термін
отримати дозвіл на проектнопошукові роботи; в річний тер
мін отримати дозвіл інспекції ДАБК на виконання будівельних
робіт; заборона відчуження об’єкта незавершеного будівницт
ва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до
завершення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію;
забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколиш
нього природного середовища під час добудови та подальшо
го введення в експлуатацію об’єкта приватизації; розстрочка
платежу згідно з чинним законодавством; покупець самостій
но вирішує питання землевідведення, згідно з чинним законо
давством України.
Грошові кошти в розмірі 21 512 грн., що становить 10 % від
початкової вартості об’єкта вносяться на р/р №
37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл.,
код 14243893, банк одержувача — УДК у Чернігівській обл.,
МФО 853592.
2. Назва об’єкта: житловий будинок.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Ріпкинський район,
с. Павлівка, вул. Нова, 18.
Характеристика об’єкта: до складу об’єкта входять: 1)
житловий будинок — одноповерхова будівля із силікатної
та керамічної цегли розміром 11,1х10,1 м. Перекриття із
залізобетонних плит, дах покрито шифером. Підлога, опо
ряджувальні роботи не виконані, перегородки виконані ча
стково; 2) господарський блок із керамічної цегли розмі
ром 11,25х7 м, вкрито шифером; 3) льох із бетонних бло
ків та керамічної цегли розміром 3,75х4,75 м, перекрито
залізобетонними плитами. Поруч знаходяться: дорога з
твердим покриттям, мережі електро, газо, водопоста
чання.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 4 200 грн.
ПДВ — 840 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 5 040 грн.
Грошові кошти в розмірі 504 грн., що становить 10 % від по
чаткової вартості об’єкта вносяться на р/р № 37312006000431,
одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893,
банк одержувача — УДК у Чернігівській обл., МФО 853592.
Умови продажу:
завершити будівництво об’єкта зі збереженням профілю
протягом п’яти років після підписання договору купівлі
продажу; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища під час добудови та
подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації;
заборона відчуження об’єкта незавершеного будівництва
та земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, до завер
шення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію;
розстрочка платежу згідно з чинним законодавством;
у нижчезазначені строки з моменту підписання актів прийман
няпередачі об’єкта незавершеного будівництва вчинити такі дії:
в місячний термін зареєструвати договір купівліпродажу у від
повідній місцевій раді; в 3місячний термін укласти договір
оренди земельної ділянки на якій розташований об’єкт.
3. Назва об’єкта: житловий будинок.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Ріпкинський район,
с. Павлівка, вул. Нова, 28.
Характеристика об’єкта: до складу об’єкта входять:
1) житловий будинок — одноповерхова будівля із силіка
тної та керамічної цегли розміром 11,1х10,1 м. Перекриття
із залізобетонних плит, дах покрито шифером. Підлога,
опоряджувальні роботи не виконані, перегородки виконані
частково;
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2) господарський блок із керамічної цегли розміром 11,25х7 м,
вкрито шифером; 3) льох із бетонних блоків та керамічної цегли,
розміром 3,8х5,7 м не перекритий. Поруч знаходяться дорога з
твердим покриттям, мережі електро, газо, водопостачання.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 4 030 грн.
Податок на додану вартість — 806 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 4 836 грн.
Грошові кошти в розмірі 484 грн., що становить 10% від по
чаткової вартості об’єкта вносяться на р/р №
37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській
обл., код 14243893, банк одержувача — УДК у Чернігівській
обл., МФО 853592.
Умови продажу: завершити будівництво об’єкта зі збережен
ням профілю протягом п’яти років після підписання договору
купівліпродажу; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охо
рони навколишнього природного середовища під час добудо
ви та подальшого введення в експлуатацію об’єкта привати
зації; заборона відчуження об’єкта незавершеного будівницт
ва та земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, до завер
шення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію; роз
строчка платежу згідно з чинним законодавством; у нижчеза
значені строки з моменту підписання актів прийманняпередачі
об’єкта незавершеного будівництва вчинити наступні дії: в мі
сячний термін зареєструвати договір купівліпродажу у відпо
відній місцевій раді; в 3місячний термін укласти договір орен
ди земельної ділянки на якій розташований об’єкт.
Засоби платежу — грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на приватизацію у розмірі 17 грн.
та розрахунки за об’єкт вносяться на р/р № 37187500900002,
одержувач РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк
одержувача — УДК в Чернігівській обл., МФО 853592.
Аукціон відбудеться 6 жовтня 2006 р. об 11.00 за адK
ресою: проспект Миру, 68, м. Чернігів.
Кінцевий термін прийняття заяв — 2 жовтня 2006 року.
Ознайомитись з об’єктами можна за місцем їх розташу
вання.
Додаткову інформацію про об’єкти можна отримати в Регі
ональному відділенні ФДМУ по Чернігівській області за адре
сою: проспект Миру, 43, м. Чернігів, 14000, кімн. 319, тел.
676302 з 8.00 до 17.00 (крім вихідних).

м. СЕВАСТОПОЛЬ
Інформація Регіонального відділення ФДМУ по м. Севас
тополю про продаж на конкурсі групи об’єктів незаверK
шеного будівництва промислової бази комбінату заліK
зобетонних виробів, за адресою: м. Севастополь, хутір
Молочний, яка опублікована в газеті «Відомості приватиза
ції від 09.08.2006 № 30 (419) на стор. 10, наказом ФДМУ від
21.08.2006 № 1284 скасована, тому вважати її недійсною.

ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної
власності, що підлягають приватизації,
які включені наказом ФДМУ від 11.08.2006 № 1251
до переліку об’єктів незавершеного будівництва,
що підлягають приватизації

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Дитячий садокясла, приватне сільськогосподарське під
приємство «Білозерська», Міністерство аграрної політики,
за адресою: Тернопільська обл., Лановецький рн, с. Біло
зірка.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Гуртожиток Гайсинського медичного училища Управлін
ня капітального будівництва Вінницької ОДА, Вінницька
ОДА, за адресою: Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Б. Хмель
ницького.
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Котельня на 2 котли КВІМ10, Державний Макіївський нау
ководослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисло
вості МакНДІ, Міністерство вугільної промисловості України,
за адресою: м. Макіївка, вул. Лихачова, 60.
Котельня ВАТ «ДонбасЕлектромоторс», за адресою: м. До
нецьк, вул. Талінська, 1.
Адміністративнопобутовий корпус ВАТ «Донбас
Електромоторс», за адресою: м. Донецьк, вул. Талінська, 1.
2квартирний житловий будинок ВАТ «Приазов’є», за
адресою: Донецька обл., Тельманівський рн, с. Новоселів
ка, вул. Леніна.
16поверховий збірномонолітний житловий будинок № 2,
Державне відкрите акціонерне товариство «Трест Донецьк
шахтопроходка» дочірнє підприємство ВАТ ДКХ «Донбасша
хтобуд», Міністерство вугільної промисловості України, за
адресою: м. Донецьк, Ленінський рн, МР Південні Схили, вул.
Аравійська, 4.
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Сауна ВАТ «Сквирський вентиляторний завод», Міністерст
во будівництва, архітектури та житловокомунального госпо
дарства, за адресою: Київська обл., м. Сквира, вул. Рози Люк
сембург, 34.
Реконструкція котельні, ВАТ «Сквирський вентиляторний
завод», Міністерство будівництва, архітектури та житлово
комунального господарства, за адресою: Київська обл.,
м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 34.
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Лазня АТзОВ «Прикарпаття», за адресою: Львівська обл.,
Турківський рн, с. Ісаї, вул. Центральна, 10а.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Дитячий садокясла № 29 КВП «Кременчуцьке міське
управління капітального будівництва», Полтавська ОДА, за
адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, мікрорайон № 228
«Молодіжний».

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Æ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Частина бази відпочинку «Росинка» — будиночки дачного типу
(№ 1, № 2, № 4, № 6, № 10, № 26), туалет (2 од.), їдальня, літня
кухня, будиночки для обслуговування персоналу (№ 1, № 2, № 3),
літня душова, сарай дерев’яний (2 од.), в’їзні ворота, огорожа де
рев’яна, літній навіс для приймання їжі та майно у кількості 33 од.)
за адресою: Донецька обл., м. Красний Лиман, с. Щурове, що
знаходиться на балансі територіальновиробничого об’єднання
«Донецькбудтранс». Приватизовано фізичною особою за
97 351,20 грн., у т. ч. ПДВ — 16 225,20 грн.
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня за адресою: Львівська обл., м. Винники, вул. С. Кру
шельницької, № 3, що знаходиться на балансі ВАТ «Львів
ська фірма «Юність». Приватизовано юридичною особою за
179 807,00 грн., у т. ч. ПДВ — 29 967,84 грн.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37187006000498
в банку УДК у Вінницькій обл., код за ЄДРПОУ 13327990, МФО
802015.
Грошові кошти в розмірі 23 406,94 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на ра
хунок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37315005000498 в УДК
у Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 13327990, МФО 802015.
Заяви на участь в аукціоні приймаються до 09.10.2006.
Аукціон відбудеться 13.10.2006 за адресою: м. ВінниK
ця, вул. Гоголя, 10, вінницька філія ДАК «Національна меK
режа аукціонних центрів», о 10.00.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою йо
го розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді
лення ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Го
голя, 10, тел. 322534, час роботи з 8.00 до 17.00, крім вихідних.
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ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Дитячий садок № 36 за адресою: м. Харків, вул. Коновалова,
5б, що знаходиться на балансі ВАТ «Харківський електротехні
чний завод «Трансзв’язок». Приватизовано юридичною особою
за 261 624,00 грн., у т. ч. ПДВ — 43 604,00 грн.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта соціальної
сфери — їдальні з обладнанням
(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: їдальня з обладнанням, що знаходиться на
балансі ВАТ «Завод «Промінь»(недіюча).
Адреса об’єкта: 23700, Вінницька область, м. Гайсин,
вул. Леніна, 73.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05476954, ВАТ «Завод
«Промінь», 23700, Вінницька область, м. Гайсин, вул. Леніна, 73.
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: цегляна двоповерхова будівля їдаль
ні з підвалом 1986 року побудови загальною площею 642,0 м2
та обладнання 1986 року введення в експлуатацію: шафа
МК 4, електросковорода, шафа холодильна, меблі столові
(4 столи, 16 стільців), прилавок ПВ14, електроплита. Їдальня
знаходиться на території ВАТ «Завод «Промінь». Земельна
ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 195 057,80
грн.; ПДВ: 39 011,56 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
234 069,36 грн.
Умови продажу об’єкта: можливе перепрофілювання без змі
ни його призначення щодо надання соціальних послуг; дотри
мання санітарних норм і правил пожежної безпеки згідно з чин
ним законодавством України; утримання прилеглої території
у належному санітарному стані; об’єкт не підлягає відчуженню
та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним особам
без збереження умов, на яких він був придбаний.

23 серпня 2006 року

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Плавальний басейн школи УКБ Чернігівської ОДА Чернігів
ська ОДА, за адресою: Чернігівська обл., смт Варна, вул. Ми
ру, 54а.
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ ФДМУ
Вбудованоприбудований магазин «Продукти», Криворізь
ка дирекція залізничних перевезень державного підприємст
ва Придніпровська залізниця, Міністерство транспорту та
зв’язку України, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кри
вий Ріг, вул. Кириленка, 23.
ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної
власності, які виключені наказом ФДМУ від 11.08.2006
№ 1251 із раніше затверджених переліків об’єктів,
що підлягають приватизації
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
35квартирний житловий будинок, м. Ужгород (Львівсь
ка залізниця, м. Львів, вул. Гоголя, 1) Міністерство транс
порту України.
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Газифікація шахтарських селищ Червона Гірка, с. Мар’ї
вка, вул. Клубної у м. Макіївка, Донецька обл., м. Макіївка,
вул. Клубна, с. Червона Гірка (вул. Пирогова, вул. Авіацій
на, вул. Межова), с. Мар’ївка (вул. Октябрська, вул. Чер
няхівського, вул. Белінського, вул. Дмитрова) ДП «Донву
глереструктуризація» Міністерства палива та енергетики
України.
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Культурноспортивний комплекс з універсальним ви
довищним залом, м. Суми, вул. Берегова Облдержадмі
ністрація.
Басейн до школи на 1 176 учнів, Сумська обл., смт Недри
гайлів, вул. Комінтерна, УКБ обладміністрації, Сумська обл
держадміністрація.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою йо
го розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді
лення ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Го
голя, 10, тел. 322534, час роботи з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804232
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
4квартирний житловий будинок ВАТ «Восток» за адресою:
Харківська обл., смт Золочів, вул. Комсомольська, 27.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта соціальної
сфери — їдальні (початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: їдальня, що знаходиться на балансі ВАТ «Він
ницьке спеціалізоване автотранспортне підпрємство № 0102»
Украгропромтранс» (недіюча).
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00450743, ВАТ «Вінни
цьке спеціалізоване автотранспортне підпрємств № 0102»
Украгропромтранс», 21100, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 174.
Адреса об’єкта: 21100, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 174.
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: цегляна одноповерхова будівля їдаль
ні з підвалом та прибудовами 1959 року побудови загальною
площею 125,9 м2 та обладнання: мийка 1990 року, шафа холо
дильна ШХ1,12 Н2К 1991 року випуску, холодильник «Донбас»
1986року випуску. Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 42 063,00 грн.;
ПДВ: 8 412,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
50 475,60 грн.
Умови продажу об’єкта: збереження профілю основної ді
яльності протягом п’яти років; дотримання санітарних норм
і правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством
України; утримання прилеглої території у належному санітар
ному стані; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду
іншим юридичним та фізичним особам без збереження умов,
на яких він був придбаний.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на раху
нок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37187006000498 в банку
УДК у Вінницькій обл., код за ЄДРПОУ 13327990, МФО 802015.
Грошові кошти в розмірі 5 047,56 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху
нок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37315005000498 в УДК
у Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 13327990, МФО 802015.
Заяви на участь в аукціоні приймаються до 09.10.2006.
Аукціон відбудеться 13.10.2006 о 10.00 за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, вінницька філія ДАК «НаціоK
нальна мережа аукціонних центрів».

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні
санаторіюKпрофілакторію «Орбіта», що знаходиться
на балансі ВАТ «Роменський завод автоматичних
телефонних станцій» (вартість зменшена на 30%)
Код за ЄДРПОУ: 14003002.
Назва об’єкта: санаторійпрофілакторій «Орбіта» (об’єкт не
діючий ).
Адреса: 42066, Сумська обл., Роменський рн, с. Москалів
ка, вул. Жовтнева, 3.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Ромен
ський завод автоматичних телефонних станцій», 42000, м. Ро
мни, вул. Пролетарської солідарності, 37.
Призначення об’єкта: оздоровлення населення.
Відомості про будівлі та земельну ділянку: будівлі та спору
ди — 25 од., у т. ч.: спальний корпус № 1 — окремо розташо
вана двоповерхова будівля площею приміщень 632,5 м2; спа
льний корпус № 2 — окремо розташована двоповерхова бу
дівля площею приміщень 881, 5 м2; спальний корпус № 3 —
окремо розташована двоповерхова будівля площею примі
щень 890, 5 м2; спальний корпус № 4 — окремо розташована
двоповерхова будівля площею приміщень 891, 8 м2; клуб
їдальня — окремо розташована двоповерхова будівля площею
приміщень 2 101 м2; лікувальний корпус — окремо розташо
вана двоповерхова будівля площею приміщень 706, 5 м2; об
ладнання (118 одиниць) розукомплектоване. Площа земель
ної ділянки — 10,44 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 123 150, 31 грн.; ПДВ —
24 630, 06 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
147 780, 37 грн.
Умови продажу: збереження профілю протягом 5 років; пи
тання землекористування покупець вирішує самостійно в по
рядку, визначеному чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на ра
хунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області №
37189500900001, банк: УДК в Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.
Грошові кошти у розмірі 14 778 грн., що становить 10% від по
чаткової вартості продажу, вносяться на рахунок Регіонального
відділення ФДМУ по Сумській області № 37317008000026, банк:
УДК у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання
протоколу аукціону або 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 — 9 жовтня 2006 року.
Аукціон буде проведено 13 жовтня 2006 року об 11.00
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4Kй 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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Департамент продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів, т. 2801612
Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств на грошових регіональних аукціонах
через Державну акціонерну компанію «Національна мережа аукціонних центрів» 26.09.2006
№
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РВ ФДМУ по Чернівецькій області
Чернівецька філія «Чернівецький аукціонний центр» ДАК «НМАЦ», м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, тел.: (0372) 554023, 554484
1
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373126 ВАТ «ЦУКРОВИЙ 59410, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ.,
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Інформація про повторний продаж акцій відкритих акціонерних товариств на грошових регіональних аукціонах
через Державну акціонерну компанію «Національна мережа аукціонних центрів» 26.09.2006
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РВ ФДМУ по Чернівецькій області
Чернівецька філія «Чернівецький аукціонний центр» ДАК «НМАЦ», м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, тел.: (0372) 554023, 554484
1397942,00 0,250 0,250 2739964 49,000 6,8816
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1037608 ВАТ «ПРИПРУТ 60300, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ.,
СЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІ М. НОВОСЕЛИЦЯ, ВУЛ. КОМАРОВА, 7
ЗОВАНА КОЛОНА
152»

2

2136703 ВАТ «ЧЕРНІВЦІ 58026, М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КАШТАНОВА, 127 813086,00
СОРТНАСІННЯОВОЧ»

0,250 0,250

813087 25,000

2,7

6 міс.
2006 р.

12 2046400

58,46

90000

30000

28700 1031800

187300 Будівельномонтажні
роботи

6 міс.
2006 р.

21

39,05

78100

106500

33900 1036000

447200 Заготівля насіння

909800

Інформація про повторний продаж акцій відкритих акціонерних товариств на грошових регіональних аукціонах
через Державну акціонерну компанію «Національна мережа аукціонних центрів» 26.09.2006
№
пор.

Код за ЄДРПОУ
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Назва продукції,
що виробляється

РВ ФДМУ по Чернівецькій області
Чернівецька філія «Чернівецький аукціонний центр» ДАК «НМАЦ», м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, тел.: (0372) 554023, 554484
1

952700 ВАТ «ЗЕРНО»

59400, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., М. ЗАСТАВНА, 275515,00
ВУЛ. БАЖАНСЬКОГО, 78

0,250 0,250

241540 21,917

8,07

6 міс.
2006 р.

21 3158800

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»
інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.
Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, в якому зазначаються:
вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист;
прізвище, ім’я та по батькові (повністю), телефон виконавця;
електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше вищезазначеного терміну, будуть опубліковані у номері газети, що вийде друком лише за
два тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у паперовому вигляді залишаються в регіональному
відділенні.
ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде
залучено до проведення незалежної оцінки об’єктів
Об’єкти державної власності.
1. Назва об’єкта: приміщення побуткомбінату (контора, їдальня, коK
тельня) площею 1 681,5 м2, що знаходиться на балансі ЗАТ «ФеодоK
сійський завод коньяків та вин».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, с. Ближнє,
вул. Радянська, 29.
2. Назва об’єкта: контора площею 82,8 м2, що знаходиться на балаK
нсі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, с. Насипне,
вул. Південнобережна (за даними БТІ, вул. Першотравнева), 14.
3. Назва об’єкта: пилорама площею 139,1 м2, що знаходиться на баK
лансі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, с. Насипне,
вул. Південнобережна, 40.
4. Назва об’єкта: лазняKпральня, що знаходиться на балансі ЗАТ «ФеK
одосійський завод коньяків та вин».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, с. Насипне,
вул. Південнобережна, 37.
5. Назва об’єкта: столярна майстерня площею 99,9 м2, що знахоK
диться на балансі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, с. Насипне,
вул. Південнобережна, 41.
6. Назва об’єкта: тарна база радгоспу, що знаходиться на балансі
ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, с. Насипне,
вул. Південнобережна, 39.
7. Назва об’єкта: тарна база винзаводу площею 26,6 м2, що знахоK
диться на балансі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, с. Сонячне,
пров. Сосновий, 1а.

№ 32 (421)

8. Назва об’єкта: теплиця (прищеплювальний комплекс), що знаK
ходиться на балансі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, с. Насипне,
вул. Південнобережна, 42.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та під
писання звіту про оцінку майна, копії посвідчення про підвищення кваліфікації
оцінювачів; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено прете
ндентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оці
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформацію про претендента (документ, у якому зазначаються відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залуча
ються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);
конкурсну пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, по
в’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (у календарних
днях) — подаються в запечатаному конверті; один конверт із зазначеною
адресою учасника конкурсу.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під
твердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 6 вересня 2006 року о 10.00 у Фонді майна
Автономної Республіки Крим за адресою: м. Сімферополь, вул. СеK
вастопольська, 17.
Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодства Фонду майна
Автономної Республіки Крим до 30 серпня 2006 року за тією ж адресою, каб.
7, телефон/факс для довідок (0652) 604732.
Додаткові умови: оплата роботи з оцінки буде здійснюватися покупцем об’
єкта.

IНФОРМАЦIЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Закарпатській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи Д — незавершене
будівництво 40квартирного житлового будинку ВАТ «Мукачівський верста
тозавод».
Мета оцінки — визначення ринкової вартості для внесення змін до дого
вору купівліпродажу об’єкта, укладеного 17.10.2005 за № 360.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська область, Мукачівський район,
смт Кольчино, вул. Фрідяшівська.
Балансова залишкова вартість: 16 064,0 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.

69,65

102500

720000

851300 1731700

56400 Заготівля, переробка
і сушка зерна

Запланована дата оцінки: 31.03.05 ( дата оцінки на момент приватизації).
Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Положення про конку
рсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 25.11.03 № 2100 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.03
за № 1194/8515.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має під
тверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідо
цтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відпові
дно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі
оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.01 № 2355; досвіду ро
боти суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема поді
бного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, їх особистого досвіду у
проведенні оцінки подібного майна.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію (скла/
дається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів) в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого
документа претендента; інформацію про претендента (документ, який міс
тить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та осо
бистого досвіду роботи з незалежної оцінки оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна,
у тому числі подібного майна); копії кваліфікаційних документів оцінювачів,
які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна; копію сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту ФДМУ; конкурсну пропозицію претенден
та, яка подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо
вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт,
а також терміну виконання робіт (на конверті необхідно зробити помітку: «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»); письмові згоди оцінювачів,
яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписа
ми.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ за чо
тири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу — до 1 вересня 2006
року за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60.
Конкурс буде проведено у Регіональному відділенні ФДМУ по ЗаK
карпатській області 7 вересня 2006 року о 10.00 за адресою: м. УжгоK
род, вул. Собранецька, 60, к. 303.
Телефони для довідок: 36268, 37193.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Луганській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки майна
1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 431,7 м2.
Мета оцінки — викуп з наявністю невід’ємних поліпшень орендованого май
на.
Адреса: м. Стаханов, вул. Кірова, 36.
Балансоутримувач — Луганське обласне комунальне спеціалізоване теп
лозабезпечуюче підприємство «Луганськтеплокомуненерго» (філія в м. Ста
ханові).
Запланована дата оцінки — 31 серпня 2006 року.
2. Назва об’єкта: будівля складу загальною площею 720,3 м2.
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: м. Луганськ, вул. Ватутіна, 89ж.
Балансоутримувач — Госпрозрахунковий центр управління у справах пре
си та інформації Луганської облдержадміністрації (центр КОМІНФО).
Запланована дата оцінки — 31 серпня 2006 року.
3. Назва об’єкта: нежитлове підвальне приміщення № 39, вбудоване
в багатоповерховий житловий будинок, загальною площею 82,3 м2.
Мета оцінки — викуп з наявністю невід’ємних поліпшень орендованого майна.
Адреса: м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 1.
Балансоутримувач — ДХК «Луганськвугілля».
Запланована дата оцінки — 31 серпня 2006 року.

23 серпня 2006 року
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Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 25.11.03 № 2100
і зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.03 за № 1194/8515.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та сві
доцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими від
повідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному ре
єстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за № 1092/6283;
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема
подібного майна;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні
оцінки подібного майна;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оці
ночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна;
у разі необхідності — спеціального дозволу на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності,
або відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах
із суб’єктом оціночної діяльності.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відпові
дно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціно
чну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної діяльно
сті з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення Фонду дер/
жавного майна України конкурсну документацію, яка складається з конкурсної
пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
копія установчого документа претендента;
копія кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фо
ндом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про прете
ндента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального відді
лення ФДМУ по Луганській області (м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, к. 206) до
17.00 04.09.06.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під
твердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити
відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться 11.09.06 о 15.00 в Регіональному відділенні
ФДМУ по Луганській області за адресою: 91000, м. Луганськ, пл. ГеK
роїв ВВВ, 3а.
Телефон для довідок 580330.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки об’єкта
приватизації комунальної власності групи А
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 127,5 м2.
Адреса: м. Соснівка, вул. Галицька, 5.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Соснівкажитлокомунсервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до Поло
ження про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100); копію установчого документа прете
ндента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено претендентом до проведення оцінки та підписан
ня звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копію сертифіката су
б’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про
претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної
оцінки, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і
повинна містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції ви
трат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміни виконання робіт, якщо
він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по ЛьвівK
ській області 6 вересня 2006 р. о 12.00 за адресою: м. Львів, вул.
Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області до 16.45 1 вере
сня 2006 p. Телефон для довідок (0322)741224.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк
та, що приватизується шляхом викупу.
Назва об’єкта: ЦМК «Державне підприємство «Украгроспецсервіс».
Місцезнаходження об’єкта: юридична адреса : 65006, м. Одеса, вул. Де
кабристів, 48.
Галузь народного господарства, основні види продукції, що виробляють
ся, — ремонт сільськогосподарських машин.
Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товари
ства — 429,6 тис. грн.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інве
стицій, нематеріальних активів) — 56 од.
Балансова залишкова вартість основних засобів (будівлі та споруди, об
ладнання, транспортні засоби) — 435,1 тис. грн. (станом на 30.06.2006).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— немає.
Організаційноправова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 31.08.2006.
Відповідно до вимог наказу ФДМУ від 25.10.03 № 2100, претенденти пода/
ють конкурсну документацію (по кожному об’єкту оцінки окремо), а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3);
копію установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фо
ндом державного майна України;
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інформацію про претендента (документ, який містить відомості про прете
ндента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, по проведенню конкурсу, терміну виконання
робіт. Конкурсну документацію слід подавати до Регіонального відділення
ФДМУ по Одеській області до 15.09.06 за адресою: 65012, м. Одеса, вул.
Велика Арнаутська, 15, 11й поверх, кімн. 1113.
Конкурс відбудеться 20.09.06.
Довідки за телефонами: (048) 7315028, 7315039.

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’єк
тів з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля з підвалом загальною площею
230 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Волочиський рн, смт На
ркевичі, вул. Театральна, 8.
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 Поло
ження про конкурсний відбір експертів, затвердженого наказом ФДМУ від
25.11.2003 № 2100); копію установчого документа претендента; копії докуме
нтів, що підтверджують кваліфікацію оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом
державного майна України; інформацію про претендента, в якій зазначають
ся 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 тощо; один конверт із зазначен
ням адреси учасника конкурсу; пропозиції щодо умов оплати відповідно до
калькуляції витрат та строку виконання робіт (подаються у запечатаному кон
верті).
Пропозиції щодо строку виконання робіт потрібно зазначати в єдиній одиниці
виміру — календарних днях. Конкурсна документація подається в запечатано
му конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу — практичний досвід по ви
значенню ринкової вартості подібного майна.
Конкурс відбудеться 4 вересня 2006 року о 14Kй годині в РегіонаK
льному 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 вартості об’
єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
1. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно —
спеціалізований автомобіль ЗІЛK131 (МТОKАТ) № 31K30 ХМЗ, що знаK
ходиться на балансі ВАТ «Сільгосптехніка».
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., смт Теофіполь, вул. Лені
на, 75.
2. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно –
комплект автомобільного майна № 1, що знаходиться на балансі ВАТ
«Хмельницьке АТПK16854».
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Київська, 4.
3. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно —
вагонKбудинок металевий (інв. № 124), що знаходиться на балансі
ВАТ «Хмельницькцукорбуд».
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Прибузька, 54.
Запланована дата оцінки об’єктів — 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 Поло
ження про конкурсний відбір експертів, затвердженого наказом ФДМУ від
25.11.2003 № 2100); копію установчого документа претендента; копії докуме
нтів, що підтверджують кваліфікацію оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом
державного майна України; інформацію про претендента, в якій зазначають
ся 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 тощо; один конверт із зазначен
ням адреси учасника конкурсу; пропозиції щодо умов оплати відповідно до
калькуляції витрат та строку виконання робіт (подаються у запечатаному кон
верті).
Пропозиції щодо строку виконання робіт потрібно зазначати в єдиній оди
ниці виміру — календарних днях. Конкурсна документація подається в запе
чатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер
ті.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу — практичний досвід по ви
значенню ринкової вартості подібного майна.
Конкурс відбудеться 11 вересня 2006 року о 14Kй годині в РегіоK
нальному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: м.
Хмельницький, вул.Соборна,75.
Кінцевий термін прийняття документів: 4 вересня 2006 року.
Телефон для довідок 795616.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернігівській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки
1. Назва об’єкта оцінки: ОНБ — одноквартирний житловий будинок.
Адреса об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Борзнянський рн, с. Забілівщи
на, вул. Молодіжна, 8.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля розміром 13х11 м із стінами
з силікатної цегли та блоків. Дах перекритий шифером. Внутрішні перегоро
дки з червоної цегли, виконані оздоблювальні роботи стін та стелі. Будівель
на готовність — 60%.
Мета проведення оцінки: визначення вартості.
Спосіб приватизації: аукціон, під розбирання.
Запланована дата оцінки: 31.08.2006.
2. Назва об’єкта оцінки: ОНБ — 12Kквартирний житловий будинок.
Адреса об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. НовгородСіверський, вул.
Залінійна, 21а.
Балансоутримувач: дочірнє підприємство ВАТ «Чернігівводбуд» Новгород
Сіверська пересувна механізована колона № 212.
Відомості про об’єкт: виконано підвал з залізобетонних фундаментних бло
ків, підвал частково перекритий плитами перекриття. Будівельна готовність
— 7 %.
Мета проведення оцінки: визначення вартості.
Спосіб приватизації: аукціон, під добудову із збереженням профілю.
Запланована дата оцінки: 31.08.2006.

3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт групи Ж — лазня.
Адреса об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Прилуцький рн, смт Линовиця,
вул. Заводська, 25.
Балансоутримувач: ЗАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний».
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною площею
73 м2, 1899 року побудови. Фундамент, стіни, перегородки — цегляні; пере
криття — дерев’яне; покрівля — азбофанера.
Мета проведення оцінки: визначення вартості.
Спосіб приватизації: аукціон.
Запланована дата оцінки: 31.08.2006.
4. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно —
автомобіль ЗІЛK131 МТОKАТKМІ № 59K23 ЧНО, запчастини та майно
колишнього незнижуваного запасу, нежитлове приміщення для збеK
рігання автомобіля площею 45,8 м2.
Адреса об’єкта оцінки: м. Чернігів, провул. Старобілоуський, 4а.
Балансоутримувач: ВАТ «Чернігівське АТП17462».
Відомості про об’єкт: до майна колишнього незнижуваного запасу вхо
дить: контейнер № 1 — 11 найменувань; контейнер № 2 — 1 найменування;
контейнер № 3 — 13 найменувань; контейнер № 4 — 1 найменування; контей
нер № 5 — 15 найменувань; контейнер № 6 — 27 найменувань.
Мета проведення оцінки: визначення вартості.
Спосіб приватизації: аукціон.
Запланована дата оцінки: 31.08.2006.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну до/
кументацію, яка подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до Поло
ження про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 25.11.03 № 2100; копія установчого документа претенде
нта; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі, та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оці
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претен
дента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (зазнача
ється в єдиній одиниці виміру — календарних днях).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєча
сного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по ЧерніK
гівській області 11 вересня 2006 року о 15.00 за адресою: м. ЧерніK
гів, просп. Миру, 43.
Документи приймаються до 5 вересня 2006 року (включно) за адресою: м.
Чернігів, просп. Миру, 43, к. 325, тел. для довідок (04622) 79884.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки об’єкта
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, що від
бувся 09.08.2006, для оцінки об’єкта, що належить Автономній Республіці
Крим — незавершеного будівництва 85квартирного житлового будинку
(повторно), Автономна Республіка Крим, м. Джанкой — визнати інститут
«КримГІІНТІЗ».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Закарпатській області про
підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки
Переможцями конкурсів визнано:
ТОВ «Міжнародний Бізнес Центр», м. Київ — необоротні активи (власні та
орендовані) ТОВ «Молочник», м. Свалява, вул. Достоєвського, 3.
ТОВ «Міжнародний Бізнес Центр», м. Київ — цілісний майновий комплекс
ТОВ «Молочник» м. Свалява, вул. Достоєвського, 3.
ТОВ «Три К», м. Берегово — зерносховище, літ. Г, та склад, літ. Г1, зага
льною площею 814,5 м2, Берегівський район, с. Батрадь, вул. Сечені, 172г.
Враховуючи , що на участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної дія
льності для оцінки:
громадського будинку колишнього дитячого садка з надвірними спо
рудами, Берегівський район, с. Гать ;
нежитлових приміщень котельні, літ. Б, комплексу будівель Будинку
культури та клубу площею 100,5 м2, Берегівський район, с. Яноші, вул.
Шевченка, 45, надійшла одна заява від ТОВ «Три К», конкурс вважається
таким, що не відбувся, тому керуючись п. 17 Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
25.11.2003 № 2100, комісія вирішила запропонувати укласти договір на
проведення оцінки з зареєстрованим учасником конкурсу.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
який відбувся 17.08.06 в Регіональному відділенні ФДМУ
по Запорізькій області
Переможцями конкурсу по таким об’єктам:
об’єкту незавершеного будівництва корпусу № 208 — їдальні, балансоут
римувач — ВАТ «МоторСіч». Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул.
Випробувачів, 1 визнано — СПД ФО Жуган B.C.;
автомобілю ЗИЛ 157 К, державний номер № 6157 ЗПТ (ПАРМ1м), бала
нсоутримувач — ВАТ «Мелітопольське АТП12356». Місцезнаходження об’
єкта: Запорізька обл., м. Мелітополь, Каховське шосе, 3, визнано — ПП «Дні/
протех і К°»;
автомобілю ЗИЛ 131, державний номер № 4800 ЗПР (ПАРМ1м), балан
соутримувач — ВАТ «Мелітопольське АТП12356». Місцезнаходження об’єк
та: Запорізька обл., м. Мелітополь, Каховське шосе, 3, визнано — ПП «Дні/
протех і К°»;
автомобілю ЗИЛ 157 К, державний номер № 6155 ЗПТ (ПАРМІм), бала
нсоутримувач — ВАТ «Мелітопольське АТП12356». Місцезнаходження об’
єкта: Запорізька обл., м. Мелітополь, Каховське шосе, 3, визнано — ПП «Дні/
протех і К°»;
пересувній зарядній електростанції ЕСБ4ВЗ1, балансоутримувач — ВАТ
«Мелітопольське АТП12356». Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл.,
м. Мелітополь, Каховське шосе, 3, визнано — ПП «Дніпротех і К°»;
майстерніі технічного обслуговування автомобілів МТОАТ автомобілю
ЗИЛ 131, державний номер № 6152 ЗПТ, балансоутримувач — ВАТ «Меліто
польське АТП12356». Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Мелі
тополь, Каховське шосе, 3, визнано — ПП «Дніпротех і К°»;
причіпному зварювальному агрегату АСБ300, балансоутримувач — ВАТ
«Мелітопольське АТП12356». Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл.,
м. Мелітополь, Каховське шосе, 3, визнано — ПП «Дніпротех і К°»;
майну колишнього мобілізаційного резерву; насос ТМД80 — 1 шт.; радіо
станція «Лен» — 2 шт.; пальномастильні матеріали — 10 718 кг; запасні ча
стини — 2 467 шт.; інструмент, інвентар — 1 768 шт., балансоутримувач —
ВАТ «Мелітопольське АТП12356». Місцезнаходження об’єкта: Запорізька
обл., м. Мелітополь, Каховське шосе, З, визнано — ПП «Дніпротех і К°».

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які відбулися в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій
області
Конкурс від 13.06.06.
Переможцем по нежитловому приміщенню № 15 1го поверху, літ. А2,
площею 160,3 м2, балансоутримувач — ЗАТ «Запоріжбуд», яке орендується

№ 32 (421)

11
приватним підприємцем Боровською С.С. за адресою: 69009, м. Запоріжжя,
вул. Історична, 61, визнано ПП «Данко».
Конкурс від 22.06.06.
По об’єкту — кімнати №№ 1—13 підвалу, кімнати №№ 18—31 першого
поверху, що становить 23/25 частини нежитлового приміщення № IV, літ. А1—
1, які орендуються ТОВ «Квантор ЛТД», площа приміщень 433,8 м2, балан
соутримувач — ВАТ «Запорізький домобудівний комбінат». Місцезнаходження
об’єкта: 69074, м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 41. Переможцем визнано П
Добрун А. П.;
об’єкту — будівля складу магазину, інв. № 1075, літ. Е5, площа приміщення
68,9 м2, балансоутримувач — ВАТ «Запоріжкран». Місцезнаходження об’єк
та: 69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16а. Переможець — СПД ФО Жуган В.
С.;
об’єкту — склад , інв. № 927, літ. Е1, площа приміщення 726,2 м2,балансо
утримувач — ВАТ «Запоріжкран». Місцезнаходження об’єкта: 69015, м. За
поріжжя, вул. Кияшка, 16а. Переможець — СПД ФО Жуган В. С.;
об’єкту — маслоробка із прибудованим приміщенням кіоску, інв. № 1073,
літ. Е4, загальна площа приміщень 230,0 м2,балансоутримувач — ВАТ «За
поріжкран». Місцезнаходження об’єкта: 69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка,
16а. Переможець — ТОВ «Приват — Сервіс»;
об’єкту — майстерня технічного обслуговування автомобілів МТОАТЗИЛ
131, державний номер — 1939 ЗПР, балансоутримувач — ВАТ «Автотранс
портне підприємство № 12354». Місцезнаходження об’єкта: 69050, м. Запо
ріжжя, вул. Космічна, 121. Переможець — ПП «Дніпротех і К0»;
об’єкту — будівля складу та 164 одиниці обладнання, балансоутримувач
— ВАТ «Завод ім. Т. Г Шевченка». Місцезнаходження об’єкта: 70000, За
порізька обл., м. Вільнянськ, вул. Червоноармійська, 5. Переможець —
П Добрун А. П.;
об’єкту — вагонибудиночки — 2 шт. ( дерев’яні, покриті шифером), бала
нсоутримувач — ВАТ «Куйбишевське РП МТЗ». Місцезнаходження об’єкта:
Запорізька обл. Бердянський район, с. Дмитрівка. Переможець — ПП «Дан/
ко»;
об’єкту — пересувний вагон. Балансоутримувач — ЗАТ «Мінерал». Місце
знаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Пологи, вул. Кар’єрна, 28.
Переможець — П Добрун А. П.
Конкурс від 19.07.06.
По об’єкту — нежитлове приміщення (прим. 142, літ. А12, кімнати з № 1 по
№ 19 включно) загальною площею по внутрішньому обміру 289,6 м2, вбудо
ване в перший поверх двоповерхової прибудови до дев’ятиповерхової будівлі
гуртожитку, літ. А9, та прибудова, літ. А2, площею в основі 158,9 м2 з ґанком
площею 4,5м2, які не увійшли до статутного фонду ДАЕК «Запоріжжяоблене
рго». Переможцем визнано СПД ФО Жуган В. С.;
Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Каховська, 26.
об’єкту — розширення експлуатаційної дільниці № 1 на 25 автомобілів у
складі:
будівля гаража, літ. Б1, площею 455,6 м2;
огорожа № 1;
замощення I (бетонний майданчик).
Балансоутримувач — Мелітопольське міжрайонне управління водного го
сподарства Запорізького облводгоспу. Місцезнаходження об’єкта: Запорі
зька обл., Мелітопольський рн, с. Новгородківка, вул. Жовтнева, 1б.
Переможець — ПП «Інформ – Служба» (м. Мелітополь»);
об’єкту — ОНБ — пансіонат на 250 місць.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Якимівський район. смт Ки
рилівка, коса «Пересип». Переможець — П Добрун А. П.
Конкурс від 27.07.06.
По об’єкту — гараж № 2, літ. А, який знаходиться у дворі будинку 55 по вул.
Жуковського та орендується приватним підприємцем Ковальчук Н. М, пло
ща приміщення — 16,5 м2, балансоутримувач — ВАТ «Запорізький стале
прокатний завод». Місцезнаходження об’єкта: 69002, м. Запоріжжя, Жуков
ського, 55. Переможцем визнано ПП «Дніпротех і К0»;
об’єкту — нежитлові приміщення № 10,11—14, 21—23 першого поверху, у
загальному користуванні коридор № 30 першого поверху, № 3157 другого
поверху, № 56—68, 74—86 третього поверху, літ. А5, що становить 33/100
частини, літ. А5, та орендуються ВАТ «Запоріжелектромонтаж», площа
792,6 м2, балансоутримувач — ЗПНУ № 461 ВАТ «Запоріжелектромонтаж».
Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Я. Новицького, 11/Правди,
51. Переможець — П Добрун А. П.;
об’єкту — комплекс будівель та споруд загальною площею 1 140,9 м2, що
орендуються ТОВ «Торговий альянс «Віктор», виконано поліпшення, балан
соутримувач – ТОВ «Торговий аль’янс» Віктор». Місцезнаходження об’єкта:
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 24. Переможець — СПД ФО Жуган В.С.
Конкурс від 10.08.06.
По об’єкту — майстерня технічного обслуговування автомобілів МТОАТ —
автомобіль ЗИЛ157, державний номер № 4018 ЗПЗ, укомплектований об
ладнанням, кількість — 85 од., балансоутримувач — ВАТ «АТП12357». Місце
знаходження об’єкта: м. Бердянськ, вул. Приазовська, 114. Переможець —
ПП «Дніпротех і К0»;
об’єкту — майстерня технічного обслуговування автомобілів МТОАТ —

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
державної та комунальної власності груп А та Д від 09.08.2006
Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки: ОНБ — конфе
ренцзалу на 760 місць, вул. Стрийська м. Львів, визнано ПВНЗ «ІП та ПТ» при
НУ «Львівська політехніка»;
спеціалізованого автомобіля ЗІЛ157 К, держ. № 0702 ЛВМ (ПАРМ), вул.
Городницька, 47, м. Львів, — ПП «ЕкспертМаш»;
спеціалізованого автомобіля ЗІЛ157 К, держ. № 0701 ЛВМ (ПАРМ) та
комплекту запасних частин (ЗІП) на кожен автомобіль формування в кількості
83 одиниць, вул. Городницька, 47, м. Львів, — ПП «ЕкспертМаш»;
спеціалізованого автомобіля ЗІЛ131, держ. № 1641 ЛВС з обладнанням
загального призначення, допоміжним обладнанням (майстерня ремонтно
механічна МРММ2), вул. Городницька, 47, м. Львів, — ПП «ЕкспертМаш»;
автомобільного причіпу (електростанція типу ЭСД10 В С/230), вул. Го
родницька, 47, м. Львів, — ПП «ЕкспертМаш»;
автомобільного причіпу (зварювального агрегат типу 1АП1.5), вул. Го
родницька, 47, м. Львів, — ПП «ЕкспертМаш»;
ремонтного комплекту № 2 для технічного обслуговування автомобілів,
вул. Городницька, 47, м. Львів, — ПП «ЕкспертМаш»;
спеціалізованого автомобіля ЗІЛ131, держ. № 2189 ЛВЭ (ПАРМІМ), вул.
Рудненська, 14а, м. Львів, — ПП «ЕкспертМаш»;
спеціалізованого автомобіля ЗІЛ131, держ. № 2190 ЛВЭ (ПАРМІМ), вул.
Рудненська, 14а, м. Львів, — ПП «ЕкспертМаш»;
спеціалізованого автомобіля ЗІЛ131, держ. № 2191 ЛВЭ (ПАРМІМ), вул.
Рудненська, 14а, м. Львів, — ПП «ЕкспертМаш»;
електрозварювального агрегату типу АБД3120 У1 (ПАРМІМ), вул. Руд
ненська, 14а, м. Львів, — ПП «ЕкспертМаш»;
електрозварювальної станції (ПАРМІМ), вул. Рудненська, 14а, м. Львів,
— ПП «ЕкспертМаш»;
спеціалізованого автомобіля ЗІЛ151 КЕ, держ. № 6364 ЛВН (МТОАТ),
вул. Рудненська, 14а, м. Львів, — ПП «ЕкспертМаш»;
спеціалізованого автомобіля ЗІЛ131, держ. № 3188 ЛВХ (МТОАТ), вул.
Рудненська, 14а, м. Львів, — ПП «ЕкспертМаш»;
спеціалізованого автомобіля ЗІЛ131, держ. № 4108 ЛВХ (МТОАТ), вул.
Рудненська, 14а, м. Львів, — ПП «ЕкспертМаш»;
групового комплекту ЗІП, вул. Рудненська, 14а, м. Львів, — ПП «Експерт/
Маш»;
причепа ППС з тентом (маслозварювальний агрегат), вул. Рудненська,
14а, м. Львів, — ПП «ЕкспертМаш»;

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
що відбувся 14.08.2006 в Регіональному відділенні ФДМУ
по Чернігівській області, з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки
1. По об’єкту незавершеного будівництва — одноквартирному житлоK
вому будинку, який розташований за адресою: Чернігівська обл., Борзнян
ський рн, с. Забілівщина, вул. Молодіжна, 8  в зв’язку з тим, що від суб’єктів
оціночної діяльності на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви, конкурс
вважати таким, що не відбувся;
об’єкту незавершеного будівництва державної власності — 12KквартирK
ному житловому будинку, який не увійшов до статутного фонду ВАТ «Чер
нігівводбуд», розташований за адресою: Чернігівська обл., м. Новгород
Сіверський, вул. Залінійна, 21а та перебуває на балансі дочірнього підприєм
ства ВАТ «Чернігівводбуд» НовгородСіверська пересувна механізована ко
лона № 212 — в зв’язку з тим, що від суб’єктів оціночної діяльності на участь
у конкурсі не надійшло жодної заяви, конкурс вважати таким, що не відбувся;
об’єкту державної власності групи А — нежитловому приміщенні гараK
жа загальною площею 30,1 м2, яке розташоване за адресою: м. Прилуки,
вул. Соборна, 46 та знаходиться на балансі ВАТ «Будівельник». Переможцем
конкурсу визнано ТОВ «Аналітично/консалтинговий центр «Епрайзер»;
об’єкту державної власності групи А — нежитловому приміщенні гараK
жа загальною площею 33,9 м2, яке розташоване за адресою: м. Прилуки,
вул. Соборна, 46 та знаходиться на балансі ВАТ «Будівельник», — ТОВ «Ана/
літично/консалтинговий центр «Епрайзер»;
об’єкту державної власності групи А — групі інвентарних об’єктів —
комплексу нежитлових будівель колишньої їдальні у складі: будівля
їдальні з підвалом загальною площею 866,2 м2, будівля овочесховиK
ща загальною площею 112,9 м2, будівля складу загальною площею
47,0 м2, огорожа, які розташовані за адресою: м. Чернігів, провул. Вокза
льний, 12 та знаходиться на балансі Локомотивного депо Чернігів Державно
го територіальногалузевого об’єднання «ПівденноЗахідна залізниця» – так
як, конкурсна пропозиція, надана учасником конкурсу, не перевищує звичай
ну ціну, установлену для відповідної групи об’єктів оцінки наказом ФДМУ «Щодо
звичайної ціни послуг на виконання робіт з оцінки майна» від 12.07.2006 №
1095, єдиному учаснику конкурсу ТОВ «Аналітичноконсалтинговий центр «Е
прайзер» було запропоновано укласти з регіональним відділенням договір на
проведення незалежної оцінки;
об’єкту державної власності групи А — окремому індивідуально виK
значеному майну – автомобіль ЗІЛK131 МТОKАТKМІ № 59K23 ЧНО, запK
частини та майно колишнього незнижуваного запасу, нежитлове
приміщення для зберігання автомобіля площею 45,8 м2, які розташо
вані за адресою: м. Чернігів, провул. Старобілоуський, 4а та знаходиться на
балансі ВАТ «Чернігівське АТП17462» — в зв’язку з тим, що від суб’єктів
оціночної діяльності на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви, конкурс
вважати таким, що не відбувся;
об’єкту державної власності групи Ж — лазні, яка не ввійшла до статутного
фонду ЗАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний» та розташована за адре
сою: Прилуцький рн, смт Линовиця, вул. Заводська, 25 — в зв’язку з тим, що
від суб’єктів оціночної діяльності на участь у конкурсі не надійшло жодної за
яви, конкурс вважати таким, що не відбувся;
об’єкту групи А — адміністративній будівлі, яка розташована за адре
сою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 13а. Переможцем конкурсу визнано — ТОВ
«Аналітично/консалтинговий центр «Епрайзер».

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для визначення вартості
індивідуальноKвизначеного майна: окремо розташованої
будівлі двоповерхового лікувального корпусу та
кліматопавільйону санаторія ім. М.О. Семашка з метою
внесення до статутного фонду створюваного господарського
товариства
Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки майна, затвердже
ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891.
Двоповерховий корпус та кліматопавільйон ім. М.О. Семешка.
Місцезнаходження: АРК., м. Ялта, смт Сімеїз, вул. Луговського, 18.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що ви
робляються: надання санаторнокурортних послуг.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості індивідуально
визначеного майна: окремо розташованої будівлі двоповерхового лікува
льного корпусу та кліматопавільйону санаторію ім. М.О. Семашка з метою
внесення до статутного фонду створюваного господарського товариства.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.:
2.
Балансова залишкова вартість станом на 01.01.05 , тис. грн.: 929,861.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Форма власності: державна.
Дата оцінки: 30.06.05.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердже
ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.02 № 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від/

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України 25.11.2003 № 2100
і зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має під
тверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та сві
доцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими від
повідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному ре
єстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 19.12.01 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.01
за № 1092/6283; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки
майна, зокрема, подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та
їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди
оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності, до
виконання робіт з оцінки майна; у разі необхідності — спеціального дозволу
на провадження діяльності, пов’язаною з державною таємницею, виданого
суб’єкту оціночної діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які пе
ребувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих від
повідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної ді
яльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного майна України
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтве/

рдних документів До підтвердних документів належить:
заява на участь у конкурсі ( за встановленою формою); копія установчо
го документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі, та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами (у
тому числі тих, що працюють за сумісництвом); копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залу
чаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна то
що).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції ви
трат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо
він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Фонду дер
жавного майна України (вул. Кутузова ,18/9, кімната 504) до 18.00 23.06.05.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зро
бити відмітку: “На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності”. Перепу
стки до загального відділу Фонду державного майна України видаються по
вул. Кутузова, 18/7, кімната 411/1. Телефон для довідок 2003636.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України 29.06.05
о 15.00.

автомобіль ЗИЛ 131, державний номер № 7227 ЗПН, укомплектований ге
нератором, зарядним приладом, зварювальним апаратом, балансоутриму
вач — ВАТ «АТП12364». Місцезнаходження об’єкта: м. Дніпрорудне, вул.
Степова, 3. Переможець — ПП «Дніпротех і К0»;
об’єкту — нежитлове приміщення 134 першого поверху площею 267,0 м2,
літ. А 4, що орендується ТОВ «СофтТАКСІ», балансоутримувач — ТОВ «Жи
тловокомунальне господарство» ВАТ «АТП12364». Місцезнаходження об’
єкта: м. Запоріжжя, вул.40 років Радянської України, 39а. Переможець — КФ
«Галар».

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу з відбору експертів виконавчого комітету
Краснодонської міської ради (м. Краснодон Луганської області)
Виконавчий комітет Краснодонської міської ради повідомляє, що перемо
жцями конкурсу з відбору експертів
по нежитловому вбудованому приміщенню площею 25,5 м2, за адресою:
Луганська обл., м. Суходільськ, вул. Гастело, 15 визнано ПП «Берег»;
окремо розташованій будівлі площею 2 048,0 м2, у т. ч. підвал площею
1 017,7 м2 за адресою: Луганська обл., м. Краснодон, вул. К. Животова, 72 —
ПП «Берег»;
нежитловому вбудованому приміщенню площею 41,6 м2, за адресою: Лу
ганська обл., м. Суходільськ, вул. Леніна, 13а — МКП «Юридичний центр»;
окремо розташованій будівлі площею 888,7 м2, за адресою: Луганська обл.,
м. Суходільськ, вул. Гастело, 21 — МКП «Юридичний центр»; нежитловому
вбудованому приміщенню площею 55,2 м2, за адресою: Луганська обл., м.
Суходільськ, вул. Леніна, 34 — МКП «Юридичний центр»;
нежитловому вбудованому приміщенню площею 89,6 м2, за адресою: Лу
ганська обл., м. Суходільськ, вул. Третякевича, 2 — ВАТ “Оціночна фірма
«Полінформ»;
нежитловому вбудованому приміщенню площею 125,5 м2, за адресою:
Луганська обл., м. Молодогвардійськ, вул. Молодіжна, 12 — ВАТ «Східна кон/
салдингова група»;
нежитловому вбудованому приміщенню площею 47,3 м2, за адресою: Лу
ганська обл., м. Молодгвардійськ, вул. Свердлова, 11 — ПП Бут М. В.

ÔÄÌÓ ïîâ³äîìëÿº
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
14.08.2006
№ 1267
Про затвердження «Помісячного пооб’єктного плануK
графіка виставлення на продаж у липні—грудні 2006 року
пакетів акцій господарських товариств і холдингових
компаній та об‘єктів групи Е»
На виконання п.123 Закону України «Про Державну програму
приватизації на 2000—2002 роки», виконання абз.1 п.2 розпоря
дження Кабінету Міністрів України від 26.12.05 № 570р «Про за
твердження переліків господарських товариств і холдингових

№ 32 (421)

компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають прода
жу, державних підприємств і відкритих акціонерних товариств,
які підлягають підготовці до продажу в 2006 році», та змін до ньо
го (розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.04.2006 №
180р та від 26.06.2006 № 360р), а також з метою вжиття заходів
для забезпечення грошових надходжень від приватизації держа
вного майна до державного бюджету України у 2006 році,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити «Помісячний пооб’єктний планграфік виставлення
на продаж у IІI—IV кварталах 2006 року пакетів акцій господарських
товариств і холдингових компаній та об‘єктів групи Е (додаються).
2. Департаменту оперативного планування (Мольченко Г.В.), Де
партаменту реформування власності (Красовський В.А.), Голові

причепафургона, держ. № 3650 ЛВ, вул. Рудненська, 14а, м. Львів, — ПП
«ЕкспертМаш»;
причепафургона, держ. № 0981 ЛВ, вул. Рудненська, 14а, м. Львів, — ПП
«ЕкспертМаш»;
нежитлових приміщень будівлі, літ. Б, площею 94,3 м2, вул. Бортнянсько
го, 28, м. Львів, — ТзОВ «Периметр»;
нежитлових приміщень Обласної бази спецмедпостачання площею 1 388,0
м2, вул. Об’їзна, 1, м. Золочів, — ТзОВ «Латекс»;
приміщення (квартира № 5) площею 28,0 м2, пр. Шевченка, 28, м. Львів,
— ОКП ЛОР «БТІ та ЕО»;
нежитлових приміщень площею 30,0 м2, пр. В. Чорновола, 45а, м. Львів,
— ТзОВ «Латекс»;
нежитлових приміщень площею 1 707,1 м2, вул. Кн. Ольги, 106, м. Львів,
— ТзОВ «Периметр»;
нежитлових приміщень загальною площею 679,8 м2, у т. ч. нежитлових
приміщень 1го поверху площею 359,3 м2 та нежитлових приміщень 2го по
верху площею 320,5 м2, пр. В. Чорновола, 45а, корпус № 1, м. Львів, — ТзОВ
«Латекс»;
нежитлових приміщень загальною площею 361,1 м2, у т. ч. нежитлових
приміщень 1го поверху площею 204,1 м2 та підвальних приміщень площею
157,8 м2, пр. В. Чорновола, 45а, корпус № 5, м. Львів, — ТзОВ «Латекс»;
нежитлових приміщень 3го поверху площею 209,4 м2, пр. В. Чорновола,
59 м. Львів, — ОКП ЛОР «БТІ та ЕО».

Фонду майна АР Крим, начальникам регіональних відділень забез
печити згідно з планомграфіком підготовку пакетів акцій підпри
ємств для виставлення на продаж.
3. Департаменту підготовки та проведення конкурсів (Філозоп Є.Т.),
Департаменту продажу акцій на фондових ринках та проведення
аукціонів (Яковлєв Ю.В), Голові Фонду майна АР Крим, начальни
кам регіональних відділень забезпечити своєчасне виставлення на
продаж пакетів акцій підприємств згідно з планомграфіком.
4. Департаменту оперативного планування (Мольченко Г.В.) за
безпечити щоквартальний моніторинг продажу пакетів акцій гос
подарських товариств і холдингових компаній, згідно з планом
графіком та внесення змін до нього.
5. Кошти від продажу пакетів акцій ВАТ зараховуються у рахунок
виконання завдань органу приватизації, відповідальному за виста
влення на продаж цих пакетів, згідно з планомграфіком.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду

23 серпня 2006 року

В. СЕМЕНЮК

12
Додаток 1 до наказу ФДМУ
від 14.08.2006 № 1267

Помісячний пооб’єктний планKграфік виставлення
на продаж у липні—грудні 2006 року пакетів акцій господарських
товариств і холдингових компаній
№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

Статутний
фонд,
тис. грн.

Назва підприємства

Частка статутного
фонду, що буде
виставлена на
продаж, %

Дата публікації в
газеті «Відомості
приватизації»

ЛИПЕНЬ

Продовження додатка 1
№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

42

4371845

43

14310951

44

957135

45

14314682

Статутний
фонд,
тис. грн.

Назва підприємства

Частка статутного
фонду, що буде
виставлена на
продаж, %

Дата публікації в
газеті «Відомості
приватизації»

ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат»

3578,9

8,362

12.07.2006

ВАТ «Агат»

236,96

0,529

12.07.2006

ВАТ «Колос» смт Глибока Чернівецька обл.

80,484

10,000

12.07.2006

ВАТ «Чернівецький радіотехнічний завод»

66458,91

7,091

12.07.2006

25,000

20.07.2006

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

Відкриті грошові регіональні аукціони
1

14314989

ВАТ «Рівненський радіотехнічний завод»*

11211,59425

50,000

12.07.2006

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
46
2

236079

ВАТ «Макошинський завод «Сільгоспмаш»*

1340

95,000

476808

26.07.2006

ВАТ «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько
рибоводне підприємство»

3

5763797

ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз»*

2263

СЕРПЕНЬ

ЦА ФДМУ
54796,171

76,000

19.07.2006

Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

Фондова біржа та ПФТС

47

22607719

ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»*

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
4

285735

ВАТ «Іванівський верстатозавод»

2258,69

99,110

48

14312499

ВАТ «Машинобудівний завод «Аметист»

1264669

7957,7

25,000

ВАТ «Спеціалізоване будівельномонтажне управління
«Тунельбуд»*

12.07.2006

ВАТ «Свердловське автотранспортне підприємство 10913»

7

3113325

8

5465904

9

21810683

247,8

50,000

23.08.2006

3352,5

68,036

02.08.2006

30.08.2006

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
3113221

16.08.2006

Фондова біржа та ПФТС

Спеціалізовані аукціони за грошові кошти

6

96,130

26.07.2006

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
5

25888

ЦА ФДМУ

49

14312217

ВАТ «Вінницький електротехнічний завод»

544,242

4,855

12.07.2006

ВАТ «Кіровське автотранспротне підприємство 10923»

355,8865

4,082

12.07.2006

50

159404

ВАТ «Завод гірничорятувальної техніки «Горизонт»

3389,653

25,001

ВАТ «Луганське автотранспортне підприємство 10964»

487,40525

8,159

12.07.2006

51

952798

ВАТ «Старобільський елеватор»

3130,755

0,490

23.08.2006

4314,887

7,428

12.07.2006

52

14307446

1636,75

74,780

16.08.2006

208,46

10,000

12.07.2006

53

176489

3860,32

19,070

30.08.2006

1476,941

1,200

16.08.2006

973

30,115

09.08.2006

16.08.2006

ВАТ «Світлофор» м.Луганськ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ВАТ «Комісарівський завод торгового машинобудування»*

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
10

122358

ВАТ «Південелектромережбуд»

11

176745

ВАТ «Торезький завод залізобетонного шахтного
кріплення»

12

375906

ВАТ «Горлівський комбінат хлібопродуктів»

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЦЗФ «Калінінська»

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
2444,14225

10,000

12.07.2006

1997,932

4,087

12.07.2006

54

3583982

ВАТ «Чуднівбудсервіс»

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
13

414463

ВАТ «Мир»

14

483493

ВАТ «Племптахозавод ім. Чкалова»

6646,4

6,449

12.07.2006

10366,1

10,000

12.07.2006

55

5518960

ВАТ «Закарпатм’ясопромсервіс»

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
15

957672

16

1237616

ВАТ «Краматорськжитлобуд»

ВАТ «Торезька реалізаційна база хлібопродуктів»

17

2042356

ВАТ «Фаворит» м.Артемівськ Донецької обл.

18

3059531

ВАТ «Донецький завод великопанельного домобудування 2»

19

4634150

ВАТ «АгроАзов»

453,23

10,000

12.07.2006

23,5

9,617

12.07.2006

199,343

10,000

12.07.2006

7005,77

10,000

12.07.2006

6663,2

5,440

12.07.2006

56

291013

ВАТ «Ірпінський комбінат «Перемога»

5637,604

34,980

57

904606

ВАТ «Бориспільський райагропостач»

985,411

25,999

16.08.2006

58

20580904

Відкрите акціонерне товариство «Камінь Богуславщини»

3044,137

36,000

16.08.2006

59

30704892

ВАТ «Транспортник» м.Цюрупинськ

2131,8

25,000

16.08.2006

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
20

445535

ВАТ «СевлюшСир»

21

490719

ВАТ «Сортнасінняовоч», м. Ужгород

ЦА ФДМУ
1542,5

8,001

12.07.2006

711,3

5,097

12.07.2006

60

152448

ВАТ «Білоцерківський завод гумових технічних виробів»*

17910,986

5,000

16.08.2006

61

214511

ВАТ «Азовкабель»*

12583

10,000

09.08.2006

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
22

3116855

ВАТ «Автотранспортне підприємство 12364»

947,6

10,000

62

214511

ВАТ «Азовкабель»*

12583

10,000

30.08.2006

63

218012

ВАТ «Завод Південгідромаш»*

13940

25,000

30.08.2006

64

222404

ВАТ «Завод дереворізального інструменту «Мотор»
ім.Г.І. Петровського»*

519,4035

5,000

30.08.2006

65

306650

ВАТ «Тернопільське об`єднання «Текстерно»**

48709,52

25,000

23.08.2006

12.07.2006

ІВАНО/ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
23

274312

24

5802750

ВАТ «Прикарпатський меблевий комбінат»
ІваноФранківське відкрите акціонерне товариство
«Променерговузол»

100,40625

3,131

12.07.2006

2526,1

10,000

12.07.2006

Спеціалізовані аукціони за грошові кошти
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
25
26

153471
229961

ВАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ АПАРАТУРИ»

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
3895,97

ВАТ «СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ
БЮРО МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ В ПРИЛАДОБУДУВАННІ»

2497

10,000

10,000

12.07.2006

12.07.2006

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
27

20900183

28

379459

29

3399511

ВАТ «Родніки» сще Весняне Миколаївської обл.

66

178594

ВАТ «Іллічівський рудоремонтний завод»

67

5852,975

10,000

16.08.2006

1432115

ВАТ«Луганськгеологія»

2211,902

9,930

68

16.08.2006

5465904

ВАТ «Луганське автотранспортне підприємство 10964» 487,40525

7,790

16.08.2006

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

6780,4

2,500

12.07.2006
69

122358

ВАТ «Південелектромережбуд»

208,46

6,000

16.08.2006

ВАТ «Здолбунівський хлібозавод»

199,373

8,330

12.07.2006

70

176745

ВАТ «Торезький завод залізобетонного шахтного кріплення» 2444,14225

10,000

16.08.2006

ВАТ «Рівнеавтотранспорт 15654»

1610,07

3,240

12.07.2006

71

483493

ВАТ «Племптахозавод ім. Чкалова»

10366,1

10,000

16.08.2006

72

688002

ВАТ «Старобешівський комбікормовий завод»

2705,2

3,596

16.08.2006
16.08.2006

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
30

372925

14388,336

10,080

12.07.2006

73

957608

ВАТ «Кутейніківський комбінат хлібопродуктів»

4756,7

14,870

31

1350156

ВАТ «Сумський рафінадний завод»
ВАТ «Конотопський деревообробний завод»

2394,302

9,955

12.07.2006

74

957672

ВАТ «Торезька реалізаційна база хлібопродуктів»

453,23

5,000

16.08.2006

32

2968487

Кролевецька фабрика «Художнє ткацтво»

2964,864

9,984

12.07.2006

75

1237616

ВАТ «Краматорськжитлобуд»

23,5

9,574

16.08.2006

76

2042356

ВАТ «Фаворит» м.Артемівськ Донецької обл.

199,343

10,000

16.08.2006

33

704468

ВАТ «Микулинецьке»

781,165

10,000

12.07.2006

77

3059531

ВАТ «Донецький завод великопанельного домобудування 2»

7005,77

10,000

16.08.2006

34

225667

Відкрите акціонерне наукововиробниче товариство
«Теплоавтомат» м.Харків

78

235795

1868,09825

10,000

16.08.2006

7215

10,000

12.07.2006

947,6

10,000

16.08.2006

2526,1

25,000

16.08.2006

978,757

7,510

16.08.2006

1148,2

6,736

16.08.2006

713,987

16,511

16.08.2006

3895,97

10,000

16.08.2006

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ВАТ «Олевський завод тракторних нормалей»

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
35

412412

ВАТ «Люботинський сад»

4460,84

9,972

12.07.2006

36

488912

ВАТ «Жовтневе»

2024,56

9,944

12.07.2006

79

3116855

ВАТ «Автотранспортне підприємство 12364»

ІВАНО/ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
37

5491161

ВАТ «АгробізнесНВ» смт Нова Водолага
Харківської обл.

5258,951

9,734

12.07.2006

80

5802750

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
38

21318812

ВАТ «Кам’янецьПодільська ПМК

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

245»

151

5,110

12.07.2006
81

383414

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
39

373630

40

5390559

ВАТ «Бужанський цукровий завод»

ВАТ «Оранський крохмальний завод»

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
1380,23

6,179

12.07.2006

2364,1

10,000

12.07.2006

82
ВАТ «Санаторій «Радон»

ІваноФранківське відкрите акціонерне товариство
«Променерговузол»

3751741

ВАТ «Новгородкiвська «Агропромтехніка»

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
41

372598

ВАТ «Носівський цукровий завод»

4512,87

10,000

83

4685414

84

153471

ВАТ «Сортнасіннєовоч» м. Євпаторія

12.07.2006

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
* Підприємства групи Г, плани розміщення яких у разі потреби погоджуються з Кабінетом Міністрів України.
** Продаж пакета акцій на Лондонській фондовій біржі.
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ВАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ АПАРАТУРИ»

№ 32 (421)

13
№
пор.

85

Код за
ЄДРПОУ

229961

Статутний
фонд,
тис. грн.

Назва підприємства

ВАТ «СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО
МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ В ПРИЛАДОБУДУВАННІ»

2497

Частка статутного
фонду, що буде
виставлена на
продаж, %

Дата публікації в
газеті «Відомості
приватизації»

10,000

16.08.2006

Продовження додатка 1
№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

Назва підприємства

Статутний
фонд,
тис. грн.

Частка статутного
фонду, що буде
виставлена на
продаж, %

2427,634

10,000

20.09.2006

4878,6

5,000

13.09.2006

3846,866

11,000

20.09.2006

9363,9

5,000

27.09.2006

Дата публікації в
газеті «Відомості
приватизації»

ЦА ФДМУ
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
86

379459

ВАТ «Здолбунівський хлібозавод»

199,373

8,340

16.08.2006

87

3399511

ВАТ «Рівнеавтотранспорт 15654»

1610,07

7,170

16.08.2006

88

372925

ВАТ «Сумський рафінадний завод»

14388,336

10,080

16.08.2006

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
89

704468

90

4541856

91

225667

ВАТ «Микулинецьке»

781,165

10,000

16.08.2006

ВАТ «Лановецька Агропромтехніка»

506,602

9,59

16.06.2006

7215

10,000

16.08.2006

5258,951

9,686

16.08.2006

ВАТ «Олешинське»

4852,6

9,999

16.08.2006

ВАТ «Віньковецьке АТП 16848»

19,538

15,001

16.08.2006

2364,1

10,000

16.08.2006

127

236004

128

1130667

ВАТ «Серп і молот»*, м.Харків
ВАТ «Авіаційне підприємство спеціального
призначення «Меридіан»

129

20355550

ВАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування»*

130

21575710

ВАТ «Авіакомпанія «Національні авіалінії України»

131

22405648

ВАТ «Зміна»

8652,03

28,580

20.09.2006

132

24432974

ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг»

3859533

0,500

06.09.2006

5852,975

10,000

13.09.2006

2444,14225

3,256

13.09.2006

10366,1

8,300

13.09.2006

Спеціалізовані аукціони за грошові кошти

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

92

5491161

93

488993

94

14173359

95

5390559

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Відкрите акціонерне наукововиробниче товариство
«Теплоавтомат» м.Харків
ВАТ «АгробізнесНВ» смт Нова Водолага Харківської обл.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

133

178594

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
134

176745

ВАТ «Торезький завод залізобетонного шахтного
кріплення»

135

483493

ВАТ «Племптахозавод ім. Чкалова»

136

483501

ВАТ «Племінний завод «Малинівка» сще.Малинівка
Донецька обл.

2964,766

22,020

13.09.2006

137

483547

ВАТ «Племінний завод «Розовський»

8379,877

25,000

13.09.2006

138

845631

ВАТ «Племінний завод ім. Калініна»

1812,856

9,860

13.09.2006

139

2042356

ВАТ «Фаворит» м.Артемівськ Донецької обл.

199,343

10,000

13.09.2006

140

3059531

ВАТ «Донецький завод великопанельного домобудування 2»

7005,77

10,000

13.09.2006

141

235795

1868,09825

10,000

13.09.2006

947,6

4,810

13.09.2006

876,475

24,945

13.09.2006

2526,1

25,000

13.09.2006

3895,97

10,000

13.09.2006

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ВАТ «Санаторій «Радон»

ВАТ «Іллічівський рудоремонтний завод»

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
96
97

372598
4371845

ВАТ «Носівський цукровий завод»

4512,87

ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат»

3578,9

3,520
10

16.08.2006
16.08.2006

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
98

957135

ВАТ «Колос» смт Глибока Чернівецька обл.

80,484

7,590

16.08.2006

99

14314682

ВАТ «Чернівецький радіотехнічний завод»

66458,91

6,999

16.08.2006

1954,7

7,210

16.08.2006

43032

14,000

16.08.2006

ВАТ «Олевський завод тракторних нормалей»

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
142

3116855

ВАТ «Автотранспортне підприємство 12364».

ЦА ФДМУ
100

412406

ВАТ Агрофірма «Глобівська»

101

857290

102

4762586

ВАТ «Браїлівська збутова база зберігання та реалізації
засобів захисту рослин»

СВАТ «Агрокомбінат «Калита»

12230,6

25,000

16.08.2006

103

5517400

ВАТ «Дубротекс»

162,897

9,950

16.08.2006

104

14313518

ВАТ «Родон»

528,408

10,000

16.08.2006

ІВАНО/ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
143

699477

144

5802750

ВАТ «Селекція»
ІваноФранківське відкрите акціонерне товариство
«Променерговузол»

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

105

23050348

ВАТ Хлібозавод «Залізничник»

106

32577712

ВАТ «Регіонпродукт» с.Гнідин Київської обл.

3208

23,820

16.08.2006

10130,5

22,000

16.08.2006

Відкриті грошові регіональні аукціони

145

153471

ВАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ АПАРАТУРИ»

146

229961

ВАТ «СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО
МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ В ПРИЛАДОБУДУВАННІ»

147

5393702

148

31638894

ВАТ «СТАНІСЛАВЧИК»
ВАТ «РОЗДІЛЬСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД»

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
107

373126

ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик»

6733,79

10,100

23.08.2006

952700

ВАТ «Зерно» м.Заставна Чернівецької обл.

275,515

21,912

23.08.2006

109

1037608

ВАТ «Припрутська пересувна механізована колона

110

2136703

ВАТ «Чернівцісортнасінняовоч»

152»

1397,942

49,000

23.08.2006

813,086

25,000

23.08.2006

ВЕРЕСЕНЬ
Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
165646

112

5744350

113
114

115

165758

116

5385507

117

21316894

ВАТ «Краснолуцький машинобудівний завод»*

21591,7145

50,000

06.09.2006

ВАТ «Сєверодонецький приладобудівний завод»*

9525,486

55,780

27.09.2006

14308316

ВАТ «Сєверодонецький завод опорів»

5364,105

42,700

06.09.2006

20164703

ВАТ «Краснолучвуглебуд»

629,000

50,490

13.09.2006

10356,6015

94,900

27.09.2006

2599,784

100

27.09.2006

18381

99,940

20.09.2006

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ВАТ «Горлівський машинобудівний завод»

149

704468

150

5491161

ВАТ «Листопад» м.Кременчук

Фондова біржа та ПФТС

ВАТ «Микулинецьке»

ВАТ «АгробізнесНВ» смт Нова Водолага

151

387329

ВСАТ «Новоселицьке»

152

412607

ВАТ «Червоний партизан»

153

488993

ВАТ «Олешинське»

154

13.09.2006

781,165

10,000

13.09.2006

5258,951

9,686

13.09.2006

2049,21

11,660

13.09.2006

820,2

17,980

13.09.2006

4852,6

4,480

13.09.2006

5390559

2364,1

3,440

13.09.2006

13.09.2006

ВАТ «Санаторій «Радон»

ЦА ФДМУ
155

204429

ВАТ «Концерн «Фреш Ап»* (ВАТ побутової хімії «Зоря»),
м.Київ

79,605

0,030

156

4762586

ВАТ «Браїлівська збутова база зберігання та реалізації
засобів захисту рослин»

12230,6

23,990

13.09.2006

157

5748938

ВАТ «Старокостянтинівський завод ковальськопресового
устаткування»*

1814,5

0,650

13.09.2006

25,100

20.09.2006

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
158

385862

Відкрите акціонерне товариство «Шамраївське»

4232,122

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
4769,1925

63,720

27.09.2006

ІВАНО/ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
4792067

5,632

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

119

25343,9

Відкриті грошові регіональні аукціони

ВАТ «Пульсар»

ВАТ «Кіровський завод по виготовленню виробів
з металевих порошків»

13.09.2006

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ЦА ФДМУ

223705

13.09.2006

3,480

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

118

10,000

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

108

111

2497
793,118

ВАТ «Будівельник» м.Коломия

3117,584

100,000

27.09.2006

6068,77

23,690

20.09.2006

2530,212

43,080

20.09.2006

159

956721

ВАТ «Чотирбоцьке хлібоприймальне підприємство»

510,7

25,000

20.09.2006

160

956804

ВАТ «Війтівецьке хлібоприймальне підприємство»

458,3

25,000

20.09.2006

ВАТ «Комсомольське рудоуправління», м.Комсомольське
Донецької обл.
284914,000

38,14

04.10.2006

ЖОВТЕНЬ
Конкурс

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
120

372471

ВАТ «Кожанський цукровий завод»

121

904664

ВАТ «Бородянський райагропостач»

ЦА ФДМУ
161

191827

Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
122

4851048

ВАТ «Сізакор» м.Сімферополь

22045,77

9,320

20.09.2006
162

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
123

3117725

ВАТ «ЗОЛОЧІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 24661»

296,823

25,100

27.09.2006

108,741

6,200

20.09.2006

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
124

907361

ВАТ «Борщівський райпостач»

14308434

30704866

ВАТ «Виробництво «Технік» м.Цюрупинськ

3214,9

25,000

13.09.2006

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
126

14307972

ВАТ «Завод «Нева»

324,105

5,000

29.09.2006

* Підприємства групи Г, плани розміщення яких у разі потреби погоджуються з Кабінетом Міністрів України.
** Продаж пакета акцій на Лондонській фондовій біржі.

№ 32 (421)

1316,971

98,540

25.10.2006

ЦА ФДМУ
163

34186

ВАТ НАСК «Оранта»

44647,2

25,000

11.10.2006

164

214853

ВАТ «Київський завод реле та автоматики»

313,614

58,936

18.10.2006

165

222216

ВАТ «Мелітопольський верстатобудівний завод
імені 23 Жовтня»*

166

1131520

ВАТ «Авіакомпанія Луганські авіалінії»

167

5389942

168

14308753

169

14309540

ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт»

170

24585152

ВАТ «Випробувальний центр «Тест» м.Київ

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
125

ВАТ «НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІО
ЕЛЕКТРОННОЇ МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ»

86,51

50,000

25.10.2006

2993,6

86,980

18.10.2006

ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів»* 62743,83675

50,130

25.10.2006

ВАТ «Завод «Красний Луч» м.Красний Луч Луганської обл. 22337,699

100,000

25.10.2006

5678,75

97,870

18.10.2006

1880,588

93,860

11.10.2006

23 серпня 2006 року

14
№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

Статутний
фонд,
тис. грн.

Назва підприємства

Частка статутного
фонду, що буде
виставлена на
продаж, %

Дата публікації в
газеті «Відомості
приватизації»

25,100

18.10.2006

Продовження додатка 1
№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

Статутний
фонд,
тис. грн.

Назва підприємства

Фондова біржа та ПФТС
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
171

5538684

601,524

21169246

ВАТ «Підволочиський хлібозавод»

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
1284761

ВАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

173

5750295
33289236

25,000

15.11.2006

564,162

ЦА ФДМУ
6460,53175

35,381

25.10.2006

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

174

Дата публікації в
газеті «Відомості
приватизації»

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ВАТ «Кагарлицьке автотранспортне підприємство 13255»

216

172

Частка статутного
фонду, що буде
виставлена на
продаж, %

ВАТ «Харківський тракторний завод ім. Орджонікідзе»*
ВАТ «Особливе конструкторське бюро комплексних
пристроїв»

4350,07

27,620

25.10.2006

627,1

5,000

04.10.2006

217

5474263

ВАТ «Херсоннафтопродукт»

218

5800159

ВАТ «Краситель»*

219

14307392

ВАТ Чернігівський завод радіоприладів «ЧеЗаРа»*

220

14307558

ВАТ «Дана» (КорсуньШевченківський машинобудівний
завод)

221

14312387

ВАТ Завод «Фрегат»*

222

23510755

ДАХК «Енергобуд»

223

24432974

ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг»

8480,36

1,910

08.11.2006

304253,6

25,000

22.11.2006

971,04975

25,000

15.11.2006

1103,5

0,016

29.11.2006

967,05

19,330

15.11.2006

1163,465

94,470

08.11.2006

3859533

0,500

15.11.2006

13775,5

23,423

15.11.2006

5852,975

10,000

15.11.2006

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
175

14312499

ВАТ «Машинобудівний завод «Аметист»

7957,7

29,630

18.10.2006

ЦА ФДМУ
176

153608

ВАТ «Ужгородський Турбогаз»

177

235884

ВАТ «Рівненський «Завод тракторних агрегатів»

178

306710

ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»*

21951,541

25,000

18.10.2006

22247,2488

36,710

18.10.2006

35996,86

25,000

11.10.2006

Спеціалізовані аукціони за грошові кошти
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
224

179

1296126

ВАТ «Науководослідне медичне об’єднання «Діалір»

180

2308021

ВАТ «Страхова компанія «Астарта» м.Київ

531,3

5,000

25.10.2006

1280

26,310

11.10.2006

10,000

25.10.2006

24,950

18.10.2006

ВАТ «ХК «Краян»

3374764

ВАТ «Крижопільський цукровий завод»,
с.Городківка Вінницької області

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
225

178594

ВАТ «Іллічівський рудоремонтний завод»

181

5769299

182

14313145

ВАТ Компанія «Дніпро»

9374,26

183

24432974

ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг»

3859533

0,500

11.10.2006

226

2042356

ВАТ «Фаворит» м.Артемівськ Донецької обл.

199,343

7,840

15.11.2006

184

30640216

ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизельпотягів»

29724

5,000

04.10.2006

227

3059531

ВАТ «Донецький завод великопанельного домобудування 2»

7005,77

10,000

15.11.2006

228

5802750

ІваноФранківське відкрите акціонерне товариство
«Променерговузол»

2526,1

5,000

15.11.206

496,182

20,000

15.11.2006

676

8,070

15.11.2006

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІВАНО/ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Спеціалізовані аукціони за грошові кошти
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
185

178594

ВАТ «Іллічівський рудоремонтний завод»

5852,975

10,000

11.10.2006

186

483547

ВАТ «Племінний завод «Розовський»

8379,877

18,730

11.10.2006

187

2042356

ВАТ «Фаворит» м.Артемівськ Донецької обл.

188

3059531

ВАТ «Донецький завод великопанельного домобудування 2»

199,343

10,000

11.10.2006

7005,77

10,000

11.10.2006

189

235795

1868,09825

6,000

11.10.2006

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
229

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

ВАТ «Таращарайагропостач»

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
230

ВАТ «Олевський завод тракторних нормалей»

904463

1559873

ВАТ «Кіровоградський плодоовочкомбінат»

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
231

153471

232

13840316

233

907197

ВАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ АПАРАТУРИ»

3895,97

9,950

15.11.2006

ВАТ «ПЕРСПЕКТИВА»

511,326

9,210

15.11.2006

276,936

9,730

15.11.2006

4354,43075

10,000

15.11.2006

2131,8

10,000

15.11.2006

820,2

17,980

15.11.2006

909,67

0,111

15.11.2006

82,18

0,690

15.11.2006

ІВАНО/ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
190

5802750

ІваноФранківське відкрите акціонерне товариство
«Променерговузол»

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
2526,1

25,000

11.10.2006

ВАТ «Косівська агропромтехніка»

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
191

372428

ВАТ «ГородищеПустоварівський цукровий завод»,
с.ГородищеПустоварівське Київської області

192

852424

Відкрите акціонерне товариство племптахозавод
«Кучаківський»

193

904463

ВАТ»Таращарайагропостач»

194

1354473

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
234
6347,0915

9,079

11.10.2006

2911,987

20,540

11.10.2006

496,182

8,020

11.10.2006

42,899

23,320

11.10.2006

ВАТ «СПМК  523»

373250

ВАТ «Первухінський цукровий завод»

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
235

30704892

ВАТ «Транспортник» м.Цюрупинськ

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
236

412607

ВАТ «Червоний партизан»

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
195

153471

ВАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ АПАРАТУРИ»

196

229961

ВАТ «СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО
МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ В ПРИЛАДОБУДУВАННІ»

3895,97

10,000

11.10.2006

237

383662

ЦА ФДМУ
2497

9,730

11.10.2006
238

14313889

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
197

704468

198

4541856

ВАТ «Прилуцький ефіроолійний комбінат»*

ВАТ «Укрп’єзо»

Відкриті грошові регіональні аукціони

ВАТ «Микулинецьке»

781,165

13,900

11.10.2006

ВАТ «Лановецька Агропромтехніка»

506,602

9,591

11.10.2006

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
239

488987

ВАТ «Староконстянтинівське сортнасіннєовоч»

282,5

26,330

22.11.2006

240

489018

ВАТ «Хмельницьке сортнасіннєовоч»

188,9

25,000

22.11.2006

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
199

30704892

ВАТ «Транспортник» м.Цюрупинськ

2131,8

10,000

11.10.2006

200

387329

ВСАТ «Новоселицьке»

201

412607

ВАТ «Червоний партизан»

202

488993

ВАТ «Олешинське»

203

14173359

ГРУДЕНЬ
Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВАТ «Віньковецьке АТП 16848»

2049,21

9,996

11.10.2006

820,2

17,980

11.10.2006

4852,6

9,999

11.10.2006

19,538

10,000

11.10.2006

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
241

310752

ВАТ «Нікопольський прядильнонитковий комбінат»*

242

180373

Державна холдингова компанія «Укрвуглепромтранс»

204

1130609
14313518

ВАТ «Авіакомпанія «Кіровоградські авіалінії»
ВАТ «Родон»

5039,9

16,390

11.10.2006

528,408

21,840

11.10.2006

243

ЦА ФДМУ
152448

20.12.2006

3324,75

100,000

20.12.2006

ВАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»

5629

89,530

27.12.2006

1522

51,000

20.12.2006

1441,64

50,000

20.12.2006

627,100

60,110

20.12.2006

324,105

81,870

28.12.2006

2338,5

42,220

13.12.2006

М. КИЇВ
244

ЛИСТОПАД

14309988

24933104

ВАТ «Агробудсервіс» м.Київ

Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону
206

67,890

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ЦА ФДМУ

205

11647,2

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
245

ВАТ «Білоцерківський завод гумових технічних виробів»* 17910,986

85,310

14309913

АТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»*

22.11.2006

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
207

214511

ВАТ «Азовкабель»*

208

222404

ВАТ «Завод дереворізального інструменту «Мотор»
ім.Г.І. Петровського»*

12583

80,800

29.11.2006

519,4035

72,200

29.11.2006

246

33289236

ВАТ «Особливе конструкторське бюро комплексних
пристроїв»

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
209

231878

ВАТ «Джанкойський машинобудівний завод»*

43551

94,990

22.11.2006

210

5393108

ВАТ «Нікопольський південнотрубний завод»*

364751,04

96,670

01.11.2006

211

14312766

5026,34975

94,610

15.11.2006

247

ВАТ «Юність»

14307972

ВАТ «Завод «Нева»

ЦА ФДМУ
248

20508143

ВАТ «Авіакомпанія Константа»

Фондова біржа та ПФТС

Фондова біржа та ПФТС

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
212
213

181473
3113236

ВАТ «Антрацитшахтобуд»

1225,222

ВАТ «Краснодонське АТП 10914»

459,8035

51,000
25,180

29.11.2006

19277566

ВАТ «Інженерна компанія «Досвід»

215

19414617

ВАТ «Київське автотранспортне підприємство 1010»

14244,06

30,420

29.11.2006

1171,53

42,170

15.11.2006

* Підприємства групи Г, плани розміщення яких у разі потреби погоджуються з Кабінетом Міністрів України.
** Продаж пакета акцій на Лондонській фондовій біржі.
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178594

ВАТ «Іллічівський рудоремонтний завод»

5852,975

51,000

20.12.2006

250

181473

ВАТ «Антрацитшахтобуд», м. Антрацит Луганської області

1225,222

51,000

20.12.2006

251

181668

ВАТ Трест «Луганськшахтопроходка»

3458,68

26,000

27.12.2006

252

958565

ВАТ «Захист хліба»

141,864

25,003

20.12.2006

253

3113236

ВАТ «Краснодонське АТП 10914»

459,8035

25,180

20.12.2006

254

3113383

ВАТ «Новопсковське автотранспортне підприємство 10909» 188,28425

25,120

20.12.2006

255

3115956

ВАТ «Брянковське автотранспортне підприємство 10963»

25,120

20.12.2006

22.11.2006

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
214

249

570,065

№ 32 (421)

15
№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

256

3116022

257

951451

Частка статутного
фонду, що буде
виставлена на
продаж, %

Дата публікації в
газеті «Відомості
приватизації»

995,829

26,250

20.12.2006

8552,33

26,000

20.12.2006

3072,45

66,210

20.12.2006

1164,9

8,293

20.12.2006

Статутний
фонд,
тис. грн.

Назва підприємства

ВАТ «Свердловське автотранспортне підприємство 10973»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

Продовження додатка 1
№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

318

5529722

Назва підприємства

ВАТ «Ошихлібський консервний завод»

Статутний
фонд,
тис. грн.

Частка статутного
фонду, що буде
виставлена на
продаж, %

Дата публікації в
газеті «Відомості
приватизації»

9393,082

29,950

20.12.2006

ЦА ФДМУ
ВАТ «Криворізький комбінат хлібопродуктів

2»

258

1238318

ВАТ «Дніпрохімбуд»

259

3113443

ВАТ «Нікопольське автотранспортне підприємство»

260

3113443

ВАТ «Нікопольське автотранспортне підприємство»

1164,9

16,982

20.12.2006

261

14308919

ВАТ «Продмаш»*

1598,3

26,000

13.12.2006

262

24995832

ВАТ «Криворізьке автотранспортне підприємство 14100»

2864,3

31,240

20.12.2006

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
263

5482883

ВАТ Макіївська бавовнопрядильна фабрика «Мактекс»

319

235967

ВАТ «Куп’янський ливарний завод»

320

463071

ВАТ «Керчрибпром»

1298,22

66,180

27.12.2006

2949,8

19,210

20.12.2006

321

5481582

ВАТ «Луганськнафтопродукт»

18179,44

36,540

27.12.2006

322

14312364

ВАТ «Завод «Ленінська кузня»

80501,12

25,350

27.12.2006

323

14312980

ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод»

324

24432974

ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг»

325

3374764

324195,52

3,840

27.12.2006

3859533

0,240

20.12.2006

13775,5

23,423

20.12.2006

13068,01

2,850

20.12.2006

Спеціалізовані аукціони за грошові кошти
15236,68

25,960

20.12.2006

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
264

954030

265

1350274

ВАТ «Яблунецьке хлібоприймальне підприємство»

435,93

26,990

20.12.2006

2050,834

25,000

20.12.2006

342,838

25,100

20.12.2006

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

ВАТ«Бердичівський завод транспортного
машинобудування»

266

3116594

267

3116654

ВАТ«Баранівкатранс»

268

3116751

ВАТ «Бердичівське АТП 11837»

269

3116772

ВАТ«Андрушівське автотранспортне підприємство
11838»

ВАТ «Автотранспортне підприємство 11801»

270

5488940

271

14309988

ВАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»

ВАТ «Перечинський Агрокомплекс»

272

14313211

ВАТ «Машинобудівний завод «Тиса»

372664

ВАТ «ВолодимирВолинський цукровий завод»

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

241,5345

25,100

20.12.2006

327

178594

ВАТ «Іллічівський рудоремонтний завод»

5852,975

8,960

20.12.2006

21,040

20.12.2006

328

181013

ВАТ «Лутугинське шахтобудівне управління»

1303,118

0,010

20.12.2006

225,826

25,140

20.12.2006

329

846990

ВАТ «Антрацитівське»

1922,26

0,001

20.12.2006

330

957206

ВАТ «Стахановське хлібоприймальне підприємство»

269,308

10,000

20.12.2006

331

957241

ВАТ «Лутугинське хлібоприймальне підприємство»

91,126

2,190

20.12.2006

332

1557590

ВАТ «Урожай» м.Луганськ

12,939

6,370

20.12.2006

333

2132438

ВАТ «Сватівський завод торгівельного устаткування»

773,2315

0,060

20.12.2006

334

5487946

ВАТ «Новопсковський «Агрохім»

403,156

0,010

20.12.2006

1042,2

44,178

20.12.2006

5629

5,000

20.12.2006

5250,49

14,460

27.12.2006

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
273

852192

ВАТ «Запорізький племптахорадгоспрепродуктор»

274

951579

ВАТ «Оріхівський комбінат хлібопродуктів»

275

951600

ВАТ «Пришибський комбінат хлібопродуктів»

276

3114193

ВАТ «Траса» м.Мелітополь

917,61

25,120

20.12.2006

277

3116878

ВАТ «Автотранспортне підприємство12362»

450,27

25,150

20.12.2006

278

5402619

ВАТ «Василівський авторемонтний завод»,
м.Василівка Запорізької області

27,153

30,000

20.12.2006

ВАТ «Якимівський елеватор»

2659,4

29,870

27.12.2006

23792434

326

635,15625

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

279

ВАТ «Крижопільський цукровий завод»,
с.Городківка Вінницької області

16073,4

22,120

20.12.2006

2760,3

24,800

13.12.2006

6200

25,000

20.12.2006

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
335

2132450

ВАТ «Техносервіс»

772,838

0,003

20.12.2006

336

5465695

ВАТ «Дніпродзержинське автотранспортне
підприємство 11232»

2662,73

12,660

20.12.2006

7005,770

10,000

20.12.2006

ВАТ «Лугинська спеціалізована пересувна механізована
колона 8 об’єднання «Укрспецхмільбуд»
279,27225

0,010

20.12.2006

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
337

3059531

ВАТ «Донецький завод великопанельного домобудування 2»

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
338

5471419

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
280

212848

ВАТ «Світлотехніка»

281

378508

ВАТ «Яготинський завод продтоварів»

282

385862

Відкрите акціонерне товариство «Шамраївське»

283

902808

ВАТ «Димерське спецавтопідприємство

284

1354817

ВАТ «Спеціалізована пересувна механізована колона

285

3744155

ВАТ «Баришівська МТС»

286

14311637

287

1006»
511»

280,70109

28,500

27.12.2006

339

414635

ВАТ «Плодорозсадник «Молочанський»

2738,44

38,710

27.12.2006

340

852246

ВАТ «Нестерянська птахофабрика»

4232,122

32,960

27.12.2006

341

904032

294,378

31,540

27.12.2006

342

954254

1393,5

40,540

27.12.2006

343

954277

789,524

40,740

27.12.2006

344

5488816

ВАТ «Промінь»

106,8525

16,020

27.12.2006

345

14313205

20580904

Відкрите акціонерне товариство «Камінь Богуславщини»

3044,137

22,970

27.12.2006

288

20584434

ВАТ «Заліське», с.Богданівка Київської області

3545,176

71,380

20.12.2006

289

20620377

ВАТ «Великополовецький оцтовий завод»

1041,400

39,520

27.12.2006

262,64

15,000

20.12.2006

4928,16

4,990

20.12.2006

ВАТ «Малобілозерський «Агротехсервіс»

46,37

0,020

20.12.2006

ВАТ «Токмацький елеватор»

920,3

10,390

20.12.2006

ВАТ «Гайчурський елеватор»

915

11,310

20.12.2006

211,41

0,010

20.12.2006

1264,61

8,480

20.12.2006

2526,1

10,000

20.12.2006

20.12.2006

ВАТ «Пологівський «Агрос»
ВАТ «Електроприлад»

ІВАНО/ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
346

5802750

ІваноФранківське відкрите акціонерне товариство
«Променерговузол»

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
290

3117323

ВАТ «Ульяновське АТП 13548»

68,5

26,100

20.12.2006

291

3117375

ВАТ «Олександрійське АТП  13506»

884,7

26,100

20.12.2006

292

3117406

ВАТ «Новоукраїнське АТП13546»

386,5

26,110

20.12.2006

293

3117464

ВАТ «Олександрійське АТП13561»

294

4350278

ВАТ Птахофабрика «Маловисківська»

295

222261

ВАТ «СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО
ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ»

296

954886

ВАТ «Радехівський комбінат хлібопродуктів»

297

22400556

308

26,100

20.12.2006

1175,38

32,560

20.12.2006

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВАТ«БОРИСЛАВСЬКИЙ НДІ «СИНТЕЗ»
З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ»

211,47

28,500

20.12.2006

1056,167

25,130

27.12.2006

2025,55

0,250

20.12.2006

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
298

384911

ВАТ «Гребінківське»

299

490748

ВАТ «Градизьке «Сортнасіннеовоч»

300

955650

ВАТ «Гадяцький елеватор»

301

3118268

347

119623

ВАТ « Трест «Південатоменергобуд»

348

385885

ВАТ «Кожанське»

349

476671

ВАТ «Іванківрибсільгосп», смт Іванків Київської області

350

731761

Відкрите акціонерне товариство «Богуславський райпостач»

351

852275

ВАТ «Гайшинська птахофабрика»

352

904463

ВАТ «Таращарайагропостач»

353

904500

ВАТ «Іванківське підприємство матеріальнотехнічного
і сервісного забезпечення «Агротехсервіс»

354

904517

ВАТ «Кагарлицький райагропостач»

355

951787

ВАТ «Переяславський Експериментальний Комбінат
Хлібопродуктів»

356

1354125

ВАТ «ПМК

357

2133082

Відкрите акціонерне товариство «Пересувна
механізована колона
4»

18»

4094,82

39,380

20.12.2006

422

15,000

20.12.2006

358

5489313

ВАТ «Райагрохім» м.Яготин Київської обл.

3893,6

35,500

20.12.2006

359

5489371

ВАТ «Автотранспортне підприємство15339»
м.Зіньків Полтавської обл.

130,205

25,270

20.12.2006

360

ВАТ «Гадячсортнасіннеовоч»

270,227

10,000

20.12.2006

302

4762882

303

372919

ВАТ «Дружбівський цукрорафінандний завод»,
м.Дружба Сумської обл.

3822,757

24,990

304

486758

ВАТ Племзавод «Василівка»

3963,026

31,610

20.12.2006

305

3118713

184,388

25,460

20.12.2006

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ВАТ «Недригайлівське автотранспортне підприємство 15943»

956170

ВАТ «Хоростківський комбінат хлібопродуктів»

20.12.2006

893,9875

13,050

20.12.2006

362

14307512

ВАТ «Арксі» м.Боярка

363

14314512

ВАТ «Іскра»

364

19404438

ВАТ «Кашперівський цукровий завод»

365

23568074

ВАТ «Пересувна механізована колона
смт Іванків Київської області

55,000

20.12.2006

366

904902

3115235

ВАТ «Автотранспортне підприємство

510,61

25,110

20.12.2006

310

1036483

ВАТ «Херсонводбуд»

2590,36

49,600

27.12.2006

311

30704866

3214,9

29,560

13.12.2006

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
114,03

5,980

20.12.2006

20.12.2006

4912,9225

19,220

20.12.2006

4087,29825

0,000

20.12.2006

715,75

0,090

20.12.2006

887,76

23,250

20.12.2006

511,326

9,210

20.12.2006

ВАТ «Вільшанський райагротехсервіс»

ВАТ «ДРОГОБИЦЬКЕ АТП14607»
ВАТ «ПЕРСПЕКТИВА»

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
369

376886

370

2971216

371

955526

372

3118133

ВАТ «Одеський коровай»

11721,598

5,850

20.12.2006

8046,3

15,060

20.12.2006

ВАТ «Одеська фабрика «Олімпія»

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВАТ «Юсківське хлібоприймальне підприємство»
ВАТ «Миргородське автотранспортне підприємство

15361»

4158

39,900

20.12.2006

373

3118179

ВАТ «Пирятинське автотранспортне підприємство 15343»

30,000

06.12.2006

374

3118251

ВАТ «Гадяцьке автотранспортне підприємство

375

5463791

ВАТ «Оржицький цукровий завод»

15337»

911,8

25,000

20.12.2006

197,46

25,200

20.12.2006

148,82

25,110

20.12.2006

256,935

25,110

20.12.2006

8675,98

4,970

20.12.2006

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

4165,600

26,860

20.12.2006
376

906670

ВАТ «Зарічненський «Агротехсервіс»

720,044

26,010

20.12.2006

377

955816

ВАТ «Дубровицьке хлібоприймальне підприємство»

149,18

25,000

20.12.2006

378

1032806

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

17738»

20.12.2006

8,580

2»,

12,570

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВАТ «Кельменецьке автотранспортне підприємство

2,000

708,1775

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

309

5461243

9082,08575

20.12.2006

3114827

317

20.12.2006

ВАТ «Автосфера»

13840316

ВАТ «Новоселицьке хлібоприймальне підприємство»

20.12.2006

2,400

5538603

368

952717

12,440

361

367

316

2333,512
438,53925

20.12.2006

20.12.2006

ВАТ «Конструкторське бюро пожежних та спеціальних
машин», м. Прилуки Чернігівської області

20.12.2006

5,760

20.12.2006

33251684

20,280

268,973

25,100

315

20.12.2006

210,62

ВАТ Іванківська «Райсільгоспхімія»

25,100

ВАТ «Ямпільський авторемонтний завод»

20.12.2006

5489388

484,69

ВАТ «Старокостянтинівський завод «Металіст»

8,180
13,650

20.12.2006

144,08

1355857

496,182
274,035

17,600

ВАТ «Краснокутське автотранспортне підприємство»

5465933

20.12.2006
20.12.2006

653,431

ВАТ «Зміївське автотранспортне підприємство 16343»

314

2,080
19,030

ВАТ «Бородянський райагрохім»

3115152

313

403,1
2363,273

20.12.2006

3115181

ВАТ «Кам`янецьПодільськсільмаш»

20.12.2006

8,740

308

236062

9,730

10,990

307

312

20.12.2006

1098,585

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
5349,824

ВАТ «Виробництво «Технік» м.Цюрупинськ Херсонс. обл.

10,000

938,58

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

16367»

20,610

2601,915

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
306

7654,682
1079,38525

215,13975

7,650

20.12.2006

400,103

10,000

20.12.2006

82,67

10,000

20.12.2006

279,104

0,35

20.12.2006

ВАТ «Зарічненське автотранспортне підприємство 15645»

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
* Підприємства групи Г, плани розміщення яких у разі потреби погоджуються з Кабінетом Міністрів України.
** Продаж пакета акцій на Лондонській фондовій біржі.

№ 32 (421)

379

3118802

ВАТ «АТП16154»

23 серпня 2006 року

16
№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

Статутний
фонд,
тис. грн.

Назва підприємства

Частка статутного
фонду, що буде
виставлена на
продаж, %

Дата публікації в
газеті «Відомості
приватизації»

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
380

373250

ВАТ «Первухінський цукровий завод»

4354,43075

4,950

20.12.2006

Продовження додатка 1
№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

393

3374244

Назва підприємства

ВАТ «Кам’янець  Подільське АТП16855"

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
381

218354

382

1033504

ВАТ «Каховка»

ВАТ «Генічеський машинобудівний завод»

383

1036454

ВАТ «Дар’ївська ПМК 143»

384

23138994

385

373391

ВАТ «Шепетівський цукровий комбінат»

386

426458

ВАТ «Шепетівське АТП 16807»

387

1527761

388
389

4,590

20.12.2006

3802,29

5,000

20.12.2006

396,48

15,990

20.12.2006

24,7

4,940

20.12.2006

12519,46

10,000

20.12.2006

193,03

25,000

20.12.2006

ВАТ «Хмельницьке автотранспортне підприємство 16865»

576,757

1,390

20.12.2006

3119227

ВАТ «Полонське автопідприємство 16844»

226,442

20,002

20.12.2006

3119285

ВАТ «Кам’янецьПодільське автотранспортне
підприємство 16808»

708,72

25,000

20.12.2006

ВАТ «Городоцьке автотранспортне підприємство 16838»

216,7

25,000

20.12.2006

237,575

25,040

20.12.2006

315,66

25,000

20.12.2006

ВАТ «Верхньорогачицьке АТП 16546»

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

3119300

391

3119322

ВАТ «Волочиське автотранспортне підприємство 16837»

392

3119345

ВАТ «Славутське автотранспортне підприємство 16845»

* Підприємства групи Г, плани розміщення яких у разі потреби погоджуються з Кабінетом Міністрів України.
**Продаж пакета акцій на Лондонській фондовій біржі.

394

387418

СВАТ «Шрамківське»

395

387507

ВАТ «Росток»

386,4

25,000

20.12.2006

1957,5

10,000

20.12.2006

1773,969

10,000

20.12.2006

396

957117

ВАТ «Сторожинецька реалізаційна база хлібопродуктів»

144,233

7,890

20.12.2006

397

957123

ВАТ «Вижницька реалбаза хлібопродуктів»

199,898

11,630

20.12.2006

398

1128498

50,1815

0,073

20.12.2006

399

14035982

ВАТ «Кременецький завод порошкової металургії»

165,9

0,003

20.12.2006

400

14314498

ВАТ «Прометей»

344,5785

1,890

20.12.2006

401

19064020

«Луганськголовпостач»

343,722

13,180

20.12.2006

402

20486393

ВАТ «Поршень»

2398,224

8,570

20.12.2006

403

2136703

ВАТ «Чернівцісортнасінняовоч»

404

5482417

ВАТ «Денисівка» м.Чернівці

ЦА ФДМУ
ВАТ «Дослідноекспериментальний завод
цивільної авіації»

20

Відкриті грошові регіональні аукціони
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
813,086

20,090

20.12.2006

1118,081

22,670

20.12.2006

Д. ПАРФЕНЕНКО

Додаток 2 до наказу ФДМУ
від 14.08.06 № 1267

Помісячний пооб’єктний планKграфік виставлення на продаж пакетів
акцій (часток, паїв) об’єктів групи Е у липні — грудні 2006 року
Код за
ЄДРПОУ

Статутний
фонд,
тис. грн.

Назва підприємства

Пакети акцій
(частка, пай), що
буде виставлено
на продаж

ЛИПЕНЬ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
292089

ЗАТ «НовгородСіверський завод будівельних матеріалів» 7079,929

36,72

Продовження додатка 2
№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

12.07.2006

СЕРПЕНЬ

2

3332576

ВАТ «Зимогорянка»

4740,363

67,51

16.08.2006

3

308755

ВАТ «Попаснянська швейна фабрика «Елегант»

4407,482

67,16

16.08.2006

4

308790

ВАТ «Кіровська швейна фабрика «Кіфадо»

7145,950

77,02

16.08.2006

5

308732

ВАТ «Крамо»

7036,920

65,74

16.08.2006

В. ВИЖОЛ

Заступник Голови Фонду

Д. ПАРФЕНЕНКО

Навчальний центр підприємства
«ДалексЕксперт»

Вид акцій: прості, іменні.
Кількість акцій: 311 115 432 шт.
Форма випуску акцій — бездокументарна.
Термін розміщення

Спосіб розміщення
Початок

Акції
Частка
у статутному
Закінчення Кількість, Вартість,
фонді,
%
шт.
грн.

1

Закріплюється у державній власності

—

—

—

—

—

1.1.

У т. ч. передано до холдингів

—

—

—

—

—

2

Передано до холдингів

—

—

—

—

3

Власність організації орендарів

—

—

—

—

4

Пільговий продаж акцій

Листопад 2006 р. Грудень 2006 р.

6 655 500

66,555

2,14

4.1.

Працівникам підприємства, майно якого приватизується

Листопад 2006 р. Грудень 2006 р.

5 737 500

57,375

1,84
0,30

—
—

4.2.

Іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій Листопад 2006 р. Грудень 2006 р.

918 000

9,180

5

Продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами

Листопад 2006 р. Грудень 2006 р.

31 111 543

311,11543

5.1.

На фондових біржах

Листопад 2006 р. Грудень 2006 р.

31 111 543

311,11543

5.2.

У позабіржових фондових торговельних системах

—

—

—

—

—

6

Продаж пакетів акцій громадянам та фінансовим посередникам
через Державну акціонерну компанію «Національна мережа
аукціонних центрів» за кошти

—

—

—

—

—

6.1.

На спеціалізованому аукціоні за грошові кошти

—

—

—

—

—

6.2.

На відкритому грошовому регіональному аукціоні

—

—

—

—

—

7

Продаж пакетів акцій за конкурсом

8

Продаж пакетів акцій на відкритих торгах

—

—

—

—

—

9

Продаж пакетів акцій на міжнародних фондових ринках

—

—

—

—

—

Грудень 2006 р.

Лютий 2007 р.

РАЗОМ

273 348 389

311 115 432

Дата публікації в
газеті «Відомості
приватизації»

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Директор Департаменту продажу цілісних майнових комплексів

Код за ЄДРПОУ 21229480.
Статутний фонд становить 3 111,15432 тис. грн.
Номінальна вартість акції: 0,01 грн.

Пакети акцій
(частка, пай), що
буде виставлено
на продаж

Відкриті акціонерні товариства

План розміщення акцій
ВАТ «БерізкаKсервіс», яке є правонаступником Державного підприємства
«Харківська виробничоKтехноторгова фірма «БерізкаKсервіс»

Код
про
дажу

Статутний
фонд,
тис. грн.

Назва підприємства

Дата публікації в
газеті «Відомості
приватизації»

Закриті акціонерні товариства
1

Дата публікації в
газеті «Відомості
приватизації»

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Заступник Голови Фонду

№
пор.

Частка статутного
фонду, що буде
виставлена на
продаж, %

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
10032,963

390

Статутний
фонд,
тис. грн.

2733,48389

3111,15432

10
10

87,86

100

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 виступить Тихонов О. В.,
співавтор відомого російського підручника «Оцінка біз
несу» (під редакцією професорів Грязнової А. Г. та Федото
вої М. О.).
Додатково до програми, що погоджена з Фондом державно
го майна України, будуть розглянуті такі питання:
1. Особливості оцінки активів підприємств з метою пере
оцінки (з урахуванням вимог МСФЗ).
2. Застосування методу реальних опціонів для оцінки ді
ючих підприємств, а також нематеріальних активів.
3. Оцінка бізнесу з метою об’єднання компаній.
4. Особливості застосування підсумкових премій та зни
жок при оцінці пакетів 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 Геннадіївна.

До уваги оцінювачів
Відповідно до наказу ФДМУ від 11.08.06
№ 1259 у зв’язку з отриманням Стасюком С. П.
нового кваліфікаційного свідоцтва оціню
вача від 08.07.2006 ЦМК № 271, виданого
ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу,
анульовано свідоцтво про реєстрацію
в Державному реєстрі оцінювачів від
14.04.2006 № 4566, видане ФДМУ СтаK
сюку С. П.
Відповідно до наказу ФДМУ від 11.08.06 №
1258 у зв’язку з отриманням Поліщук О. О.

нового кваліфікаційного свідоцтва оціню
вача від 08.07.2006 МФ № 4440, виданого
ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу,
анульовано свідоцтво про реєстрацію
в Державному реєстрі оцінювачів від
05.07.2005 № 3460, видане ФДМУ ПоK
ліщук О. О.
Відповідно до наказу ФДМУ від 11.08.06 №
1257 у зв’язку з отриманням Якубович Н. В.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінюва
ча від 08.07.2006 МФ № 4462, виданого ФДМУ

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)
О. В. МІСЬКОВ,
О. П. НОВОСАД,
О. В. ЦАРУЛІЦА

і Міжнародним інститутом бізнесу, анульоK
вано свідоцтво про реєстрацію в ДержаK
вному реєстрі оцінювачів від 17.06.2005
№ 3190, видане ФДМУ Якубович Н. В.
Відповідно до наказу ФДМУ від 11.08.06 №
1256 у зв’язку з отриманням Смирновим О. В.
нового кваліфікаційного свідоцтва оціню
вача від 08.07.2006 МФ № 4451, виданого
ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу,
анульовано свідоцтво про реєстрацію
в Державному реєстрі оцінювачів від

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
01133, м. КИЇВK133,
вул. КУТУЗОВА, 18/9

07.12.2004 № 1901, видане ФДМУ СмиK
рнову О. В.
Відповідно до наказу ФДМУ від 11.08.06 №
1255 у зв’язку з отриманням Кержаківим С. М.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінюва
ча від 02.10.2004 МФ № 1736, виданого ФДМУ
і ТОВ «Інститут експертизи та управління вла
сністю», анульовано свідоцтво про реєстK
рацію в Державному реєстрі оцінювачів
від 16.06..2006 № 4702, видане ФДМУ КеK
ржаківу С. М.

Набір, комп’ютерна верстка та
друкування —
Державне видавництво
«Преса України»
03047, Київ47,
просп. Перемоги, 50.
Загальний тираж 21 050 прим.
Зам. 3085032

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