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ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ÏÐÎÄÀÆ ÏÀÊÅÒ²Â ÀÊÖ²É

НОВИНИ ФДМУ

Департамент підготовки та проведення конкурсів, т. 2003616
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок прове
дення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних то
вариств, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 31.08.2004 № 1800, розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 31.08.2004
№ 330р, рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку України від 17.11.2004 № 489 і за
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2004
за № 1634/10233, для забезпечення відкритості прове
дення конкурсів та з метою більшої інформованості по
тенційних покупців Фонд державного майна України ін
формує про те, що розпочато підготовку до проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій таких акціонерних то
вариств:
Центральний апарат
Фонду державного майна України
Код за ЄДРПОУ

Назва ВАТ

Розмір пакета
акцій, %

01528068

Сумське автотранспортне
підприємство 15928

01130667

Авіаційне підприємство спеціального
призначення «Меридіан»

00214511

Азовкабель

50

100
90,80

Фонд державного майна України пропонує потенційним
покупцям взяти участь у розробці умов продажу пакетів ак
цій зазначених підприємств на конкурсі.
Свої пропозиції надсилайте за адресою: 01133, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, Департамент підготовки та проведен
ня конкурсів.
Телефони для довідок: (044) 2003617, 2003353; факс
2003616.
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Підсумки
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Нікопольський Південнотрубний завод»
з використанням відкритості пропонування ціни
за принципом аукціону
Фондом державного майна України підбито підсумки
конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Нікопольський Пів
деннотрубний завод», розташованого за адресою: Украї
на, 53201, м. Нікополь Дніпропетровської обл., пр. Труб
ників, 56, код за ЄДРПОУ 05393108.
Конкурс проведено за адресою: 01133, м. Київ, вул. Ку
тузова, 18/9, Фонд державного майна України.
Переможцем конкурсу визнано товариство з обмеB
женою відповідальністю «ТранспортноBінвестиційні
технології».

Умови продажу пакета акцій.
Покупець зобов’язаний забезпечити:
в економічній діяльності:
дотримання тих видів економічної діяльності, які є на да
ту підписання договору купівліпродажу;
погашення кредиторської заборгованості ВАТ, у тому чи
слі:
перед бюджетами всіх рівнів у сумі 10 300,0 тис. грн. про
тягом року з моменту набуття права власності;
перед Пенсійним фондом у сумі 9 100,0 тис. грн. протя
гом року з моменту набуття права власності;
зменшення дебіторської заборгованості ВАТ протягом
одного року згідно з Планом санації ВАТ «Нікопольський
Південнотрубний завод»;
виконання вимог Закону України «Про захист економіч
ної конкуренції».
У соціальній діяльності підприємства:
недопущення накопичення заборгованості підприємст
ва перед працівниками із заробітної плати;
підвищення рівня заробітної плати з урахуванням інфля
ційних процесів;
матеріальне стимулювання працівників залежно від ре
зультатів господарської діяльності підприємства;
недопущення звільнення працівників підприємства з
ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за ви
нятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу
законів про працю України, пункту 4.1.9 Плану санації ВАТ
«Нікопольський Південнотрубний завод», або вчинення
працівником дій, за які законодавством передбачене зві
льнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41
Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців
з моменту набуття права власності;
утримання об’єктів соціальнопобутового призначення
до моменту продажу згідно з Планом санації ВАТ «Нікополь
ський Південнотрубний завод»;
протягом трьох місяців з моменту набуття права влас
ності укладання колективного договору;
здійснення заходів щодо передачі житлового фонду (у
тому числі гуртожитків, як об’єктів права власності) у ко
мунальну власність відповідних територіальних громад,
згідно з Планом санації ВАТ «Нікопольський Південно
трубний завод»;
витрати ВАТ на поліпшення соціальнопобутових умов
працюючих на рівні не менше 0,5 відсотка від суми доходу
ВАТ на рік;
зниження частки виробництва з небезпечними та
шкідливими умовами праці і зменшення їх впливу на
працюючих;
витрати ВАТ на охорону праці не менше 0,5 відсотка від
суми доходу ВАТ на рік;
(Продовження на с. 2)
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u Голова Фонду державного майна України
порадила більш відповідально ставитися до заяв
стосовно діяльності Фонду
Голова Фонду державного майна Валентина Семе
нюк в інтерв’ю журналістам повідомила, що у 2006 р.
за всіма напрямами діяльності Фонд забезпечив над
ходження коштів до державного та місцевих бюдже
тів, а також інвестицій на підприємства у сумі 3,2
млрд грн.
«У Фонду, крім приватизації, є багато завдань і не
коректно оцінювати результати його роботи виключ
но за надходженнями коштів від приватизації, — за
значила Валентина Семенюк. — Давайте рахувати ра
зом: перевиконаний план з надходження коштів від
оренди і дивідендів — всього майже 1,5 млрд грн., за
рік на підприємства надійшло 1,2 млрд грн. інвести
цій, плюс штрафні санкції та пеня за невиконання ін
вестиційних зобов’язань і несвоєчасне перерахування
орендної плати. З врахуванням більше, ніж 0,5 млрд
грн., які надійшли від приватизації, — це майже 3,2
млрд грн. Плюс перерахування частини прибутку дер
жавними підприємствами — 0,2 млрд грн. Також ре
гіональними відділеннями продано комунального
майна на 0,2 млрд грн., і це — реальні надходження
до місцевих бюджетів».
За словами Валентини Семенюк, іншою улюбленою
темою деяких економістів сьогодні є аналіз діяльнос
ті підприємств, які перебувають в управлінні Фонду:
«Озброїлися цифрою про те, що за 9 місяців 2006 р.
зменшився чистий прибуток цих підприємств, і буду
ють на цьому показнику свої піаракції. При цьому
економісти чомусь не звернули увагу, що чистий до
хід у цьому звітному періоді виріс на 12%. Тобто кош
ти, які заробили підприємства, були спрямовані на їх
розвиток, унаслідок чого підвищується інвестиційна
привабливість об’єктів».
Голова Фонду також повідомила, що майже на 10%
збільшилася залишкова вартість основних фондів та
майже на 4% — надходження податків до державно
го бюджету.
«У заявах про те, що погіршилися показники дія
льності підприємств державного сектору економіки я
відчуваю тільки одне — ностальгію за тими часами,
коли «Криворіжсталь» була у державній власності і
витягувала своїми показниками державний сектор, —
наголосила керівник ФДМУ. — Давайте пригадаємо,
що у 2005 році був проданий найбільший привабли
вий об’єкт, що перебував в управлінні Фонду, і, зви
чайно, це не могло не позначитися на сукупних показ
никах діяльності державних підприємств. Усі знають
як я ставилася до приватизації цього об’єкта як упер
ше, так і вдруге. Саме за моїм наполяганням об’єкт був
залишений під контролем держави стосовно інвестзо
бов’язань та соціальних гарантій трудовому колекти
ву на 25 років».
За словами Валентини Семенюк, заяви про не
ефективність державного управління вона
сприймає як спонукання до повернення ВАТ
«Криворіжсталь» у державну власність, що мо
же призвести до погіршення інвестиційного клі
мату в державі.
«Хочу нагадати, що на сьогодні немає законних
підстав для повернення акцій цього підприємства у
державну власність. Фонд зобов’язав інвестора під
приємства виконати усі пункти договору, на яких
ми наполягали, зокрема, повністю виплатити три
надцяту зарплату працівникам підприємства і пере
рахувати до бюджету в 2006 році додатково 400 млн
грн. Ми знайшли порозуміння за всіма проблемни
ми питаннями, які виникли в результаті перевірок
виконання інвестиційних зобов’язань», — підкрес
лила керівник Фонду.
Докладніше новини читайте на вебсайті ФДМУ: www.spfu.gov.ua
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створення нових робочих місць, згідно з пунктом 6.3
Плану санації ВАТ «Нікопольський Південнотрубний
завод»;
безпечні умови праці, що мінімізують випадки виробни
чого травматизму;
працевлаштування осіб з обмеженими фізичними мо
жливостями, створення належних умов праці для таких
осіб з урахуванням їх особливих потреб, відповідного
облаштування виробництв та забезпечення доступу до
них зазначених осіб.
У природоохоронній діяльності:
дотримання вимог та додаткових обмежень природо
охоронного законодавства до користування об’єктом в
частині охорони повітряного басейну, охорони і раціо
нального використання земель, водного фонду, мінера
льних ресурсів;
виконання заходів щодо охорони навколишнього сере
довища.
Пакет містить 363 519 477 штук акцій, що становить
96,67% статутного фонду товариства.
Початкова вартість пакета акцій — 352 614 000 гривень.
Ціна, за якою продано пакет акцій — 352 620 000 гриB
вень.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Луганській області про підсумки конкурсу
з продажу пакета акцій ВАТ «Стахановська швейна
фабрика» з використанням відкритості пропонування
ціни за принципом аукціону
Повна назва: відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Ста
хановська швейна фабрика».
Органом приватизації — Регіональним відділенням Фо
нду державного майна України по Луганській області на
казом від 23.01.2007 № 44 підбито підсумки конкурсу з
продажу пакета акцій ВАТ «Стахановська швейна фабри
ка», код за ЄДРПОУ 308726, розташованого за адресою:
94000, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Леніна, 2.
Конкурс проведено за адресою: 91000, м. Луганськ, пл.
Героїв Великої Вітчизняної війни, 3а, кімн. 210.
Переможцем конкурсу визнано: ТОВ «Інтергравіті».
Умови продажу пакета акцій.
1. В економічній діяльності:
дотримання тих видів економічної діяльності, які є на да
ту підписання договору купівліпродажу;
забезпечення доходу (виручки) від реалізації продук
ції (товарів, робіт, послуг) протягом 5 років від дати під
писання договору купівліпродажу щорічно в таких об
сягах, тис. грн.:
1й рік — 1 450,00, 2й рік — 1 600,00, 3й рік —
1 800,00, 4й рік — 2 100,00, 5й рік — 2 300,00;
забезпечення погашення кредиторської заборгованості
ВАТ, у тому числі:

перед бюджетами у сумі 249,2 тис. грн. протягом трьох
місяців від дати підписання договору купівліпродажу;
із страхування у сумі 62,9 тис. грн. протягом трьох міся
ців від дати підписання договору купівліпродажу;
забезпечення чистого прибутку підприємства протягом
5 років від дати підписання договору купівліпродажу в та
ких обсягах, тис. грн.:
1й рік: 300,00, 2й рік: 150,00, 3й рік: 0, 4й рік: 50,00,
5й рік: 150,00;
забезпечення виконання мобілізаційних завдань, визна
чених для ВАТ;
виконання вимог Закону України «Про захист економіч
ної конкуренції».
2. В інноваційноінвестиційній діяльності ВАТ:
забезпечення освоєння нових та підвищення якості на
явних видів продукції;
забезпечення впровадження прогресивних технологій,
механізації, автоматизації виробництва та енергозбережен
ня;
забезпечення поліпшення умов праці;
забезпечення економії матеріалів, палива та електроене
ргії;
внесення інвестицій (розмір та строки), передбачених
Концепцією розвитку товариства, для забезпечення при
росту виробничих потужностей за рахунок заходів з техніч
ного переозброєння, реконструкції виробництва, розши
рення діючих і побудови нових об’єктів.
3. У соціальній діяльності підприємства:
забезпечення погашення заборгованості із заробітної
плати та соціальних виплат у сумі 117,3 тис. грн. протягом
одного місяця з дати переходу права власності до покупця
на пакет акцій;
недопущення накопичення заборгованості із заробітної
плати перед працівниками;
підвищення рівня заробітної плати з урахуванням ін
фляційних процесів та відповідно до умов Галузевої та
рифної угоди;
забезпечення матеріального стимулювання праців
ників залежно від результатів господарської діяльно
сті підприємства та у порядку, визначеному колекти
вною угодою;
недопущення звільнення працівників підприємства з іні
ціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винят
ком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу зако
нів про працю України або вчинення працівником дій, за які
законодавством передбачене звільнення на підставі пунк
тів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю
України) протягом 6 місяців від дня переходу до нього пра
ва власності на пакет акцій;
забезпечення протягом трьох місяців від дати переходу
права власності укладання нового колективного договору
та його подальшого виконання;
забезпечення щорічних витрат ВАТ на поліпшення соціа
льнопобутових умов працюючих на рівні не менше 0,5 від
сотка від суми реалізованої продукції ВАТ на рік;
забезпечення зниження частки виробництва з небезпе

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ À
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804234
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване приміщення площею 89,6 м2 за ад
ресою: м. Суходільськ, вул. Третьякевича, 2. Приватизова
но фізичною особою за 49 796,76 грн., у т. ч. ПДВ — 8 299,46
грн.
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Індивідуально визначене майно — спеціалізований авто
мобіль ЗІЛ131, держ. № 4108 ЛВХ (МТОАТ) за адресою:
м. Львів, вул. Рудненська, 14а. Приватизовано фізичною
особою за 12 919,20 грн., у т. ч. ПДВ — 2 153,20 грн.
Індивідуально визначене майно — транспортний автомо
біль ЗІЛ131, держ. № 2191 ЛВЄ (ПАРМІМ) за адресою:
м. Львів, вул. Рудненська, 14а. Приватизовано фізичною
особою за 11 092,20 грн., у т. ч. ПДВ — 1 848,70 грн.
Індивідуально визначене майно — спеціалізований авто
мобіль ЗІЛ131, держ. № 2190 ЛВЄ (ПАРМІМ) за адресою:
м. Львів, вул. Рудненська, 14а. Приватизовано фізичною
особою за 12 562,20 грн., у т. ч. ПДВ — 2 093,70 грн.
м. КИЇВ
Нежитлове приміщення (літ. Б) за адресою: вул. Горько
го, 9. Приватизовано юридичною особою за 612 000,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 102 000,00 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля складу загальною площею 720,3 м2 та замощен
ня за адресою: м. Луганськ, вул. Ватутіна, 89ж. Приватизо
вано юридичною особою за 646 539,00 грн., у т. ч. ПДВ —
107 756,50 грн.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
комунальної власності — колишньої вугільної котельні
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 03343195.
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Назва об’єкта: колишня вугільна котельня загаль
ною площею 132,00 м 2, що знаходиться на балансі КП
«Об’єднання житловокомунального господарства Яси
нуватської міської ради».
Адреса об’єкта: 86000, Донецька обл., м. Ясинувата, вул.
Орджонікідзе, 132.
Відомості про об’єкт: підвальне приміщення загальною
площею 132,00 м2 у триповерховому житловому будинку.
Рік побудови 1959. Земельна ділянка площею 39,60 м2. Вну
трішня інфраструктура: вентиляція, електроосвітлення, во
допостачання, каналізація.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 67 783,00 грн., ПДВ
— 13 556,60 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 81 339,60 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта ви
значає покупець; утримання об’єкта у належному са
нітарнотехнічному стані; забезпечення санітарно
екологічних та протипожежних норм; забезпечення
благоустрою прилеглої до об’єкта території; забезпе
чення доступу експлуатаційних організацій до кому
нікацій загального використання; об’єкт приватизації
відчужується, або здається в оренду з додержанням
умов, на яких він був придбаний; питання землекори
стування покупець вирішує самостійно; відшкодувати
Ясинуватській міській раді витрати, пов’язані з підго
товкою об’єкта до продажу; переможцю аукціону, що
відмовився від підписання протоколу аукціону або до
говору купівліпродажу об’єкта, грошові кошти у роз
мірі 10% початкової вартості продажу об’єкта, внесе
ні учасником для участі в аукціоні, не повертаються,
оплата за об’єкт приватизації здійснюється у термін
30 днів після нотаріального посвідчення договору ку
півліпродажу.
Грошові кошти у розмірі 8 134,00 грн. без ПДВ, що
становить 10% від початкової вартості об’єкта прива
тизації, вносяться на р/р № 37328057001284 в банк ГУДКУ
в Донецькій обл., МФО 834016, ЄДРПОУ 04053335,
одержувач — Ясинуватська міська рада. Реєстраційний
збір у сумі 17,00 грн. без ПДВ вноситься на р/р №
35426058001284 в ГУДКУ в Донецькій обл., МФО
834016, ЄДРПОУ 04053335, одержувач — Ясинуватсь

чними та шкідливими умовами праці і зменшення їх впливу
на працюючих;
забезпечення щорічних витрат ВАТ на охорону праці
не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції
ВАТ на рік;
створення нових робочих місць (щорічно не менше 1%
від кількості робочих місць на дату переходу права власно
сті);
забезпечення безпечних умов праці, що мінімізують ви
падки виробничого травматизму.
4. У природоохоронній діяльності:
забезпечення екологічної безпеки виробництва відпові
дно до вимог чинного природоохоронного законодавства
України;
виконання заходів щодо охорони навколишнього сере
довища.
5. Покупець зобов’язаний до повного виконання зо
бов’язань за договором купівліпродажу пакета акцій
не брати участі у голосуванні на загальних зборах ак
ціонерів з вирішення питань збільшення (зменшення)
розміру статутного фонду акціонерного товариства,
зміни номіналу акцій, зміни організаційно
господарської форми підприємства у визначенні Циві
льного кодексу України (у разі включення таких пропо
зицій до порядку денного загальних зборів акціонерів).
6. Після вступу у права власності та впродовж 5 років без
попередньої згоди Регіонального відділення Фонду держа
вного майна України по Луганській області (далі — прода
вець) покупець зобов’язаний не допустити продаж (відчу
ження) всього, або значної частини майна товариства.
Значною частиною майна товариства вважається майно,
вартість якого, при незалежній оцінці, становить більше 10%
статутного фонду товариства.
Продаж майна меншої вартості не вимагає погодження з
продавцем.
Цей пункт не стосується відчуження майна, яке здійсню
ється у рамках звичайної комерційної діяльності товарист
ва.
7. Виконання фіксованих умов конкурсу, які не мають ви
значеного строку їх реалізації, здійснюється протягом 5 ро
ків з дати переходу права власності на пакет акцій.
Концепція розвитку підприємства має містити:
зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов
конкурсу та реалізації плану довгострокових інтересів у
розвитку підприємства щодо підвищення економічних,
соціальних, фінансових, технологічних та екологічних по
казників його діяльності;
бізнесплан або технікоекономічне обґрунтування піс
ляприватизаційного розвитку об’єкта, що включає план за
йнятості працівників підприємства, пропозицію інвестора
із зазначенням максимального розміру інвестицій, термі
нів та порядку їх внесення.
Пакет містить 28 161 774 шт., що становить 89,084% ста
тутного фонду.
Початкова вартість пакета акцій: 5 000 000 тис. грн.
Кінцева ціна пакета акцій: 5 009 400 тис. грн.

ка міська рада. Кошти під час розрахунку за об’єкт вно
сяться на р/р № 31514905600097 в ГУДКУ в Донецькій
обл., КБК 31030000, МФО 834016, ЄДРПОУ 34686701,
одержувач — міський бюджет м. Ясинувата.
Аукціон буде проведено філією «Донецький аукціонB
ний центр» ДАК «НМАЦ» 26 березня 2007 р. об 11.00
за адресою: Донецька обл., м. Ясинувата, вул. ОрджоB
нікідзе, 147, кімн. 308.
Адреса служби з організації аукціону: 86000, Донецька
обл., м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, 147, Ясинуватська
міська рада, кімн. 205.
Заяви на участь в аукціоні приймаються філією «Донець
кий аукціонний центр» ДАК «НМАЦ» в робочі дні з 9.00 до
16.00 за адресою: 83003, м. Донецьк, просп. Ілліча, 27.
Прийняття заяв закінчується 22 березня 2007 р. Ознайо
митись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз
ташування.
Додаткова інформація за тел. (062) 3859746 та
(06236) 21475.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
комунальної власності — будинку молочної кухні
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01989929.
Назва об’єкта: будинок молочної кухні загальною площею
783,70 м2, що знаходиться на балансі Ясинуватської центра
льної лікарні.
Адреса об’єкта: Донецька обл., м. Ясинувата, мікрора
йон № 3, буд. 4а.
Відомості про об’єкт: одноповерховий нежитловий бу
динок з підвалом загальною площею 783,70 м2. Внутрі
шня інфраструктура: вентиляція, електроосвітлення, те
плозабезпечення, водопостачання, каналізація, телефо
нізація. Земельна ділянка площею 976,50 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 473 052,00 грн., ПДВ
— 94 610,40 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 567 662,60 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта ви
значає покупець; утримання об’єкта у належному сані
тарнотехнічному стані; забезпечення санітарно
екологічних та протипожежних норм; забезпечення
благоустрою прилеглої до об’єкта території; об’єкт
приватизації відчужується, або здається в оренду з до
держанням умов, на яких він був придбаний; питання
землекористування покупець вирішує самостійно;
покупець повинен відшкодувати Ясинуватській міській
раді витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до про
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дажу; переможцю аукціону, що відмовився від підпи
сання протоколу аукціону або договору купівлі
продажу об’єкта, грошові кошти у розмірі 10% почат
кової вартості продажу об’єкта, внесені учасником для
участі в аукціоні, не повертаються, оплата за об’єкт
приватизації здійснюється у термін 30 днів після нота
ріального посвідчення договору купівліпродажу.
Грошові кошти у розмірі 56 767,00 грн. без ПДВ, що
становить 10% від початкової вартості об’єкта при
ватизації, вносяться на р/р № 37328057001284 в банк
ГУДКУ в Донецькій обл., МФО 834016, ЄДРПОУ
04053335, одержувач — Ясинуватська міська рада. Ре
єстраційний збір у сумі 17,00 грн. без ПДВ вноситься
на р/р № 35426058001284 в ГУДКУ в Донецькій обл.,
МФО 834016, ЄДРПОУ 04053335, одержувач — Яси
нуватська міська рада. Кошти під час розрахунку за об’єкт
вносяться на р/р № 31514905600097 в ГУДКУ в Доне
цькій обл., КБК 31030000, МФО 834016, ЄДРПОУ
34686701, одержувач — міський бюджет м. Ясинувата.
Аукціон буде проведено філією «Донецький аукціонB
ний центр» ДАК «НМАЦ» 26 березня 2007 р. об 11.00
за адресою: Донецька обл., м. Ясинувата, вул. ОрджоB
нікідзе, 147, кімн. 308.
Адреса служби з організації аукціону: 86000, Донецька
обл., м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, 147, Ясинуватська
міська рада, кімн. 205.
Заяви на участь в аукціоні приймаються філією «Донець
кий аукціонний центр» ДАК «НМАЦ» в робочі дні з 9.00 до
16.00 за адресою: 83003, м. Донецьк, просп. Ілліча, 27.
Прийняття заяв закінчується 22 березня 2007 р. Ознайо
митись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз
ташування.
Додаткова інформація за тел. (062) 3859746 та
(06236) 21475.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
комунальної власності — адміністративної будівлі
міськводоканалу
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 05524340.
Назва об’єкта: адміністративна будівля міськводоканалу
загальною площею 1 306,50 м2, що знаходиться на балансі
КП Ясинуватське виробниче управління водопровідно
каналізаційного господарства.
Адреса об’єкта: Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Ор
джонікідзе, 167б.
Відомості про об’єкт: двоповерхова нежитлова будівля з
підвалом загальною площею 1 306,5 м2. Рік побудови —
1920. Земельна ділянка площею 728,39 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 739 683,00 грн., ПДВ
— 147 936,60 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 887 619,60 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта ви
значає покупець; утримання об’єкта у належному сані
тарнотехнічному стані; забезпечення санітарно
екологічних та протипожежних норм; забезпечення
благоустрою прилеглої до об’єкта території; об’єкт
приватизації відчужується, або здається в оренду з до
держанням умов, на яких він був придбаний; питання
землекористування покупець вирішує самостійно; від
шкодувати Ясинуватській міській раді витрати, пов’я
зані з підготовкою об’єкта до продажу; переможцю аук
ціону, що відмовився від підписання протоколу аукціо
ну або договору купівліпродажу об’єкта, грошові ко
шти у розмірі 10% початкової вартості продажу об’єк
та, внесені учасником для участі в аукціоні, не повер
таються, оплата за об’єкт приватизації здійснюється у
термін 30 днів після нотаріального посвідчення дого
вору купівліпродажу.
Грошові кошти у розмірі 88 762,00 грн. без ПДВ, що
становить 10% від початкової вартості об’єкта при
ватизації, вносяться на р/р № 37328057001284 в банк
ГУДКУ в Донецькій обл., МФО 834016, ЄДРПОУ
04053335, одержувач — Ясинуватська міська рада. Ре
єстраційний збір у сумі 17,00 грн. без ПДВ вноситься
на р/р № 35426058001284 в ГУДКУ в Донецькій обл.,
МФО 834016, ЄДРПОУ 04053335, одержувач — Яси
нуватська міська рада. Кошти під час розрахунку за
об’єкт вносяться на р/р № 31514905600097 в ГУДКУ в
Донецькій обл., КБК 31030000, МФО 834016, ЄДРПОУ
34686701, одержувач — міський бюджет м. Ясинувата.
Аукціон буде проведено філією «Донецький аукціонB
ний центр» ДАК «НМАЦ» 26 березня 2007 р. об 11.00
за адресою: Донецька обл., м. Ясинувата, вул. ОрджоB
нікідзе, 147, кімн. 308.
Адреса служби з організації аукціону: 86000, Донецька
обл., м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, 147, Ясинуватська
міська рада, кімн. 205.
Заяви на участь в аукціоні приймаються філією «Донець
кий аукціонний центр» ДАК «НМАЦ» в робочі дні з 9.00 до
16.00 за адресою: 83003, м. Донецьк, просп. Ілліча, 27.
Прийняття заяв закінчується 22 березня 2007 р. Ознайо
митись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз
ташування.
Додаткова інформація за тел. (062) 3859746 та
(06236) 21475.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі колишньої їдальні
площею 128,1 м2
Назва об’єкта: будівля колишньої їдальні площею
128,1 м2, що знаходиться на балансі ЧасівЯрського ра
йонного управління Державного виробничого підприєм
ства по зовнішньому централізованому водопостачан
ню «Укрпромводчермет».
Адреса об’єкта: 85150, Донецька обл., Костянтинівсь
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кий район, сще КлебанБик, вул. Вчительська (вул. Учи
тельська), 10а.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00191649.
Адреса балансоутримувача: 84553, Донецька обл., м. Ча
сівЯр, вул. З. Космодем’янської, 3.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля загальною
площею приміщень 128,1 м2. Рік введення в експлуатацію
— 1948. Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 29 179,00 грн., ПДВ
— 5 835,80 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 35 014,80 грн.
Умови продажу:
утримання об’єкта у належному санітарнотехнічному
стані; забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта
території; об’єкт приватизації відчужується або здається в
оренду з додержанням умов, на яких він був придбаний.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. (без ПДВ) та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносять
ся на р/р № 37187561900001 в банк ГУДКУ в Донецькій об
ласті, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач:
Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 3 501,48 грн. (без ПДВ), що ста
новить 10 % від початкової вартості об’єкта приватизації,
вносяться на р/р № 37313008000034 в банк ГУДКУ в Доне
цькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, оде
ржувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області.
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державно
го майна України по Донецькій області.
Аукціон буде проведено 27.03.2007 о 10.00 за адB
ресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13, ТоваB
рна біржа «Феміда».
Прийняття заяв закінчується 23.03.2007. Заяви на участь
в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ят
ницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, каб. 522.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном
(062) 3043262.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів державної власності
Назва об’єкта: екскаватор ЕB2503 з прямою лопаB
тою.
Адреса: 11500, Житомирська обл., Коростенський рн,
с. Іскорость.
Код за ЄДРПОУ: 06961380.
Балансоутримувач: виробничий кооператив «Кремінь».
Адреса балансоутримувача: 11500, Житомирська обл.,
Коростенський рн., с. Іскорость.
Інформація про об’єкт: екскаватор Е2503 з прямою ло
патою в неробочому стані, повністю розукомплектований,
є тільки ходова рама, має масові корозійні та механічні по
шкодження. Рік випуску — 1986.
Вартість продажу без ПДВ: 6 020,83 грн.
ПДВ: 1 204,25 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 7 225,08 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’є
кта: 723,00 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець;
витрати, пов’язані з приватизацією, покласти на покупця.
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі:
ЛЕП 10 кВт у кар’єрі, ЛЕП 10 кВт від підстанції 35/10 кВт,
низьковольтні та високовольтні мережі в кар’єрі, зовнішні
низьковольтні мережі проммайданчикові.
Адреса: 11500, Житомирська обл., Коростенський рн,
с. Іскорость.
Код за ЄДРПОУ: 06961380.
Балансоутримувач: виробничий кооператив «Кремінь».
Адреса балансоутримувача: 11500, Житомирська обл.,
Коростенський рн, с. Іскорость.
Інформація про об’єкт: ЛЕП 10 кВт у кар’єрі довжиною
2,1 км, складається із залізобетонних стовпів, провід від
сутній, була призначена для передачі електрики на ро
бочі механізми в кар’єрі; ЛЕП 10 кВт від підстанції 35/10
кВт довжиною 0,75 км, складається із залізобетонних
стовпів, провід відсутній, була призначена для передачі
електрики від підстанції до ЛЕП в кар’єрі; низьковольтні
та високовольтні мережі в кар’єрі довжиною 1,4 км, скла
дається із залізобетонних стовпів, провід відсутній, при
значена для передачі електрики на робочі механізми в
кар’єрі; зовнішні мережі проммайданчикові – підземний
кабель довжиною 0,2 км, призначений для передачі еле
ктрики на робочі механізми проммайданчика.
Вартість продажу без ПДВ: 27 666,72 грн.
ПДВ: 5 533,34 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 33 200,06 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості
об’єкта: 3 321 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець;
не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його по
вної вартості.
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: ва
гонні ваги РС200 (інв. № 9033), бульдозер КАТ130 (2 шт.)
(інв. № 9220, 9222), повітрозбірник В3,2 м3 (інв. № 9270),
зварювальний апарат АДД34 (інв. № 9305), токарно
винтовий верстат (інв. № 9380), довбальний верстат 7А420
(інв. № 9382), фрезерний верстат 6р 82 (інв. № 9384), вер
стат ЗБ634 (інв. № 9385), паливнороздавальні колонки

«Нара» (3 шт.) (інв. № 9510, 9511, 9512), причіпцистерна
(2 шт.) (№ 9690, 9691).
Адреса: 11500, Житомирська обл., Коростенський рн,
с. Іскорость.
Код за ЄДРПОУ: 06961380.
Балансоутримувач: виробничий кооператив «Кремінь».
Адреса балансоутримувача: 11500, Житомирська обл.,
Коростенський рн, с. Іскорость.
Інформація про об’єкт: вагонні ваги РС200 — технічне
устаткування відсутнє. Транспортні засоби в неробочому
стані, повністю розукомплектовані, мають масові корозій
ні та механічні пошкодження.
Вартість продажу без ПДВ: 14 357,57 грн.
ПДВ: 2 871,51 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 17 229,08 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості
об’єкта: 1 723,00 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець;
витрати, пов’язані з приватизацією, покласти на покуп
ця.
Засоби платежу: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в су
мі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт приватизації перераховуються на рахунок оде
ржувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент.
код 13578893, банк: УДК у Житомирській області, рах.
№ 37183502900001, МФО 811039.
Грошові кошти, що становить 10% від початкової
вартості об’єкта, перераховуються на рахунок одер
жувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент.
код 13578893, банк: УДК у Житомирській області, рах.
№ 37314013000010, МФО 811039.
Аукціон буде проведено 23 березня 2007 року об
11.00 за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, акB
товий зал.
Кінцевий термін прийняття заяв: 19 березня 2007 року
до 18.00.
Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати
за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411,
т. 227668.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіона
льне відділення ФДМУ по Житомирській області, м. Жи
томир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 227668, у ро
бочі дні з 9.00 до 18.00

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів групи А
1. Назва об’єкта: автомобіль КамАЗ 5410,
д е р ж . № 02B36 НІА, який знаходиться на балансі ВАТ
«МСАТП1401».
Місцезнаходження об’єкта: м. Миколаїв, вул. Автомобіль
на, 2.
Відомості про об’єкт: КамАЗ 5410, держ. № 0236 НІА,
1989 року випуску, колір — червоний, тип кузова — сідло
вий тягач — Е, вантажний. Знаходиться у неробочому ста
ні.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 7 250 грн., ПДВ
— 1 450 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
8 700 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості прода
жу) для участі в аукціоні: 870 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: м. Мико
лаїв, вул. Автомобільна, 2.
2. Назва об’єкта: автомобіль КамАЗ 5410,
держ. № 02B37 НІА, який знаходиться на балансі ВАТ
«МСАТП1401».
Місцезнаходження об’єкта: м. Миколаїв, вул. Автомобіль
на, 2.
Відомості про об’єкт: КамАЗ 5410, держ. № 0237 НІА,
1988 року випуску, колір — червоний, тип кузова — сідло
вий тягач — Е, вантажний. Знаходиться у неробочому ста
ні.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 7 250 грн., ПДВ
— 1 450 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 8 700
грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості прода
жу) для участі в аукціоні: 870 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: м. Мико
лаїв, вул. Автомобільна, 2.
3. Назва об’єкта: автомобіль КамАЗ 5320, держ.
№ 52B85 НІМ , я к и й з н а х о д и т ь с я н а б а л а н с і В А Т
«МСАТП1401».
Місцезнаходження об’єкта: м. Миколаїв, вул. Автомобіль
на, 2.
Відомості про об’єкт: КамАЗ 5320, держ. № 5285 НІМ,
1986 року випуску, колір — сірий, тип кузова — бортовий
— С, вантажний. Знаходиться у неробочому стані.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 6 800 грн., ПДВ
— 1 360 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
8 160 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості прода
жу) для участі в аукціоні: 816 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: м. Мико
лаїв, вул. Автомобільна, 2.
4. Назва об’єкта: автомобіль КамАЗ 5320, держ.
№ 57B06 НІМ, який знаходиться на балансі ВАТ «МСАТП
1401».
Місцезнаходження об’єкта: м. Миколаїв, вул. Автомобіль
на, 2.
Відомості про об’єкт: КамАЗ 5320, держ. № 5706 НІМ,
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1989 року випуску, колір — сірий, тип кузова — бортовий
— С, вантажний. Знаходиться у неробочому стані.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 7 600 грн., ПДВ
— 1 520 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
9 120 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості прода
жу) для участі в аукціоні: 912 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: м. Мико
лаїв, вул. Автомобільна, 2.
5. Назва об’єкта: автомобіль КамАЗ 5410,
держ. № 67B28 НІМ, який знаходиться на балансі ВАТ
«МСАТП1401».
Місцезнаходження об’єкта: м. Миколаїв, вул. Автомобіль
на, 2.
Відомості про об’єкт: КамАЗ 5410, держ. № 6728 НІМ,
1988 року випуску, колір — червоний, тип кузова — сідло
вий тягач — Е, вантажний. Знаходиться у неробочому ста
ні.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 7 550 грн., ПДВ
— 1 510 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
9 060 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості прода
жу) для участі в аукціоні: 906 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: м. Мико
лаїв, вул. Автомобільна, 2.
6. Назва об’єкта: автомобіль ГАЗ 3307, держ.
№ 91B27 НИН, який знаходиться на балансі ВАТ «МСАТП
1401».
Місцезнаходження об’єкта: м. Миколаїв, вул. Автомобіль
на, 2.
Відомості про об’єкт: ГАЗ 3307, держ. № 9127 НИН, 1991
року випуску, колір — синій, тип кузова — цистерна — С,
вантажний. Знаходиться у неробочому стані.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 250 грн., ПДВ —
450 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
2 700 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості прода
жу) для участі в аукціоні: 270 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: м. Мико
лаїв, вул. Автомобільна, 2.
7. Назва об’єкта: складське приміщення на другому
поверсі у будівлі профілакторію площею 29,4 м2, яке
знаходиться на балансі ВАТ «Вознесенськавтотранс».
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., м. Воз
несенськ, вул. Жовтневої революції, 182.
Відомості про об’єкт: складське приміщення на друго
му поверсі двоповерхової будівлі профілакторію, що роз
ташована на території автотранспортного підприємства,
рік будівництва будівлі — 1974. Вхід у приміщення здійс
нюється з території підприємства, по металевих сходи
нах через коридор загального користування. Земельна
ділянка не відведена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 9 700 грн., ПДВ
— 1 940 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
— 11 640 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості прода
жу) для участі в аукціоні: 1 164 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Миколаїв
ська обл., м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції, 182.
8. Назва об’єкта: складські приміщення на другому
поверсі в будівлі лазні загальною площею 184,5 м2, які
знаходяться на балансі ВАТ «Вознесенськавтотранс».
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл, м.
Вознесенськ, вул. Жовтневої революції, 182.
Відомості про об’єкт: складські приміщення на друго
му поверсі двоповерхової будівлі лазні, що розташована
на території автотранспортного підприємства, рік будів
ництва будівлі — 1963. Вхід до приміщень другого пове
рху здійснюється по металевих сходинах через примі
щення, які є власністю ВАТ «Вознесенськавтотранс». Зе
мельна ділянка не відведена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 51 500 грн., ПДВ
— 10 300 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
— 61 800 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості прода
жу) для участі в аукціоні: 6 180 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Миколаїв
ська обл., м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції, 182.
9. Назва об’єкта: складські приміщення на першому
поверсі та підвальні приміщення в будівлі лазні загаB
льною площею 43,7 м2, які знаходяться на балансі ВАТ
«Вознесенськавтотранс».
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., м. Воз
несенськ, вул. Жовтневої революції, 182.
Відомості про об’єкт: складські приміщення на першому
поверсі та підвальні приміщення двоповерхової будівлі ла
зні, що розташована на території автотранспортного під
приємства, рік будівництва будівлі — 1963. Вхід до примі
щень першого поверху здійснюється з торця будівлі. Вхід
до підвалу здійснюється через прибудову з торця будівлі.
Земельна ділянка не відведена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 11 300 грн., ПДВ
— 2 260 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
— 13 560 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості прода
жу) для участі в аукціоні: 1 356 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Миколаїв
ська обл., м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції, 182.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визна
чає покупець. Відшкодування покупцем органу приватиза
ції — РВ ФДМУ по Миколаївській області протягом 30 днів з
моменту підписання договору купівліпродажу витрат, по
в’язаних з проведенням незалежної оцінки.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
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розрахунків за придбаний об’єкт приватизації вносяться:
р/р № 37184003000049, одержувач: Регіональне відділен
ня ФДМУ по Миколаївській області, код за ЄДРПОУ
20917284, банк: Управління Державного казначейства у Ми
колаївській області, МФО 826013.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості
продажу об’єкта приватизації вносяться: р/р №
37318006000049, одержувач: Регіональне відділення
ФДМУ по Миколаївській області, код за ЄДРПОУ
20917284, банк: Управління Державного казначейства
у Миколаївській області, МФО 826013.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 3
дні до початку аукціону. Заяви приймаються в робочі дні з
9.00 до 18.00 та подаються уповноваженою особою підпри
ємства особисто.
Аукціон відбудеться через 30 календарних днів від
дня опублікування цієї інформації об 11.00 за адреB
сою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, в конференцBзалі
Регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській обB
ласті.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональ
не відділення Фонду державного майна України по Мико
лаївській області, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6й поверх,
кімн. 22, тел. (0512) 470411.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
— будівлі недіючої їдальні загальною площею
203,3 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «АТПB15107»
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса:
03115028, 67707, м. БілгородДністровський, вул. Шабсь
ка, 67а.
Назва об’єкта: будівля недіючої їдальні загальною пло
щею 203,3 м2.
Адреса: 67707, м. БілгородДністровський, вул. Шабсь
ка, 67а.
Інформація про об’єкт: це окремо розташована одно
поверхова кам’яна будівля, яка знаходиться на території
підприємства. Будівля складається з 17 приміщень зага
льною площею 203,3 м2. Забезпечена електропостачан
ням, не використовується, потребує капітального ремо
нту. Рік введення в експлуатацію — 1970. Земельна діля
нка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ —120 153,00 грн.
ПДВ — 24 030,60грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
— 144 183,60 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта ви
значає покупець. Утримання об’єкта та прилеглої те
риторії у належному санітарнотехнічному стані. Від
шкодування Регіональному відділенню ФДМУ по Оде
ській області витрат, пов’язаних з підготовкою об’єкта
до приватизації. Питання відведення земельної ділян
ки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем
самостійно після укладення договору купівліпродажу
об’єкта згідно з чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та розра
хунки за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184004004570, в банк ГУДКУ в Одеській області, м.
Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач: РВ ФДМУ
по Одеській області.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни
продажу об’єкта, що становить 14 418,36 грн., вноситься
на р/р № 37313002004570; МФО 828011; код 20984091;
банк ГУДКУ в Одеській області, м. Одеса, одержувач — РВ
ФДМУ по Одеській області.
Приймання заяв припиняється за 3 дні до початку про
ведення аукціону.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у
газеті «Відомості приватизації» об 11Bй годині за адB
ресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 32 (актовий зал інB
ституту «Південмедбіосинтез»), 2Bй поверх.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до
16.00 за місцем його розташування за сприяння Регіона
льного відділення Фонду державного майна України по
Одеській області. Додаткову інформацію можна отрима
ти за телефоном 7287262 та у службі з організації та про
ведення аукціону — ТОВ «Регіональне відділення з прода
жу земель», тел. 7601696.
Приймання заяв у робочі дні з 10.00 до 17.00 у Регіо
нальному відділенні ФДМУ по Одеській області, адреса:
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11й поверх,
каб.1113, тел. 7287262.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
— будівлі недіючого магазину загальною площею
42,1 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «АТПB15107»
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса:
03115028, 67707, м. БілгородДністровський, вул. Шабсь
ка, 67а.
Назва об’єкта: будівля недіючого магазину загальною
площею 42,1 м2.
Адреса: 67707, м. БілгородДністровський, вул. Шабсь
ка, 67а.
Інформація про об’єкт: це окремо розташована одно
поверхова кам’яна будівля, яка знаходиться на території
підприємства. Будівля складається з 4 приміщень зага
льною площею 42,1 м2. Забезпечена електропостачан
ням, не використовується, потребує капітального ремо
нту. Рік введення в експлуатацію — 1958. Земельна діля
нка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 24 882,00 грн.
ПДВ — 4 976,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
— 29 858,40 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визна

чає покупець. Утримання об’єкта та прилеглої території у
належному санітарнотехнічному стані. Відшкодування Ре
гіональному відділенню ФДМУ по Одеській області витрат,
пов’язаних з підготовкою об’єкта до приватизації. Питан
ня відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт ви
рішуватиметься покупцем самостійно після укладення до
говору купівліпродажу об’єкта згідно з чинним законодав
ством.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та розра
хунки за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184004004570, в банк ГУДКУ в Одеській області, м.
Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач: РВ ФДМУ
по Одеській області.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни
продажу об’єкта, що становить 2 985,84 грн., вноситься
на р/р № 37313002004570; МФО 828011; код 20984091;
банк ГУДКУ в Одеській області, м. Одеса, одержувач — РВ
ФДМУ по Одеській області.
Приймання заяв припиняється за 3 дні до початку про
ведення аукціону.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у
газеті «Відомості приватизації» об 11Bй годині за адB
ресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 32 (актовий зал інB
ституту «Південмедбіосинтез»), 2Bй поверх.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до
16.00 за місцем його розташування за сприяння Регіона
льного відділення Фонду державного майна України по
Одеській області. Додаткову інформацію можна отрима
ти за телефоном 7287262 та у службі з організації та про
ведення аукціону — ТОВ «Регіональне відділення з прода
жу земель», тел. 7601696.
Приймання заяв у робочі дні з 10.00 до 17.00 у Регіо
нальному відділенні ФДМУ по Одеській області, адреса:
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11й поверх,
каб.1113, тел. 7287262.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — будівлі недіючої їдальні загальною
площею 419,6 м2, що знаходиться на балансі
ВАТ «АТПB15107»
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса:
03115028, 67707, м. БілгородДністровський, вул. Шабсь
ка, 67а.
Назва об’єкта: будівля недіючої їдальні загальною пло
щею 419,6 м2.
Адреса: 67700, м. БілгородДністровський, вул. Карла
Маркса, 46.
Інформація про об’єкт: це окремо розташована одно
поверхова кам’яна будівля, яка знаходиться на терито
рії підприємства. Будівля складається з 29 приміщень
загальною площею 419,6 м2. Забезпечена електро та
водопостачанням, не використовується, потребує ремо
нту. Рік введення в експлуатацію — 1990. Земельна ді
лянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 310 890,00 грн.
ПДВ — 62 178,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
— 373 068,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта ви
значає покупець. Утримання об’єкта та прилеглої те
риторії у належному санітарнотехнічному стані. Від
шкодування Регіональному відділенню ФДМУ по Оде
ській області витрат, пов’язаних з підготовкою об’єкта
до приватизації. Питання відведення земельної ділян
ки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем
самостійно після укладення договору купівліпродажу
об’єкта згідно з чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та розра
хунки за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184004004570, в банк ГУДКУ в Одеській області, м. Оде
са, МФО 828011, код 20984091, одержувач: РВ ФДМУ по Оде
ській області.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни
продажу об’єкта, що становить 37 306,80 грн., вноситься
на р/р № 37313002004570; МФО 828011; код 20984091;
банк ГУДКУ в Одеській області, м. Одеса, одержувач — РВ
ФДМУ по Одеській області.
Приймання заяв припиняється за 3 дні до початку про
ведення аукціону.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у
газеті «Відомості приватизації» об 11Bй годині за адB
ресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 32 (актовий зал інB
ституту «Південмедбіосинтез»), 2Bй поверх.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до
16.00 за місцем його розташування за сприяння Регіона
льного відділення Фонду державного майна України по
Одеській області. Додаткову інформацію можна отрима
ти за телефоном 7287262 та у службі з організації та про
ведення аукціону — ТОВ «Регіональне відділення з прода
жу земель», тел. 7601696.
Приймання заяв у робочі дні з 10.00 до 17.00 у Регіо
нальному відділенні ФДМУ по Одеській області, адреса:
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11й поверх,
каб.1113, тел. 7287262.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
— будівлі колишньої вагової будки № 1 загальною
площею 10,6 м2, з вбиральнею, що знаходяться на
балансі СБМРіЦС Одеського БМЕУ № 1 Одеської
залізниці
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса:
01071580, 65033, м. Одеса, вул. 5та Заводська, 231б.
Назва об’єкта: будівля колишньої вагової будки № 1 за
гальною площею 10,6 м2, з вбиральнею.
Адреса: 68800, Одеська область, м. Рені, вул. 28 Червня,
276а.
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Інформація про об’єкт: це окремо розташована цег
ляна будівля та дерев’яна дворова вбиральня, які зна
ходяться біля залізничної колії залізничної станції «Ре
ніНаливна». Інженерне забезпечення відсутнє. Рік вве
дення в експлуатацію — 1968. Об’єкт перебуває в орен
ді до листопада 2007 року. Земельна ділянка окремо не
виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 11 647,00 грн.
ПДВ — 2 329,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
— 13 976,40 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта ви
значає покупець. Утримання об’єкта та прилеглої те
риторії у належному санітарнотехнічному стані. Від
шкодування Регіональному відділенню ФДМУ по Оде
ській області витрат, пов’язаних з підготовкою об’єкта
до приватизації. Питання відведення земельної ділян
ки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем
самостійно після укладення договору купівліпродажу
об’єкта згідно з чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та розра
хунки за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184004004570, в банк ГУДКУ в Одеській області, м. Оде
са, МФО 828011, код 20984091, одержувач: РВ ФДМУ по Оде
ській області.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни
продажу об’єкта, що становить 1 397,64 грн., вноситься
на р/р № 37313002004570; МФО 828011; код 20984091;
банк ГУДКУ в Одеській області, м. Одеса, одержувач — РВ
ФДМУ по Одеській області.
Приймання заяв припиняється за 3 дні до початку про
ведення аукціону.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у
газеті «Відомості приватизації» о 15Bй годині за адреB
сою: м. Одеса, Французький бульвар, 46.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до
16.00 за місцем його розташування за сприяння Регіона
льного відділення Фонду державного майна України по
Одеській області. Додаткову інформацію можна отрима
ти за телефоном 7287262 та у службі з організації та про
ведення аукціону — ТОВ «Регіональне агентство з розви
тку економіки», тел. 634241.
Приймання заяв у робочі дні з 10.00 до 17.00 у Регіо
нальному відділенні ФДМУ по Одеській області, адреса:
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11й поверх,
каб.1113, тел. 7287262.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
— цілісного майнового комплексу Рівненського
державного комерційноBвиробничого
підприємства «Залізничник»
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — Рівненсь
ке державне комерційновиробниче підприємство «Заліз
ничник».
Код за ЄДРПОУ — 01101418.
Юридична адреса: 33000, м. Рівне, вул. Ніла Хасевича, 4.
Вид діяльності об’єкта: роздрібна торгівля, громадське
харчування.
Відомості про об’єкт: підприємство припинило ви
робничу діяльність, частина будівель здається в орен
ду. До складу ЦМК входить: одноповерхова цегляна бу
дівля кафе № 4 загальною площею 317,5 м 2, рік побу
дови — 1978, будівля складу загальною площею 141,7
м 2, огорожа за адресою: Рівненська область, м. Сар
ни, вул. 17 Вересня, 12 (об’єкти в оренді до 11.11.07);
частина вбудованоприбудованих приміщень магази
ну в п’ятиповерховій житловій будівлі загальною пло
щею 263,1 м 2, рік побудови — 1992, за адресою: Рів
ненська область, м. Сарни, вул. 17 Вересня, 40 (об’єкт
в оренді до 30.09.07, орендарем виконано невід’ємні
поліпшення орендованого майна); окремо розташова
на одноповерхова будівля гаража загальною площею
238,9 м 2, рік побудови — 1970, за адресою: Рівненська
область, м. Здолбунів, вул. Чубинського, 1 (Леванев
ського, 1); будівля ларька (павільйону громадського ха
рчування) загальною площею 20,7 м 2, рік побудови —
1978, за адресою: Рівненська область, м. Здолбунів,
вул. Базарна, 1а (об’єкт в оренді до 01.11.07); однопо
верхова окремо розташована будівля свиновідгодіве
льного пункту загальною площею 993,6 м 2, рік побудо
ви — 1973, за адресою: Рівненська область, Рівненсь
кий район, с. В.Олексин, вул. Весняна, 88; одноповер
хова окремо розташована будівля магазину (приміщен
ня крамниці № 20 та приміщення крамниці № 43) зага
льною площею 197,5 м 2, рік побудови — 1980, за адре
сою: Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Залізнич
на, 30.
Транспортні засоби: вагонлавка на станції Сарни, вагон
лавка на станції Рівне, вагонлавка на станції Здолбунів, ва
гонлавка (рефрежираторна секція) на станції Сарни. До
рожньотранспортні засоби: автомобіль ІЖ 2715 держ.
№ РВН 1365, вантажний, фургон 1988 р.вип.; автомобіль
ГАЗ 5201, держ. № РВК 2836, спеціальний, фургон хліб
ний, 1980 р.вип.; автомобіль ГАЗ 5201, держ. № РВК 0981,
спеціальний, фургон хлібний, 1978 р.вип.
Обладнання — 25 од., інші необоротні матеріальні акти
ви, малоцінні матеріальні активи (побутова техніка, меблі,
посуд, інше майно).
Основні показники діяльності станом на 30.11.2006: де
біторська заборгованість за розрахунками з бюджетом —
3,800 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість –
9,100 тис. грн., поточні зобов’язання — 486,400 тис. грн., у
т. ч. кредиторська заборгованість за товари, роботи, по
слуги — 473, 500 тис. грн., поточні зобов’язання з оплати
праці — 10,800 тис. грн. Фінансові результати, тис. грн.:
2004 р. — 97,0 (збиток), 2005 р. — 58,9 (збиток), 11 міс.
2006 р. — 45,1(збиток).
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Кількість та склад працюючих: адміністративно
управлінський персонал — 3 працівники, а саме: виконую
чий обов’язки начальника, головний бухгалтер, комірник.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка підпри
ємству не виділялась.
Початкова вартість продажу без ПДВ — 654 027,00 грн.,
ПДВ — 130 805,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
— 784 832,40 грн.
Умови продажу.
Дотримання покупцем термінів оплати за придбаний
об’єкт.
Погасити кредиторську заборгованість підприємства, по
точні зобов’язання протягом шести місяців від дня перехо
ду до покупця права власності на об’єкт приватизації.
Новий власник стає правонаступником майнових прав і
обов’язків підприємства.
В установленому чинним законодавством України поряд
ку здійснити необхідні заходи щодо вилучення об’єкта при
ватизації з державного реєстру підприємств України, у то
му числі анулювання печаток і штампів, протягом 6 місяців
з моменту переходу права власності на об’єкт приватиза
ції.
Не звільняти працівників підприємства з ініціативи ново
го власника чи уповноваженого ним органу протягом шес
ти місяців від дня переходу до покупця права власності на
об’єкт приватизації.
Забезпечити створення безпечних та нешкідливих умов
праці працівників.
Здійснювати заходи щодо захисту навколишнього при
родного середовища, дотримання екологічних норм екс
плуатації об’єкта.
Вжити заходів щодо оформлення землекористування
відповідно до вимог чинного законодавства протягом од
ного року від дня переходу до покупця права власності на
об’єкт приватизації.
Об’єкт не підлягає відчуженню, передачі в оренду фізи
чним та юридичним особам без збереження умов, на яких
він був проданий. Подальше відчуження майна до момен
ту підписання сторонами підсумкового акта перевірки
умов виконання договору купівліпродажу – за погоджен
ням з органом приватизації.
До моменту підписання сторонами підсумкового акта
перевірки умов договору купівліпродажу на вимогу про
давця, покупець зобов’язаний допускати представників
продавця до об’єкта, надавати необхідні матеріали, відо
мості, документи тощо про виконання умов договору.
Учасник аукціону, який відмовився від підписання про
токолу, якщо це підтверджується актом, підписаним трьо
ма незаінтересованими особами, позбавляється права
на подальшу участь в аукціоні. Учасник аукціону, який ви
знаний переможцем, але відмовився від підписання до
говору купівліпродажу, відшкодовує органу приватиза
ції вартість робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до
продажу та проведенням аукціону.
Засоби платежу — грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні
у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придба
ний об’єкт вносяться на рахунок № 37184006000095, банк
УДК у Рівненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по
Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 78 483,24 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
рахунок № 37313004000095, банк УДК у Рівненській обла
сті, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач: Ре
гіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 26 березня 2007 року
включно до 17.15.
Аукціон буде проведено 30 березня 2007 року об
11Bй годині в приміщенні Регіонального відділення
ФДМУ по Рівненській області за адресою: м. Рівне,
вул.16 Липня, 77.
Реєстрація учасників аукціону проводиться в день про
ведення аукціону з 9.00 до 10.30.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з дозволу регіонального відділення.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву за
встановленою органом приватизації формою можна за ад
ресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел.: (0362) 635819,
262556.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
— авторемонтної майстерні
Назва об’єкта: авторемонтна майстерня у складі: авто
мобіль ЗІЛ131 ПАРМ1м, номерний знак РВМ 4899; ав
томобіль ЗІЛ157 ПАРМ1м, номерний знак РВМ 4898; ав
томобіль ЗІЛ157 ПАРМ1м, номерний знак 4897; причіп,
тип кузова — акумуляторна батарея, без номерного знака;
причіп, тип кузова — зварювальний апарат, без номерного
знака; причіп, тип кузова — електростанція, без номерно
го знака.
Місцезнаходження об’єкта: 35604, Рівненська обл., м.
Дубно, вул. Мирогощанська, 62.
Балансоутримувач: ВАТ «Дубенське АТП15606», 35604,
Рівненська область, м. Дубно, вул. Мирогощанська, 62, код
за ЄДРПОУ 03118392.
Відомості про об’єкт: автомобіль ЗІЛ157 ПАРМ1м
номерний знак 4899 РВМ, 1973 р. вип., шасі № 100600,
двигун № 432062, зеленого кольору, пробіг згідно з по
казниками одометра — 15 359 км. Автомобіль триосний,
повнопривідний, на шасі змонтований кунг термоізольо
ваний, тривалий час не експлуатувався (10 років), пе
ребуває на консервації, потребує поточного ремонту
(ревізії), комплектний, відсутні АКБ;
автомобіль ЗІЛ157 ПАРМ1м, номерний знак 4898 РВМ,
1973 р. вип., кузов № 394321, двигун № 941577, зеленого
кольору, пробіг згідно з показниками одометра — 04 545

км. Автомобіль триосний, повнопривідний, на шасі змон
тований кунг термоізольований, тривалий час не експлуа
тувався (10 років), перебуває на консервації, потребує по
точного ремонту (ревізії), комплектний, відсутні АКБ;
автомобіль ЗІЛ157 ПАРМ1м, номерний знак 4897
РВМ, 1973 р. вип., кузов № 394070, двигун № 941528,
зеленого кольору, пробіг згідно з показниками одомет
ра — 03 744 км. Автомобіль триосний, повнопривідний,
на шасі змонтований кунг термоізольований, тривалий
час не експлуатувався (10 років), перебуває на консер
вації, потребує поточного ремонту (ревізії), комплектний,
відсутні АКБ та зеркала заднього виду;
причіп, тип кузова — акумуляторна батарея, без номер
ного знака, 1973 р.вип., призначений для перевезення ва
нтажів, агрегатується з вантажним автомобілем ЗІЛ, три
валий час не експлуатувався (10 років), перебуває на кон
сервації, потребує поточного ремонту (ревізії), відсутні АКБ;
причіп, тип кузова — зварювальний апарат, без номер
ного знака, 1973 р. вип., завод. № 80. Зварювальний апа
рат АДБ309 використовується для забезпечення зварю
вальних робіт електродугової зварки. Марка силового аг
регата — ГАЗ (бензин), кількість обертів силового агрегата
— 2000 об/хв, сила струму — 315 А. Причіп тривалий час не
експлуатувався (10 років), перебуває на консервації, потре
бує поточного ремонту (ревізії), відсутні АКБ та запасне ко
лесо;
причіп, тип кузова — електростанція, без номерного зна
ка, 1973 р. вип., завод. № 73080885. Марка дизельгенера
тора ЭСД10ВС/230М: а) марка дизеля 4ч8,5/11, б) марка
генератора ДГС81/4. Потужність номінальна 10 кВт, вид
струму перемінний трифазний, частотою 50 Гц. Причіп три
валий час не експлуатувався (10 років), перебуває на кон
сервації, потребує поточного ремонту (ревізії), відсутні АКБ.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 69 688 грн. 00 коп.
ПДВ — 13 937 грн. 60 коп.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
— 83 625 грн. 60 коп.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець;
витрати балансоутримувача, пов’язані із зняттям з облі
ку ДАІ, забезпечує покупець;
дотримання покупцем термінів оплати за придбаний
об’єкт;
об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду тощо
іншим юридичним та фізичним особам без збереження
умов, на яких він був придбаний;
подальше відчуження об’єкта за договором купівлі
продажу, до моменту підписання сторонами підсумково
го акта перевірки виконання умов даного договору, мо
жливе лише за згодою органу приватизації. У разі зміни
власника об’єкта приватизації, покупець повинен покла
сти всі зобов’язання за цим договором на нового влас
ника. Новий власник у двотижневий термін з дня перехо
ду до нього права власності на об’єкт подає до держав
ного органу приватизації копії документів, що підтверджу
ють перехід до нього права власності;
учасник аукціону, який відмовився від підписання про
токолу, якщо це підтверджується актом, підписаним трьо
ма незаінтересованими особами, позбавляється права
на подальшу участь в аукціоні. Учасник аукціону, який ви
знаний переможцем, але відмовився від підписання до
говору купівліпродажу, відшкодовує органу приватиза
ції вартість робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до
продажу та проведенням аукціону.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні
у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придба
ний об’єкт вносяться на рахунок № 37184006000095, банк
УДК у Рівненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по
Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 8 362,56 грн., що становить 10%
від початкової вартості продажу об’єкта, вносяться на ра
хунок № 37313004000095, банк УДК у Рівненській області,
МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач — Ре
гіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 26 березня 2007 року
включно до 17.15.
Аукціон буде проведено 30 березня 2007 року об 11Bй
годині в приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по РіB
вненській області за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77.
Реєстрація учасників аукціону проводиться в день про
ведення аукціону з 10.00 до 10.45.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з дозволу регіонального відділення.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву за
встановленою органом приватизації формою можна за
адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел.: (0362) 635819,
262556.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
початкової вартості продажу на 30% — окремого
індивідуально визначеного майна — спеціальної
ремонтноBслюсарної майстерні ЗІЛB157 ПАРМ,
держ. № 94B86 ХАХ, що знаходиться на балансі
ВАТ «Харківське автотранспортне підприємство
16330»
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно —
спеціальна ремонтнослюсарна майстерня ЗІЛ157 ПАРМ,
держ. № 9486 ХАХ.
Адреса об’єкта: 61105, м. Харків, вул. Киргизька, 21.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 03115353, ВАТ «Хар
ківське автотранспортне підприємство 16330», 61105, м.
Харків, вул. Киргизька, 21.
Відомості про об’єкт: окреме індивідуально визначене
майно — спеціальна ремонтнослюсарна майстерня ЗІЛ
157 ПАРМ, держ. № 9486 ХАХ, призначене для виконання
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розбиральнозбиральних, слюсарнопідгоночних та інших
робіт при ремонті автомобільної техніки, 1968 рік випуску.
Майстерня укомплектована майном та обладнанням (55
од.).
Вартість продажу без ПДВ — 13 797,00 грн., ПДВ —
2 759,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
— 16 556,40 грн. (знижено на 30%).
Умови продажу об’єкта:
сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації;
зняття об’єкта з обліку в органах ДАІ покупець здійснює
самостійно за рахунок власних коштів.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно
сяться Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській
області на р/р № 37186501900001 в ГУДКУ у Харківській
області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отриму
вач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській об
ласті.
Грошові кошти в розмірі 1 655,64 грн., що становить 10 від
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перера
ховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській об
ласті на р/р № 37317000140001 в ГУДКУ у Харківській облас
ті, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач кош
тів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональ
не відділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м.
Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон
для довідок 7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м.
Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон
для довідок 7051848.
Аукціон буде проведено об 11Bй годині 23 березня
2007 року в приміщенні Харківського аукціонного
центру – філії Державної акціонерної компанії «НаціоB
нальна мережа аукціонних центрів» за адресою: м. ХаB
рків, вул. Шатілова Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 19 березня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розта
шування.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
початкової вартості продажу на 30% автомобіля
ЗІЛB131 МТОBАТ, держ № 92B83 ХАФ, що
знаходиться на балансі ВАТ «Автотранспортне
підприємство 16354»
Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ131 МТОАТ, держ
№ 9283 ХАФ.
Адреса об’єкта: 61105, м. Харків, вул. Морозова, 18.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 03118989, ВАТ «Ав
тотранспортне підприємство 16354», 61105, м. Харків, вул.
Морозова, 18.
Відомості про об’єкт: автомобіль ЗІЛ131 МТОАТ,
держ № 9283 ХАФ, 1973 рік випуску. Автомобіль укомпле
ктований майном (39 од.).
Вартість продажу без ПДВ — 12 670,00 грн., ПДВ —
2 534,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
— 15 204,00 грн. (знижено на 30%).
Умови продажу об’єкта:
сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації;
зняття об‘єкта з обліку в органах ДАІ покупець здійснює
самостійно за рахунок власних коштів.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно
сяться Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській
області на р/р № 37186501900001 в ГУДКУ у Харківській
області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отриму
вач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській об
ласті.
Грошові кошти в розмірі 1 520,40 грн., що становить 10
відсотків від початкової вартості об’єкта приватизації, пе
рераховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харків
ській області на р/р № 37317000140001 в ГУДКУ у Харків
ській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отри
мувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській
області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональ
не відділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м.
Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон
для довідок 7051848.

Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м.
Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон
для довідок 7051848.
Аукціон буде проведено об 11Bй годині 23 березня 2007
року в приміщенні Харківського аукціонного центру — фіB
лії Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. ШатілоB
ва Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 19 березня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розта
шування.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
початкової вартості продажу на 30% причепа
1BАПB1,5г електростанція, держ № 25B51 ХА,
що знаходиться на балансі ВАТ «Автотранспортне
підприємство 16354»
Назва об’єкта: причеп 1АП1,5г електростанція,
держ № 2551 ХА.
Адреса об’єкта: 61105, м. Харків, вул. Морозова, 18.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 03118989, ВАТ «Ав
тотранспортне підприємство 16354», 61105, м. Харків, вул.
Морозова, 18.
Відомості про об’єкт: причеп 1АП1,5г електростанція,
держ № 2551 ХА, 1964 рік випуску. Об‘єкт укомплектований
майном та обладнанням (3 од.).
Вартість продажу без ПДВ — 2 863,00 грн., ПДВ — 572,60
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
3 435,60 грн. (знижено на 30%).
Умови продажу об’єкта:
сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації;
зняття об‘єкта з обліку в органах ДАІ покупець здійснює
самостійно за рахунок власних коштів.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно
сяться Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській
області на р/р № 37186501900001 в ГУДКУ у Харківській
області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отриму
вач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській об
ласті.
Грошові кошти в розмірі 343,56 грн., що становить 10 від
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, пере
раховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківсь
кій області на р/р № 37317000140001 в ГУДКУ у Харківській
області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отриму
вач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській об
ласті.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональ
не відділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м.
Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон
для довідок 7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м.
Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон
для довідок 7051848.
Аукціон буде проведено об 11Bй годині 23 березня
2007 року в приміщенні Харківського аукціонного
центру — філії Державної акціонерної компанії «НаціоB
нальна мережа аукціонних центрів» за адресою: м. ХаB
рків, вул. Шатілова Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 19 березня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розта
шування.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
початкової вартості продажу на 30% причепа
1BАПB1,5г електрозварювальний агрегат,
держ № 25B52 ХА, що знаходиться на балансі ВАТ
«Автотранспортне підприємство 16354»
Назва об’єкта: причеп 1АП1,5г електрозварювальний
агрегат, держ № 2552 ХА.
Адреса об’єкта: 61105, м. Харків, вул. Морозова, 18.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 03118989, ВАТ «Ав
тотранспортне підприємство 16354», 61105, м. Харків, вул.
Морозова, 18.
Відомості про об’єкт: причеп 1АП1,5г електрозварюва
льний агрегат, держ № 2552 ХА, 1964 рік випуску. Об‘єкт
укомплектований майном та обладнанням (5 од).
Вартість продажу без ПДВ — 2 135,00 грн., ПДВ — 427,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
— 2 562,00 грн. (знижено на 30%).

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Ä
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804249
ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної власності, що підлягають приватизації
(затверджений наказом ФДМУ від 10.02.2007 № 247)
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Житловий будинок № 24 мікрорайон № 5, ДП «Воли
ньвугілля» (Міністерство вугільної промисловості Укра
їни), за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ.
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Спосіб приватизації: аукціон разом із земельною діля
нкою.
Житловий будинок №18 мікрорайон № 5, ДП «Волиньву
гілля» (Міністерство вугільної промисловості України), за

Умови продажу об’єкта:
сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
зняття об‘єкта з обліку в органах ДАІ покупець здійснює
самостійно за рахунок власних коштів.
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 вносять
ся Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській облас
ті на р/р № 37186501900001 в ГУДКУ у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів:
Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 256,20 грн., що становить 10 від
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, пере
раховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківсь
кій області на р/р № 37317000140001 в ГУДКУ у Харківській
області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отриму
вач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській об
ласті.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Харків,
Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для довідок
7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м.
Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон
для довідок 7051848.
Аукціон буде проведено об 11Bй годині 23 березня
2007 року в приміщенні Харківського аукціонного
центру — філії Державної акціонерної компанії «НаціоB
нальна мережа аукціонних центрів» за адресою: м. ХаB
рків, вул. Шатілова Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 19 березня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розта
шування.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
окремого індивідуального визначеного майна
(зі знижкою початкової вартості до 30%)
Код за ЄДРПОУ: 03119658.
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно —
автомобіль ЗІЛ131 МТОАТМІ № 5923 ЧНО, запчастини
та майно колишнього незнижуваного запасу, нежитлове
приміщення для зберігання автомобіля площею 45,8 м2.
Адреса: м. Чернігів, пров. Старобілоуський, 4а.
Балансоутримувач: ВАТ «Чернігівське АТП17462».
Відомості про об’єкт: автомобіль ЗІЛ 131 МТОАТМІ
№ 5923 ЧНО, рік випуску 1990, пробіг — 12 470 км. Примі
щення для зберігання автомобіля площею 45,8 м2 у одно
поверховій цегляній будівлі 1968 року будівництва. Запча
стини та інвентар 70 найменувань знаходяться в контейне
рах, в експлуатації не перебували.
Відомості про земельну ділянку: окремо не відведена, бу
дівля розташована на території ВАТ «Чернігівське АТП
17462».
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 40 835 грн., ПДВ —
8 167 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 49 002 грн.
Умови продажу:
сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами;
утримання об’єкта та прилеглої території у відповідності
до санітарноекологічних норм;
витрати балансоутримувача, пов’язані із зняттям авто
мобіля з обліку, покладаються на покупця;
питання землекористування покупець вирішує самостій
но з органами місцевого самоврядування згідно з чинним
законодавством.
Грошові кошти в розмірі 4 901 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
р/р № 37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Черні
гівській обл., код 14243893, банк одержувача — ГУДКУ у
Чернігівській обл., МФО 853592.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться
на р/р № 37187500900002, одержувач — РВ ФДМУ по Чер
нігівській обл., код 14243893, банк одержувача — ГУДКУ у
Чернігівській обл., МФО 853592.
Аукціон буде проведений 20 квітня 2007 року об 11Bй
год. за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.
Кінцевий термін прийняття заяв 16 квітня 2007 року.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіо
нальне відділення ФДМУ по Чернігівській області, адре
са: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43, кімн. 319, тел.
676302, час роботи: з 8.00 до 17.00, крім суботи та неділі.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розта
шування.

адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ (шахта № 5 «Но
воволинська»). Спосіб приватизації: аукціон разом із земе
льною ділянкою.
Двоповерховий будинок, ДП «Нововолинський РМЗ»
(Міністерство вугільної промисловості України), за ад
ресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Львів
ська, 10. Спосіб приватизації: аукціон разом із земельною
ділянкою.
Двоповерховий будинок, ДП «Нововолинський РМЗ»
(Міністерство вугільної промисловості України), за ад
ресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Львів
ська, 14. Спосіб приватизації: аукціон разом із земе
льною ділянкою.
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Котельня, СТОВ «Первомайська птахофабрика», за
адресою: Донецька обл., Володарський рн, с. Топо
лине. Спосіб приватизації: аукціон разом із земельною ді
лянкою.
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Швейна фабрика «Полум’я», ДП «УКБ», м. Київ (Житомир
ська ОДА, Міністерство України з питань надзвичайних си
туацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно

бильської катастрофи), за адресою: Брусилівський рн, смт
Брусилів, вул. Калініна, 23. Спосіб приватизації: аукціон
разом із земельною ділянкою.
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Центр екологічних досліджень та радіологічна лаборато
рія, Запорізький обласний центр з гідрометеорології (Мі
ністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської ка
тастрофи), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Крива бухта, 1.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ВЛ10 кв від підстанції в насосній станції № 7 до підстан
ції в насосній станції № 8, Донецька обл., Ясинуватський рн,
Управління «Донецькводексплуатація» (Очеретинське
експлутаційне управління) (Державний комітет України по
водному господарству).
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Мукачівський м’ясокомбінат, Обласне виробниче об’єд
нання м’ясної промисловості — м’ясоковбаси, Мукачівсь

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Å
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2845240
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Державна частка розміром 24,97% у статутному фонді
ТОВ «Пелог» за адресою: 12700, Житомирська обл., м.
Баранівка, вул. Дзержинського, 120 (код за ЄДРПОУ
31833182). Приватизовано юридичною особою за 57 160,83
грн., у т. ч. ПДВ — 9 526,81.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про повторний продаж на аукціоні державного пакета
акцій у статутному фонді ВАТ «Зимогорянка»
(знижка на 30%)
Назва об’єкта: державний пакет акцій у статутному фон
ді ВАТ «Зимогорянка», 67,5054% (2 133 333 шт.).
Місцезнаходження: 93741, Луганська обл., Слов’яносерб
ський рн, м. Зимогір’я, вул. Октябрська, 1а, тел. (06432)
589318.
Код за ЄДРПОУ: 03332576.
Розмір статутного фонду: 4 740 363 грн.
Основний вид діяльності (за КВЕД): виробництво верх
нього одягу.
Номінальна вартість однієї акції: 1,50 (одна гривня 50
коп.).
Номінальна вартість пакета акцій 3 199 999,5 (три міль
йони сто дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто де
в’ять гривень 50 коп.).
Початкова вартість пакета акцій: 683 900 грн.
Форма випуску акцій: документарна.
Засоби платежу: грошові кошти.
Показник

2003 р.

2004 р.

2005 р.

31.05.06

Баланс активів і пасивів, тис. грн.

1 668,9

1 504,7

1 378,8

1 263,6

*17,9

*17,2

*10,5

*28,1

Рентабельність, %

Станом на 31.05.2006, тис. грн.:
балансова вартість основних фондів — 1 948,8;
знос основних фондів — 786,2;
кредиторська заборгованість — 528,6;
дебіторська заборгованість — 7,5;
збиток — 176,5;
обсяг реалізованої продукції — 178,7.
Середньоспискова кількість працівників: 76 осіб.
Відомості про споруди та земельну ділянку: підпри
ємство знаходиться на земельній ділянці загальною пло
щею 7 670 м2, яка розташована у м. Зимогір’я Лугансь
кої області Слов’яносербського району, вул. Октябрсь
ка, 1а. На території ВАТ розташовані адміністративні бу
дівлі та споруди: двоповерхова адміністративна будів
ля з підвалом, мезанином, одноповерховими прибудо
вами та ґанком загальною площею 2 527,2 м 2; два гара
жі; котельня; огорожа з воротами; одноповерхова буді
вля з прибудовою загальною площею 364,1 м2.
Умови продажу: дотримання основного профілю дія
льності протягом 5 років та зростання загальних обся
гів виробництва; забезпечення виконання мобілізацій
них завдань, визначених для ВАТ; виконання вимог За
кону України «Про захист економічної конкуренції»; збе
реження існуючих робочих місць; створення нових ро
бочих місць; не допускати розірвання трудового дого
вору з працівником підприємства з ініціативи власника,
або уповноваженого ним органу протягом не менш як 6
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місяців від дня переходу до нього права власності за ви
нятком звільнення на підставі пункту 6 статі 40 Кодексу
законів про працю України або вчинення працівником
дій, за які законодавством передбачена можливість зві
льнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті
41 Кодексу законів України про працю України; праце
влаштування осіб з обмеженими можливостями, ство
рення належних умов праці для таких осіб з урахуван
ням їх особливих потреб, відповідного облаштування ви
робництв та забезпечення доступу до них зазначених
осіб; об’єкт не підлягає відчуженню без збереження зо
бов’язань, на яких його було придбано; покупець від
шкодовує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до
приватизації; учасник аукціону, який признаний перемо
жцем, але відмовився від підписання протоколу аукціо
ну або укладання договору купівліпродажу об’єкта,
сплачує продавцю неустойку в розмірі 20 відсотків від
кінцевої ціни продажу об’єкта на аукціоні та вартість ро
біт пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та про
ведення аукціону.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 гривен та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно
сяться на р/р № 37189506700001, грошові кошти у розмірі
10 відсотків початкової вартості (68 390 грн.), вносяться на
р/р № 37316006000535 в УДК у Луганській області, МФО
804013, код 13398493, одержувач — Регіональне відділен
ня ФДМУ по Луганській області.
Термін прийняття заяв — 27 календарних днів з дня опу
блікування цієї інформації.
Аукціон буде проведено через 30 днів із дня опубліB
кування цієї інформації о 10Bй годині за адресою: м.
Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем знаходжен
ням об’єкта.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіо
нальне відділення ФДМУ по Луганській області. Адреса:
м. Луганськ, площа Героїв Великої Вітчизняної війни, 3а,
каб. 201, тел. 585339.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про повторний продаж на аукціоні державного пакета
акцій у статутному фонді ВАТ «Попаснянська швейна
фабрика «ЕЛЕГАНТ» (знижка на 30%)
Назва об’єкта: державний пакет акцій у статутному фо
нді ВАТ «Попаснянська швейна фабрика «ЕЛЕГАНТ»,
67,1558% (11 839 524 шт.).
Місцезнаходження: 93300, Луганська обл., м. Попасна,
вул. Комісарська, 2.
Код за ЄДРПОУ: 00308755.
Розмір статутного фонду: 4 407 482 грн.
Основний вид діяльності (за КВЕД): виробництво та реа
лізація швейних виробів для внутрішнього і зовнішнього ри
нку.
Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн. (25 коп.).
Номінальна вартість пакета акцій 2 959 881 (два мільйо
ни дев’ятсот п’ятдесят дев’ять тисяч вісімсот вісімдесят
одна) грн.
Початкова вартість пакета акцій : 720 793 грн.
Форма випуску акцій: документарна.
Засоби платежу: грошові кошти.
Показник

2003 р.

2004 р.

2005 р.

31.05.06

Баланс активів і пасивів, тис. грн.

3 097,5

2 860,6

2 659,9

2 500,4

* 30,4

*22,7

*32,3

*61,2

Рентабельність, %

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку на 300 місць, у тому числі: захист від еро
зії східного берегу; під’їзна дорога до бази відпочинку, ДП
«Макіїввугілля» (Міністерство вугільної промисловості Укра
їни), за адресою: Херсонська обл., Голопристанський рн,
смт Залізний Порт. Спосіб приватизації: аукціон разом
із земельною ділянкою.

кий рн, с. Павшине (Міністерство агропромислового ком
плексу України).

ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної власності, які виключаються із раніше затверджених
переліків об’єктів, що підлягають приватизації (затверджений наказом ФДМУ від 10.02.2007 № 247)
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Реконструкція аглофабрики №1, м. Кривий Ріг,
Будівництво меблевого комбінату «Криворіжсталь»
(Державний комітет промислової політики Украї
ни).
Житлові будинки № 9—15, м. Павлоград, житловий ма
сив, вул. Тімірязева (ВАТ «Дніпроводбуд»).
Каналізаційна насосна станція в мікрорайоні № 37, м. Ор
джонікідзе, вул. Газети Правди (ВАТ «Орджонікідзевський
ГЗК»).

Спосіб приватизації: аукціон разом із земельною діля
нкою.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Спальний корпус — 2, Київська обл., Обухівський рн,
смт Козин, вул. Лугова, 10, ВАТ «Енергоспецкомплектбуд»
(Міністерство палива та енергетики України).
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Тролейбусна лінія, м. Антрацит (ВАТ «Антрацитівський за
вод «Кристал»).
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Школа, Черкаська обл., м. Жашків (СВАТ «Росток»).

Станом на 31.05.2006, тис. грн.:
балансова вартість основних фондів — 4 836,3;
знос основних фондів — 2 478,40;
кредиторська заборгованість — 623,8;
дебіторська заборгованість — 4,7;
збиток — 225,4;
обсяг реалізованої продукції — 368,4.
Середньоспискова кількість працівників: 98 осіб.
Відомості про споруди та земельну ділянку : підпри
ємство знаходиться на земельній ділянці загальною
площею 9 625 м 2, яка розташована у м. Попасна Лу
ганської обл., вул. Комісарська, 2. На території ВАТ
розташовані адміністративні будівлі та споруди: виро
бничий корпус з тамбурами, прибудовами та ґанками,
підвалами загальною площею 1 030,80 м 2 , склад з під
валом загальною площею 127,36 м 2, трансформатор
на підстанція загальною площею 46,56 м 2 , будівля
складу загальною площею 209,44 м 2, котельня, підва
ли, огорожа, водопровід, каналізація, теплотраса, за
мощення та триповерховий виробничий корпус з під
валом та переходом загальною площею 3 473,7 м 2 за
адресою: м. Попасна Луганської обл., вул. Комісар
ська, 2а.
Умови продажу: дотримання основного профілю дія
льності протягом 5 років та зростання загальних обся
гів виробництва; забезпечення виконання мобілізацій
них завдань, визначених для ВАТ; виконання вимог За
кону України «Про захист економічної конкуренції»; збе
реження існуючих робочих місць; створення нових ро
бочих місць; не допускати розірвання трудового дого
вору з працівником підприємства з ініціативи власника,
або уповноваженого ним органу протягом не менш як 6
місяців від дня переходу до нього права власності за ви
нятком звільнення на підставі пункту 6 статі 40 Кодексу
законів про працю України або вчинення працівником
дій, за які законодавством передбачена можливість зві
льнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті
41 Кодексу законів України про працю України; праце
влаштування осіб з обмеженими можливостями, ство
рення належних умов праці для таких осіб з урахуван
ням їх особливих потреб, відповідного облаштування ви
робництв та забезпечення доступу до них зазначених
осіб; об’єкт не підлягає відчуженню без збереження зо
бов’язань, на яких його було придбано; покупець від
шкодовує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до
приватизації; учасник аукціону, який признаний перемо
жцем, але відмовився від підписання протоколу аукціо
ну або укладання договору купівліпродажу об’єкта,
сплачує продавцю неустойку в розмірі 20 відсотків від
кінцевої ціни продажу об’єкта на аукціоні та вартість ро
біт пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та про
ведення аукціону.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 гривен та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно
сяться на р/р № 37189506700001, грошові кошти у розмірі
10 відсотків початкової вартості (72 079 грн.), вносяться на
р/р № 37316006000535 в УДК у Луганській області, МФО
804013, код 13398493, одержувач — Регіональне відділен
ня ФДМУ по Луганській області.
Термін прийняття заяв — 27 календарних днів з дня опу
блікування цієї інформації.
Аукціон буде проведено через 30 днів із дня опубліB
кування цієї інформації о 10Bй годині за адресою: м.
Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем знаходження
об’єкта.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіо
нальне відділення ФДМУ по Луганській області. Адреса:
м. Луганськ, площа Героїв Великої Вітчизняної війни, 3а,
каб. 201, тел. 585339.
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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Æ
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804232
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Баня, що знаходиться на балансі ВАТ «Північний гірни
чозбагачувальний комбінат», за адресою: м. Кривий Ріг,
вул. Черкасова, 80. Приватизовано фізичною особою за
110 157,00 грн., у т. ч. ПДВ — 18 359,50 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня, що знаходиться на балансі ВАТ «Сокальський Аг
ротехсервіс», за адресою: Сокальський район, смт Жвир
ка, вул. Львівська, 1. Приватизовано фізичною особою за
217 051,80 грн., у т. ч. ПДВ — 36 175,30 грн.
Клуб, що знаходиться на балансі ВАТ «Сокальський
Агротехсервіс», за адресою: Сокальський район, смт
Жвирка, вул. Львівська, 1. Приватизовано фізичною
особою за 211 814,40 грн., у т. ч. ПДВ — 35 302,40
грн.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня, що знаходиться на балансі ПСП «Майбородів
ське», за адресою: Кременчуцький район, с. Майбородів
ка, вул. Жовтнева, 45. Приватизовано юридичною особою
за 32 400,00 грн., у т. ч. ПДВ — 5 400,00 грн.
Лазня, що знаходиться на балансі ПСП «Майбородівсь
ке», за адресою: Кременчуцький район, с. Майбородівка,
вул. Жовтнева, 3. Приватизовано юридичною особою за
3 108,00 грн., у т. ч. ПДВ — 518,00 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Кінотеатр «Електрон» на 580 місць, що знаходиться на
балансі Структурної одиниці «Кураховекомуненерго» ВАТ
«Донбасенерго», за адресою: Мар’їнський район, м. Кура
хове, вул. Мечникова, 12.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні медичного пункту,
що знаходиться на балансі КП «Зуївський
енергомеханічний завод» (вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: медичний пункт, що знаходиться на ба
лансі КП «Зуївський енергомеханічний завод».
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача – 00110711.
Адреса балансоутримувача: 86783, Донецька обл., м. Зу
грес, вул. Леніна, 18.
Адреса об’єкта: 86783, Донецька обл., м. Харцизьк, м.
Зугрес, вул. Леніна, 18.
Відомості про об’єкт: вбудоване приміщення площею
527,7 м2, розташоване на першому поверсі двоповер
хової будівлі, використовується під медичний пункт.
Введене в експлуатацію в 1974 році. До складу медич
ного пункту входять обладнання та малоцінні матеріа
льні активи. Земельна ділянка окремо не виділена. Об’
єкт діючий.
Призначення об’єкта: надання медичних послуг.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 68 782,70 грн., ПДВ
— 13 756,54 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 82 539,24 грн.
Умови аукціону:
збереження профілю діяльності об’єкта; здійснення за
ходів щодо забезпечення соціальними послугами насе
лення згідно з профілем діяльності об’єкта; утримання об’
єкта у належному санітарнотехнічному стані; забезпечен
ня благоустрою прилеглої до об’єкта території; об’єкт при
ватизації відчужується або здається в оренду з додержан
ням умов, на яких він був придбаний; питання землевід
ведення вирішується новим власником самостійно з ор
ганами місцевого самоврядування згідно з чинним зако
нодавством.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься в банк
ГУДКУ у Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ
13511245, р/р № 37187561900001, одержувач: Регіона
льне відділення Фонду державного майна України по До
нецькій області.
Грошові кошти в розмірі 8 253,92 грн., що становить
10 % від початкової вартості об’єкта приватизації, вно
сяться на р/р № 37313008000034 у банк ГУДКУ в Доне
цькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, одержу
вач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати
зації вносяться на р/р № 37184564900001 в банк ГУДКУ у
Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, оде
ржувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області.
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Прийняття заяв закінчується 12 квітня 2007р. Заяви на
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00,
в п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державно
го майна України по Донецькій області, каб. 522.
Аукціон буде проведено 16 квітня 2007 року о 10.00
за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського,
5, ТОВ НКУФ «УніверсалBКонсалтинг».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державно
го майна України по Донецькій області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062)
3043262.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
— лазні, що знаходиться на балансі СВК
«Користівське»
Назва об’єкта: лазня.
Місцезнаходження об’єкта: 34740, Рівненська обл., Ко
рецький рн, с. Користь, вул. Київська, 5а.
Балансоутримувач: СВК «Користівське», 34740, Рівнен
ська обл., Корецький рн, с. Користь, код за ЄДРПОУ
00386560
Відомості про об’єкт: одноповерхова окремо розташо
вана цегляна будівля загальною площею 117,6 м2. Техніч
ний стан приміщень — незадовільний, експлуатація будівлі
можлива лише за умови проведення ремонту. Об’єкт неді
ючий.
Призначення об’єкта — надання соціальнопобутових по
слуг.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 977,00 грн.
ПДВ — 995,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
— 5 972,40 грн.
Умови продажу:
збереження профілю діяльності; дотримання покуп
цем термінів оплати за придбаний об’єкт; утримання
об’єкта та прилеглої території в належному санітарно
екологічному стані; об’єкт не підлягає відчуженню та
передачі в оренду, тощо іншим юридичним та фізич
ним особам без збереження умов, на яких він був при
дбаний; подальше відчуження об’єкта за договором ку
півліпродажу, до моменту підписання сторонами під
сумкового акта перевірки виконання умов даного до
говору можливе лише за згодою органу приватизації.
У разі зміни власника об’єкта приватизації, покупець
повинен покласти всі зобов’язання за цим договором
на нового власника. Новий власник у двотижневий те
рмін з дня переходу до нього права власності на
об’єкт подає до державного органу приватизації копії
документів, що підтверджують перехід до нього права
власності; питання землекористування покупець вирі
шує самостійно з органами місцевого самоврядуван
ня згідно з чинним законодавством України протягом
одного року з моменту набуття права власності на
об’єкт приватизації; учасник аукціону, який відмовив
ся від підписання протоколу, якщо це підтверджується
актом, підписаним трьома незаінтересованими особа
ми, позбавляється права на подальшу участь в аукціо
ні. Учасник аукціону, який визнаний переможцем, але
відмовився від підписання договору купівліпродажу,
відшкодовує органу приватизації вартість робіт, пов’я
заних з підготовкою об’єкта до продажу та проведен
ням аукціону;
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аук
ціоні у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на рахунок №
37184006000095, банк УДК у Рівненській області, МФО
833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач: Регіона
льне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 597,24 грн., що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вно
сяться на рахунок № 37313004000095, банк УДК у Рів
ненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по
Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 16 квітня 2007 року
включно до 17.15.
Аукціон буде проведено 20 квітня 2007 року об 11Bй
годині в приміщенні Регіонального відділення ФДМУ
по Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул.16 ЛиB
пня, 77.
Реєстрація учасників аукціону проводиться в день про
ведення аукціону з 9.00 до 10.30.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за міс
цем його розташування з дозволу регіонального відді
лення.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву за
встановленою органом приватизації формою можна
за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362)
635819, 262556.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні їдальні, що знаходиться
на балансі ТОВ «Золочівське»
Назва об’єкта: їдальня, що знаходиться на балансі ТОВ
«Золочівське».
Адреса об’єкта: 62200, Харківська область, Золочівсь
кий рн, смт Золочів, вул. Боброва, 1.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 30412824, ТОВ «Зо
лочівське», 62200, Харківська обл., Золочівський рн, смт
Золочів, вул. Разіна, 40.
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля їда
льні, літ. А1 з льохом, літ. Б, загальною площею 306,1 м2,
1972 року побудови.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окре
мо не виділена. Питання землекористування покупець ви
рішує самостійно.
Вартість продажу без ПДВ — 40 800 грн., ПДВ — 8 160
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
— 48 960 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Збереження профілю діяльності 5 років та обслугову
вання працівників ТОВ «Золочівське» за пільговими ціна
ми.
2. Відшкодувати регіональному відділенню витрати, по
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації, протягом 10
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення до
говору купівліпродажу.
3. Вжити заходів щодо закріплення земельної ділянки
відповідно до вимог діючого законодавства України про
тягом року від дня переходу до покупця права власності
на об’єкт приватизації.
4. Здійснювати експлуатацію об’єкта з дотриманням са
нітарних, протипожежних та екологічних норм.
5. Надавати Регіональному відділенню ФДМУ по Харків
ській області необхідні матеріали, відомості, документи то
що про виконання умов договору купівліпродажу та не пе
решкоджати у здійсненні контролю за виконанням умов до
говору купівліпродажу.
6. У разі подальшого відчуження або передачі в заста
ву об‘єкта приватизації в період дії умов договору купів
ліпродажу погодити це відчуження або передачу в за
ставу з Регіональним відділенням ФДМУ по Харківській
області.
7. У разі відчуження об’єкта новим власником у період дії
умов договору купівліпродажу покласти умови приватиза
ції на наступного власника, у разі передачі об’єкта в орен
ду зберігати умови пунктів 1, 4 та 5 для орендаря.
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 Регіональному відділенню ФДМУ по Харків
ській області на р/р № 37186501900001 в ГУДКУ у Хар
ківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, отримувач коштів: Регіональне відділення
ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 4 896,00 грн., що становить
10 відсотків від початкової вартості об’єкта приватиза
ції, перераховуються Регіональному відділенню ФДМУ по
Харківській області на р/р № 37317000140001 в ГУДКУ у
Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, отримувач коштів: Регіональне відділення
ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональ
не відділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м.
Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон
для довідок 7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м.
Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон
для довідок 7051848.
Аукціон буде проведено об 11Bй годині 13 квітня 2007
року в приміщенні Харківського аукціонного центру —
філії Державної акціонерної компанії «Національна меB
режа аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул.
Шатілова Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 9 квітня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розта
шування.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні — їдальні, що не увійшла до
статутного фонду ліквідованого СТОВ «Агрофірма
«Салтівське»
Назва об’єкта: їдальня, що не увійшла до статутного фо
нду ліквідованого СТОВ «Агрофірма «Салтівське».
Адреса об’єкта: 62560, Харківська обл., Вовчанський рн,
смт Старий Салтів, вул. Безлюдник, 2.
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля їдальні, літ. А1,
загальною площею 44,3 м2 та навіс дерев’яний 9,90 на
2,30 м – 1970 року побудови. Майно у кількості 8 од., а
саме: дерев’яний стіл — 3 од.; електроплита (залишки)
— 1 од.; дерев’яний стелаж — 2 од.; дерев’яна лавка — 2
од. Об’єкт недіючий.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окре
мо не виділена. Питання землекористування покупець ви
рішує самостійно.
Вартість продажу без ПДВ — 6 916 грн., ПДВ — 1 383,20
грн.
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Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
— 8 299,20 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Без збереження профілю.
2. Відшкодувати регіональному відділенню витрати, по
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації, протягом 10
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення до
говору купівліпродажу.
3. Вжити заходів щодо закріплення земельної ділянки від
повідно до вимог діючого законодавства України протягом
90 календарних днів від дня переходу до покупця права вла
сності на об’єкт приватизації.
4. Здійснювати експлуатацію об’єкта з дотриманням са
нітарних, протипожежних та екологічних норм.
5. Надавати Регіональному відділенню ФДМУ по Харків
ській області необхідні матеріали, відомості, документи то
що про виконання умов договору купівліпродажу та не пе
решкоджати у здійсненні контролю за виконанням умов до
говору купівліпродажу.
6. У разі подальшого відчуження або передачі у заста
ву об’єкта приватизації в період дії умов договору купів
ліпродажу погодити це відчуження або передачу в за
ставу з Регіональним відділенням ФДМУ по Харківській
області.
7. У разі відчуження об’єкта новим власником в період дії
умов договору купівліпродажу покласти умови приватиза
ції на наступного власника, у разі передачі об’єкта в орен
ду зберігати умови пунктів 4 та 5 для орендаря.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно
сяться Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській
області на р/р № 37186501900001 в ГУДКУ у Харківській
області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отри
мувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківсь
кій області.
Грошові кошти в розмірі 829,92 грн., що становить
10 відсотків від початкової вартості об’єкта привати
зації, перераховуються Регіональному відділенню
ФДМУ по Харківській області на р/р № 37317000140001
в ГУДКУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, отримувач коштів: Регіональне відділення
ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональ
не відділення ФДМУ по Харківській області за адресою: м.

Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон
для довідок 7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м.
Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон
для довідок 7051848.
Аукціон буде проведено об 11Bй годині 13 квітня
2007 року в приміщенні Харківського аукціонного
центру — філії Державної акціонерної компанії «НаціоB
нальна мережа аукціонних центрів» за адресою: м. ХаB
рків, вул. Шатілова Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 9 квітня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розта
шування.

В інформаційному повідомленні про продаж на
аукціоні об’єкта державної форми власності — їдаB
льні, розташованої за адресою: Харківська обB
ласть, Вовчанський район, с. Петрівське, вул.
Петровського, 49, опублікованому в газеті «Відо
мості приватизації» від 31.01.2007 № 4 (445), у зв’яз
ку з ліквідацією балансоутримувача назву об’єкта
слід читати:
«Об’єкт групи Ж — їдальня, що не увійшла до статут
ного фонду ліквідованого СТОВ «Агрофірма «Салтівсь
ке».
Розділ «Балансоутримувач» виключити.
Далі за текстом.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІHФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — лазні, що перебуває на балансі
ВАСТ «Нове життя»
Hазва об’єкта: лазня.
Адреса: 59314, Чернівецька обл., Кіцманський рн, с. Ма
лятинці, вул. Дружби народів, 13.
Балансоутримувач: ВАСТ «Нове життя», код за ЄДРПОУ
01528341.
Відомості про будівлі та споруди: лазня (літ. А) — одно
поверхова цегляна будівля загальною площею — 193,2 м2.
Рік будівництва — 1979.
Сарай (літ. Б) — одноповерхова цегляна споруда. Пло

ща забудови — 20,0 м2. Рік будівництва — 1979.
Водоочисна (літ. В) — одноповерхова цегляна споруда.
Площа забудови — 34,1 м2. Об’єкт недіючий.
Відомості про земельну ділянку: окремо земельна ділян
ка не відведена. Питання приватизації (оренди) земельної
ділянки вирішується за ініціативою покупця після укладен
ня договору купівліпродажу об’єкта.
Призначення об’єкта: надання побутових послуг.
Умови продажу: можливе перепрофілювання об’єкта;
утримання об’єкта та прилеглої території у належному cа
нітарнотехнічному стані;
здійснення заходів щодо захисту навколишнього сере
довища, дотримання екологічних норм та правил пожеж
ної безпеки.
Вартість продажу без ПДВ — 24 732,00 грн., ПДВ —
4 946,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
— 29 678,40 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 967,84 грн., що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації, та ре
єстраційний внесок для реєстрації заявника як учасника
аукціону, в розмірі 17,00 грн., вносяться на р/р №
37310501800001 Регіонального відділення Фонду держа
вного майна України по Чернівецькій області в Головно
му управлінні Державного казначейства України у Черні
вецькій області, МФО 856135, ідентифікаційний код
21432643.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати
зації вносяться на р/р № 37180501900001 Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Черніве
цькій області в Головному управлінні Державного казначей
ства України у Чернівецькій області, МФО 856135, іденти
фікаційний код 21432643.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — гро
шові кошти.
Аукціон буде проведено 17.04.2007 о 12Bй год за
адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.
Кінцевий термін прийняття заяв: 13.04.2007.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за міс
цем його розташування з дозволу регіонального відді
лення.
Служба з організації та проведення аукціону: Ре
гіональне відділення Фонду державного майна
України по Чернівецькій області, адреса: 58001, м.
Чернівці, вул. Л. Кобилиці,21а, телефон для дові
док 557528.

ÏÐÎÄÀÆ ÏÀÊÅÒ²Â ÀÊÖ²É ÍÀ ÔÎÍÄÎÂ²É Á²ÐÆ²
Департамент продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів, т. 2863430
Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УФБ та філіях
УФБ. Аукціонні торги 27.03.2007

№
пор.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Фор*
ма
ви*
пуску
акцій

Адреса

85740, ДОНЕЦЬКА ОБЛ,
М. ДОКУЧАЇВСЬК,
ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 2

1

00191856 ВАТ
«ДОКУЧАЇВСЬКИЙ
ФЛЮСОДОЛОМІТНИЙ
КОМБІНАТ»

2

24432974 ВАТ «МІТТАЛ 50095, ДНІПРОПЕТРОВСЬ
СТІЛ КРИВИЙ РІГ» (ДОД.) КА ОБЛ., М. КРИВИЙ РІГ,
ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 1

Ознака
монопо* Статутний
Номі*
ліста
фонд,
нал,
та ст.
грн.
грн.
важли*
вого

Пакет
акцій,
шт.

Д

C

105573000,00

1,000

485010

Б

С

3859533000.00

1.000

6529803

Зе*
% мель*
на
до
СФ ділян*
ка,
га
0,46

Дата
надання
інфор*
мації

3630

01.01.2007

0.17 12117.88

Кіль*
кість Вартість
пра* основних
ців* фондів,
ників,
грн.
чол.
3557

679599000

01.01.2007 54191

20084887000

Заборго* Заборго*
Балансо*
ваність
Знос
ваність
вий
дебітор* кредитор*
ОФ,
прибуток,
ська,
%
ська,
грн.
грн.
грн.
83,65

22425000

79018000

87.80 3911830000 4030980000

Обсяг
вироб*
ництва,
грн.

108374000

287345000

669364000 14355005100

Сукупний
Сукупна
обсяг
вартість
реалізації
активів
(за останній (за останній
фін. рік),
фін. рік),
грн.
грн.
289211000

Назва продукції,
що виробляється

293151000 ВАПНЯК ФЛЮСО
ВИЙ; ВАПНЯК ДЛЯ
ВИГОТОВЛЕННЯ ЦЕ
МЕНТУ; ДОЛОМІТ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ФЛЮСОВИЙ; ДОЛО
МІТ ВИПАЛЕНИЙ;
ЩЕБІНЬ

14399005100 10582713000 ВИДОБУТОК РУДИ;
КОКС 6% ВОЛОГОС
ТІ; АГЛОМЕРАТ; ЧА
ВУН; СТАЛЬ; ПРО
КАТ ТОВАРНИЙ;
КОНЦЕНТРАТ

Місце проведення торгів: УФБ, 01025, м.Київ, пров. Рильський, 10, телефони для довідок: (044) 278B28B50, 278B83B03. Дата проведення торгів: 27.03.2007. Початок торгів об 11.00. Позначкою
«С» відмічені пакети акцій ВАТ, що входять до переліку стратегічно важливих підприємств. Позначка «Б» вказує на бездокументарну форму випуску акцій. Позначка «Д» вказує на документарну
форму випуску акцій.

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на фондовій біржі «ІННЕКС»
м. Київ, фондова біржа «ІННЕКС». Аукціонні торги 28.03.2007
№
пор.

1

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Адреса

00178353 ВАТ
«ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

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

51400, ДНІПРОПЕТРОВ
СЬКА ОБЛ., М. ПАВЛО
ГРАД, ВУЛ. ЛЕНІНА, 76

Д

C

Статутний Номі*
фонд,
нал,
грн.
грн.

1386424000

0,25

Пакет
акцій,
шт.

Зе*
% мель*
на
до
СФ ділян*
ка,
га

433497730

7,82 9554,53

Дата
надання
інфор*
мації

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

Заборго* Заборго*
Балансо*
ваність
Знос
ваність
вий
дебітор* кредитор*
ОФ,
прибуток,
ська,
%
ська,
грн.
грн.
грн.

01.01.2007 34323 4137708000

38,84

Обсяг
вироб*
ництва,
грн.

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

63913000 354458000 225854000 1907771000 2222160000

Назва продукції,
що виробляється

3379631000 ГОТОВА ТОВАРНА
ВУГІЛЬНА
ПРОДУКЦІЯ

Місце проведення торгів: фондова біржа «ІННЕКС», 01015, м. Київ, вул. Московська, 43/11, телефони для довідок: 459B31B49, 496B34B26. Дата проведення торгів: 28.03.2007.
Початок торгів о 10.00. Позначкою «С» відмічені пакети акцій ВАТ, що входять до переліку стратегічно важливих підприємств. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УМВБ
м. Київ, УМВБ. Аукціонні торги 28.03.2007
№
пор.

1

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

00191106 ВАТ
«МАКІЇВСЬКИЙ
КОКСОХІМІЧНИЙ
ЗАВОД» (ДОД.)

Адреса

86006, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,
КІРОВСЬКИЙ РН,
М.МАКІЇВКА,
ВУЛ.ГОРЬКОГО,1

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

—

Статутний Номі*
фонд,
нал,
грн.
грн.

10706189,45

0,05

Пакет
акцій,
шт.

53530949

Зе*
% мель*
на
до
СФ ділян*
ка,
га
25

162,4

Дата
надання
інфор*
мації
01.10.2006

Кіль*
кість Вартість
пра* основних
ців* фондів,
ників,
грн.
чол.
371

75851000

Заборго* Заборго*
Балансо*
ваність
Знос
ваність
вий
дебітор* кредитор*
ОФ,
прибуток,
ська,
%
ська,
грн.
грн.
грн.
71,46

3393000 84826000

Обсяг
вироб*
ництва,
грн.

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

26829000 244326000 457476000

Назва продукції,
що виробляється

116651000 ПЕРЕРОБЛЕННЯ
ВУГІЛЛЯ НА З.Ф.

Місце проведення торгів: УМВБ, 04070, м.КиївB23, вул. Межигірська, 1, телефони для довідок: 461B54B34, 461B54B24. Дата проведення торгів: 28.03.2007. Початок торгів об 11.00.
Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.
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10
Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на КМФБ та філіях
м. Київ, КМФБ. Аукціонні торги 29.03.2007
№
пор.

1

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Фор*
ма
ви*
пуску
акцій

Адреса

24432974 ВАТ «МІТТАЛ 50095, ДНІПРОПЕТРОВСЬ
СТІЛ КРИВИЙ РІГ» (ДОД.) КА ОБЛ., М. КРИВИЙ
РІГ, ВУЛ. ОРДЖОНІ
КІДЗЕ, 1

Ознака
монопо*
ліста
та ст.
важли*
вого

Б

Статутний Номі*
фонд,
нал,
грн.
грн.

С

3859533000.00 1.000

Пакет
акцій,
шт.

6529805

%
до
СФ

0.17

Зе*
мель* Дата
на надання
ділян* інфор*
мації
ка,
га
12117.88

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

01.01.2007 54191 20084887000

Заборго* Заборго*
Балансо*
ваність
Знос
ваність
вий
дебітор* кредитор*
ОФ,
прибуток,
ська,
%
ська,
грн.
грн.
грн.
87.80 3911830000 4030980000

Обсяг
вироб*
ництва,
грн.

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

Назва продукції,
що виробляється

669364000 14355005100 14399005100 10582713000 ВИДОБУТОК РУДИ;
КОКС 6% ВОЛОГОС
ТІ: АГЛОМЕРАТ: ЧА
ВУН; СТАЛЬ; ПРО
КАТ ТОВАРНИЙ;
КОНЦЕНТРАТ

Місце проведення торгів: КМФБ, 03150, м.Київ, вул. Димитрова, 5б (2Bй поверх), телефон для довідок (044) 490B57B88. Дата проведення торгів: 29.03.2007. Початок торгів об 11.00.
Позначкою «С» відмічені пакети акцій ВАТ, що входять до переліку стратегічно важливих підприємств. Позначка «Б» вказує на бездокументарну форму випуску акцій.

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на ФБ ПФТС
м. Київ, ФБ ПФТС. Аукціонні торги 30.03.2007

№
пор.

1

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

00191810 ВАТ
«НОВОТРОЇЦЬКЕ
РУДОУПРАВЛІННЯ»

Адреса

85732, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,
ВОЛНОВАСЬКИЙ РН,
СМТ НОВОТРОЇЦЬКЕ,
ВУЛ.РАДЯНСЬКА,85

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

C

Статутний Номі*
фонд,
нал,
грн.
грн.

29338000000 1,000

Пакет
акцій,
шт.

344250

Зе*
% мель*
на
до
СФ ділян*
ка,
га

Дата
надання
інфор*
мації

1,17 951,26

01.01.2007

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

Заборго* Заборго*
Балансо*
ваність
Знос
ваність
вий
дебітор* кредитор*
ОФ,
прибуток,
ська,
%
ська,
грн.
грн.
грн.

760 102564000 62,33

Обсяг
вироб*
ництва,
грн.

7741000 6730000 15207000 59600000

Сукупний
Сукупна
обсяг
вартість
реалізації
активів
(за останній (за останній
фін. рік),
фін. рік),
грн.
грн.
61115000

Назва продукції,
що виробляється

66822000 ВАПНЯК; ВАПНЯК
ДОЛОМІТЕЗОВАНИЙ;
ДОЛОМІТ

Місце проведення торгів: ФБ ПФТС, 01133, м.Київ, вул. Щорса, 31 (5Bй поверх), телефони для довідок: 522B92B09, 522B88B08. Дата проведення торгів: 30.03.2007. Початок торгів:
11.00—14.00. Позначкою «С» відмічені пакети акцій ВАТ, що входять до переліку стратегічно важливих підприємств. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

ÊÎÍÊÓÐÑÈ Ç Â²ÄÁÎÐÓ ÅÊÑÏÅÐÒ²Â
Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 01.12.2004 № 103616511 редакція приймає електронною поштою від
регіональних відділень ФДМУ (gazeta@spfu.gov.ua) щосереди до 15.00 на публікацію в газеті «Відомості приватизації» ін
формації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.
Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, в якому зазначаються:
вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист;
прізвище, ім’я та по батькові (повністю), телефон виконавця;
електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше вищезазначеного терміну, будуть опубліковані у номері газети, що вийде друком лише за два
тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у паперовому вигляді залишаються в регіональному від
діленні.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Луганській
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки майна
Нежитлова будівля загальною площею 528,70 м2.
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціо
ні.
Адреса: м. Брянка, вул. Донбасівська, 12.
Балансоутримувач — відсутній.
Запланована дата оцінки — 28.02.2007.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде
здійснюватися відповідно до Положення про конкурс
ний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено
го наказом Фонду державного майна України від
25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого Міністерством юс
тиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наяв
ність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки
об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними ква
ліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви
даними відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб
(оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвер
дженого наказом Фонду державного майна України від
19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юс
тиції України 28.12.2001 за № 1092/6283;
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцін
ки майна, зокрема подібного майна;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання ро
біт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та
їх особистого досвіду з проведення оцінки подібного май
на;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залу
чено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з
оцінки майна;
у разі необхідності — спеціального дозволу на прова
дження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, ви
даного суб’єкту оціночної діяльності, або відповідних до
пусків у оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах
із суб’єктом оціночної діяльності.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оці
ночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів су
б’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Зако
ну України «Про оцінку майна, майнових прав та профе
сійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
здійснення практичної діяльності з оцінки майна за на
прямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих на
прямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонально
го відділення Фонду державного майна України конку
рсну документацію, яка складається з конкурсної про
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позиції та підтвердних документів. До підтвердних до
кументів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють
у штатному складі та яких буде залучено до проведення оці
нки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залуче
но претендентом до проведення робіт з оцінки майна та під
писання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особисти
ми підписами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, видано
го 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 залуча
ються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі по
дібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запе
чатаному конверті і має містити пропозицію щодо вар
тості виконання робіт, кошторису витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, як
що він не визначений в інформації про проведення кон
курсу.
Конкурсну документацію слід подавати до канцеля
рії Регіонального відділення ФДМУ по Луганській об
ласті (м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, кімната 206) до
17.00 05.03.2007.
Конкурсна документація подається в запечатаному кон
верті з описом підтвердних документів, що містяться в кон
верті. На конверті слід зробити відмітку: «На конкурс з від
бору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться 12.03.2007 о 15.00 в РегіонаB
льному відділенні ФДМУ по Луганській області за адB
ресою: 91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а.
Телефон для довідок 580330.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко
вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом продажу
на аукціоні.
Назва об’єкта: будівля складу — пакгаузу з двома ра
мпами та козирками загальною площею 493,8 м 2, що
знаходиться на балансі СБМРіЦС Одеського БМЕУ № 1
Одеської залізниці.

Місцезнаходження об’єкта: 68542, Одеська область,
Тарутинський район, с. Березино, вул. Привокзальна, 8.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — ні.
Організаційноправова форма — державна.
Галузь народного господарства, основні види продукції
(послуг), що виробляються, — продаж і здавання в найм
нерухомого майна невиробничого призначення.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич
ним обліком (основних засобів, незавершеного будівниц
тва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль
них активів) — окремо розташована кам’яна будівля з дво
ма рампами та козирками.
Балансова залишкова вартість основних засобів, неза
вершеного будівництва, довгострокових фінансових інве
стицій, нематеріальних активів — 12,7 тис. грн. станом на
01.03.2006.
Запланована дата оцінки: 28.02.2007.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі: від
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єк
тів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 25.11.2003 № 2100, затвердженого Мін’юстом
від 19.12.2003 № 1194/8515, документація подається
претендентом в запечатаному конверті з описом під
твердних документів, що містяться в конверті.
До підтвердних документів належать: заява на участь
у конкурсі за встановленою формою; копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних докумен
тів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання зві
ту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких бу
де додатково залучено претендентом до проведення ро
біт 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 пре
тендента (документ, який містить відомості про прете
ндента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та осо
бистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються ним, з неза
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна то
що).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запе
чатаному конверті і має містити пропозицію щодо вар
тості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, як
що він не визначений в інформації про проведення кон
курсу.
Подібне майно може оцінюватися лише оцінювачем,
що має відповідну кваліфікацію по землі. Конкурсну
документацію слід подавати до Регіонального відді
лення ФДМУ по Одеській області до 15.03.2007 за ад
ресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
11й поверх, кімн. 1113.
Конкурс відбудеться 20.03.2007.
Довідки за телефонами: (048) 7315028, 7315039.

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 ринко
вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом продажу
за конкурсом.
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс колишнього
державного підприємства «АТП15169», що знаходиться на
балансі орендаря ТОВ «ФАР».
Місцезнаходження об’єкта: м. Одеса, вул. Ціолковсько
го, 3.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — ні.
Організаційноправова форма — державна.
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Галузь народного господарства, основні види продукції
(послуг), що виробляються — автомобільне господарство
— пасажирські та вантажні перевезення.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич
ним обліком (основних засобів, незавершеного будівниц
тва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль
них активів) — 228.
Розмір власного капіталу господарського товариства —
663,9 тис. грн..
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на
01.10.2006 — 2 969,2 тис. грн., у т.ч. орендованих 281,2 тис. грн.
Запланована дата оцінки 28.02.2007.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі є:
відповідно до Положення про конкурсний вибір суб’єктів
оціночної діяльності затвердженого наказом ФДМУ від
25.11.2003 № 2100, затвердженого Мін’юстом від
19.12.2003 № 1194/8515, документація подається претен
дентом в запечатаному конверті з описом підтвердних до
кументів, що містяться в конверті.
До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
копія установчого документу претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють
у штатному складі та яких буде залучено до проведення оці
нки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залуче
но претендентом до проведення робіт з оцінки майна та під
писання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особисти
ми підписами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, видано
го претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить ві
домості про претендента, щодо його досвіду роботи, ква
ліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра
цюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного май
на тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запе
чатаному конверті і має містити пропозицію щодо вар
тості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, як
що він не визначений в інформації про проведення кон
курсу.
Подібне майно може оцінюватися лише оцінювачем,
що має відповідну кваліфікацію по землі. Конкурсну до
кументацію слід подавати до Регіонального відділення
ФДМУ по Одеській області до 15.03.2007 за адресою:
65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11й по
верх, кімн. 1113.
Конкурс відбудеться 20.03.2007.
Довідки за телефонами: (048) 7315028, 7315039.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки майна
Назва об’єкта: клуб.
Адреса: 39500, Полтавська обл., м. Карлівка, вул. Котов
ського, 8.
Балансоутримувач: ТОВ «Карлівський цукровий завод»
Спосіб приватизації: аукціон.
Назва об’єкта: склад з гаражем.
Адреса: 36009, м. Полтава, вул. Партизанська, 8/20.
Балансоутримувач: ТОВ «Полтавахолодпром».
Спосіб приватизації: аукціон.
Назва об’єкта: комора.
Адреса: 36009, м. Полтава, вул. Партизанська, 8/20.
Балансоутримувач: ТОВ «Полтавахолодпром».
Спосіб приватизації: аукціон.
Назва об’єкта: будівля їдальні разом з допоміжними
спорудами та обладнанням.
Адреса: 36009, м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 39.
Балансоутримувач: ВАТ «Полтавафарфор».
Спосіб приватизації: аукціон.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної ко
місії такі документи: заяву на участь у конкурсі за вста
новленою формою (відповідно до Положення про конку
рсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердже
ного наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100); копію уста
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних до
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та
яких буде залучено претендентом до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оці
нювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; ко
пію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інфор
мацію про претендента (документ, який містить відомість
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації
та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна
тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запеча
таному конверті і має містити пропозицію щодо вартості ви
конання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також терміну виконання робіт.
Конкурс відбудеться 12 березня 2007 року, за адB
ресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 401
(приймальня).
Документи приймаються до 1 березня 2007 року включ
но.
Телефон для довідок (05322) 28958.
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності
Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка
вартості об’єкта групи Ж, що приватизується шляхом про
дажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: лазняпральня, що не увійшла до
статутного фонду ліквідованого СТОВ «Агрофірма «Салтів
ське».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Вов
чанський рн, с. Петрівське, вул. Петровського, 48.
Галузь народного господарства, основні види продукції
(послуг), що виробляються: послуги підприємств та орга
нізацій, які займаються невиробничими видами побутово
го обслуговування населення.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля лазніпральні,
літ. А1, загальною площею 212,6 м2, рік побудови — 1992.
Балансова залишкова вартість майна, станом на
30.09.2001: 1 312,97 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,
ні): ні.
Організаційноправова форма (державна/орендна): дер
жавна.
Запланована дата оцінки: 28.02.2007.
Термін виконання робіт — 10 календарних днів.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Розрахунок за договором на виконання робіт з оцін
ки майна буде проводиться при отриманні фінансуван
ня з державного бюджету відповідного кошторису на
витрати, пов’язані з функціями приватизації державно
го майна.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної
комісії конкурсну документацію, яка складається з
конкурсної пропозиції та підтвердних документів (на
каз ФДМУ № 2100 від 25.11.2003 із змінами, затвер
дженими наказом ФДМУ № 3035 від 24.11.2005). До
підтвердних документів належать: заява на участь у
конкурсі за встановленою формою; копія установчо
го документа претендента, копії кваліфікаційних до
кументів оцінювачів, копії посвідчень про підвищення
кваліфікації оцінювачів за напрямами, які працюють у
штатному складі та яких буде залучено до проведен
ня оцінки та підписання звіту про оцінку майна; пись
мові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми осо
бистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оці
ночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інфо
рмація про претендента (документ, який містить відо
мості про претендента щодо його практичного досві
ду роботи з незалежної оцінки, кваліфікації та особи
стого досвіду роботи оцінювачів з незалежної оцінки
майна, які працюють у його штатному складі та будуть
залучені до виконання оцінки, а також тих, що додат
ково залучаються ним); один конверт із зазначенням
адреси учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запеча
таному конверті і має містити пропозицію щодо вартості ви
конання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також терміну виконання робіт.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати
в єдиній одиниці виміру — календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документа
ції або її несвоєчасного подання, претендент до участі у кон
курсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному кон
верті з описом підтвердних документів, що містяться в кон
верті. На конверті слід зробити відмітку: «На конкурс з від
бору суб’єктів оціночної діяльності».
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу слу
жбового діловодства Регіонального відділення ФДМУ по
Харківській області до 03.03.2007 за адресою: 61022, м. Ха
рків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, кімн.
205.
Конкурс відбудеться 07.03.2007 в Регіональному
відділенні ФДМУ по Харківській області за адресою:
61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3Bй під’їзд,
5Bй поверх, кімн. 230а, о 15.00.
Тел. для довідок (057) 7051859.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки комунального майна
Частина будівлі громадськоторговельного центру на
другому поверсі, загальною площею 277,2 м2, яка знахо
диться на балансі Райської сільської ради, та розташована
за адресою: м. Нова Каховка, пр. Перемоги, 18.
Об’єкт з поліпшенням.
Спосіб приватизації — викуп орендарем.
Запланована дата оцінки 28.02.07.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну
документацію в запечатаному конверті з описом підтве
рдних документів (наказ ФДМУ від 25.11.2003 № 2100):
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; ко
пію установчого документа претендента; копії кваліфіка
ційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та під
писання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде залучено претен

дентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підпи
сами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, ви
даного претенденту Фондом державного майна України; ін
формацію про претендента (документ, який містить відо
мості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працю
ють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна
тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запе
чатаному конверті і має містити пропозицію щодо вар
тості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, та терміну виконання робіт (не біль
ше 15 календарних днів).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документа
ції або її несвоєчасного подання претендент до участі у кон
курсі не допускається.
Конкурс відбудеться 01.03.07 за адресою: м.
Херсон, бульвар Мирний, 3, РВ ФДМУ по ХерсонсьB
кій області.
Конкурсна документація приймається до 26.02.07
(включно) за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, РВ
ФДМУ по Херсонській області, кімн. 502, тел. для дові
док 493368.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів
приватизації
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ри
нкової вартості об’єктів з метою приватизації шляхом про
дажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально виB
значене майно — спеціалізований автомобіль
ЗІЛB131Н (МТОBАТB1) № 54B51 ХМН, що знаходиться
на балансі ВАТ «Хмельницьке АТП16854».
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Київсь
ка, 4.
Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначеB
не майно — спеціалізований автомобіль ЗІЛB131
(МТОBАТ) № 31B30 ХМЗ, що знаходиться на балансі ВАТ
«Сільгосптехніка».
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., смт Тео
фіполь, вул. Леніна, 75.
Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначеB
не майно — вагонBбудинок металевий (інв. № 124), що
знаходиться на балансі ВАТ «Хмельницькцукорбуд».
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул.
Прибузька, 54.
Запланована дата оцінки об’єктів — 28.02.2007.
Організаційноправова форма — державна власність.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної
комісії такі документи: заяву на участь у конкурсі за вста
новленою формою (відповідно до Положення про кон
курсний відбір експертів, затвердженого наказом ФДМУ
від 25.11.2003 № 2100); копію установчого документа
претендента; копії документів, що підтверджують квалі
фікацію 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 май
на; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, ви
даного Фондом державного майна України; інформація
про претендента, в якій зазначаються досвід роботи,
кваліфікація та особистий досвід роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залуча
ються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі по
дібного майна тощо;
один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу;
пропозиції щодо умов оплати відповідно до калькуляції ви
трат та строку виконання робіт (подаються у запечатаному
конверті).
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазна
чати в єдиній одиниці виміру — календарних днях. Кон
курсна документація подається в запечатаному конве
рті з описом підтвердних документів, що містяться в кон
верті.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу — практич
ний досвід з визначення ринкової вартості подібного май
на.
Конкурс відбудеться 12 березня 2007 року о 14Bй гоB
дині в Регіональному відділенні ФДМУ по ХмельницьB
кій області за адресою: м. Хмельницький, вул.
Соборна, 75.
Документи приймаються до 5 березня 2007 року (включ
но).
Телефон для довідок 795616.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся 08.02.2007
у Регіональному відділенні ФДМУ по Житомирській
області, з відбору претендентів — суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки
Переможцем конкурсу визнано:
приватне підприємства «ЕкспертСервісКонсалт» —
по об’єкту групи А — частині нежитлових приміщень ко
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лишньої солдатської їдальні площею 1 197,9 м2 колиш
нього військового містечка, що орендується ТОВ «Ве
рес», перебувають на балансі НовоградВолинської ра
йонної державної адміністрації і розташованих за адре
сою: Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул.
Ушакова, 52.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся
в Регіональному відділенні ФДМУ по Харківській
області 02.02.2007, з відбору суб’єктів оціночної
діяльності
По об’єкту: цілісному майновому комплексу — спеціалі
зованому управлінню з ремонту засобів автоматизації і си
стем управління «Орггазремавтоматика», за адресою:
61057, м. Харків, вул. Сумська, 14, конкурс не відбувся, в
зв’язку з призупиненням приватизації об’єкта.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки майна, який
відбувся 01.02.2007, у Регіональному відділенні
ФДМУ по Закарпатській області
Назва об’єкта оцінки: обладнання нефункціонуючої АЗС
№ 11, у складі: два автозаправні блокпункти ємністю по 8
м3, дві паливороздавальні колонки типу «Adast», що знахо
диться на балансі ВАТ «ЗакарпатнафтопродуктМукачево».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Мукачеве, вул. Бе
регівськаоб’їзна, 11, — у зв’язку з надходженням до комі
сії однієї заяви на участь у конкурсному відборі суб’єкта оці
ночної діяльності для оцінки, учаснику конкурсу — ТОВ
«Байт», запропоновано укласти договір на проведення не
залежної оцінки об’єкта.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся
в Регіональному відділенні ФДМУ по Харківській
області 09.02.2007, з відбору суб’єктів
оціночної діяльності
По об’єкту: лазніпральні, що знаходиться на балансі
СТОВ «Агрофірма «Салтівське», за адресою: Харківська
обл., Вовчанський рн, с. Петрівське, вул. Петровського, 48,
конкурс вважати таким, що не відбувся.
На участь у конкурсі від суб’єктів оціночної діяльності не
надійшло жодної заяви.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській
області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення
незалежної оцінки комунального майна
Переможцем конкурсу визнано по об’єкту:
вбудованому приміщенню офісу на першому поверсі, за
гальною площею 177,6 м2, яке знаходиться на балансі Но
вокаховського міськвиконкому, та розташоване за адре
сою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул.
Дзержинського, 47, — ТОВ КФ «Спектр»;
одноповерховій будівлі офісу загальною площею 54,4
м 2, яка знаходиться на балансі Новокаховського міськ
виконкому, та розташована за адресою: Херсонська
обл., м. Нова Каховка, вул. Карла Маркса, 65, — ПІІП
«Забудова»;
нежитловій одноповерховій будівлі загальною площею
57,1 м2, яка знаходиться на балансі Таврійського міськ
виконкому, та розташована за адресою: Херсонська обл.,
м. Таврійськ, вул. Цюрупи, 33б, — ЗАТ КЦ «Флагман
Експерт».

ÔÄÌÓ ïîâ³äîìëÿº
Регіональне відділення Фонду державного майна України
по м. Києву оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
провідного спеціаліста відділу діловодства та контролю
Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта, стаж роботи на державній слу
жбі не менш як три роки, досконале володіння державною мовою, вміння працювати на комп’юте
рі.
Згідно з чинним порядком заміщення вакантних посад державних службовців конкурсанти скла
дають іспит на знання Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про боротьбу
з корупцією», а також законодавства з професійного спрямування.
Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення про конкурс за адре
сою: 01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 50г.
Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за тел. 2352037.

До уваги учасників 94Bго
спеціалізованого аукцону за грошові
кошти (САГК),
заяви на який приймаються
з 6 до 15 березня 2007 року
Повідомляємо, що:
ВАТ «ЛЮБОТИНСЬКИЙ САД» (ЄДРПОУ
412412) згідно з постановою Господарсь
кого суду Харківської області від 07.02.2007
№ Б39/10504 визнано банкрутом та від
крито ліквідаційну процедуру.

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÎÖ²ÍÞÂÀ×²Â
№
пор.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.02.2007

Київ

№ 184

Щодо поновлення дії
кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
Відповідно до частини шостої ст. 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні» у зв’язку з підвищенням кваліфікації оцінювачами,
що зареєстровані у Державному реєстрі оцінювачів, та згідно з п.8 наказу ФДМУ від 06.04.2004
№ 692 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за № 529/9128),
НАКАЗУЮ:
1. Поновити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених в додатку до цього наказу,
відповідно до поданої інформації про підвищення кваліфікації за відповідними напрямами оцін
ки майна.
2. Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності (В. Гайдук) забезпечити інформування
громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформа
ційному бюлетені про приватизацію», додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про
приватизацію» — газеті «Відомості приватизації» та на webсторінці Фонду в Internet.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду

В. СЕМЕНЮК
Додаток до наказу від 05.02.2007 № 184

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено

№
пор.

Свідоцтво про реєстрацію
у Державному реєстрі
оцінювачів
Дата
Номер
видачі

Прізвище, ім’я, по батькові

Прізвище, ім’я, по батькові

Свідоцтво про реєстрацію
у Державному реєстрі
оцінювачів
Дата
Номер
видачі

Кваліфікаційний документ оцінювача

Номер

Дата
видачі

Регіон
Навчальний заклад

11

Боднарчук Ольга Григорівна

2430

23*03*2005

МФ 3233

12*02*2004

УКШ

м. Тернопіль

12

Бойко Людмила Іванівна

2518

30*03*2005

МФ 2725

25*12*2004

МІБ

Черкаська обл.

13

Братко Володимир Борисович

2188

28*01*2005

МФ 1977

02*10*2004

УКШ

Київська обл.

14

Булгаков Костянтин Євгенович

4909

02*10*2006 МФ №00074*Х

09*06*2001

ХЦНТЕІ

м. Харків

15

Булейко Олександр Анатолійович

2043

30*12*2004

МФ 1951

02*10*2004

ІКЦ УТО

м. Запоріжжя

16

Власенко Олександр Володимирович

1880

02*12*2004

МФ 1132

19*06*2004

МІБ

м. Донецьк

17

Войтенко Наталія Всеволодівна

1846

29*11*2004

МФ № 2159

02*10*2004

МІБ

м. Київ

18

Глушко Михайло Михайлович

1969

17*12*2004

МФ 2283

13*11*2004

ІКЦ УТО

м. Запоріжжя

19

Головко Валерій Володимирович

2572

31*03*2005

МФ 2545

13*11*2004

УКШ

АРК

20

Голубчик Андрій Миколайович

2743

04*05*2005

МФ 2743

25*12*2004

МІБ

м. Київ

21

Грибовський Йосип Йосипович

3607

14*07*2005

МФ 1841

02*10*2004

МІБ

м. Ужгород

22

Гриценко Олена Аврамівна

2464

25*03*2005

МФ 1888

02*10*2004

ХЦНТЕІ

м. Харків

23

Грищенко Валентин Вікторович

2513

30*03*2005

МФ 2208

13*11*2004

МІБ

Дніпропетровська обл.

24

Гудзь Олена Василівна

1444

22*07*2004

МФ № 1299

19*06*2004

УКШ

м. Київ

25

Давидовська Ольга Яківна

3548

07*07*2005

МФ 1147

19*06*2004

МІБ

м. Запоріжжя

26

Дворнік Вадим Васильович

3309

22*06*2005

МФ 2284

13*11*2004

ІКЦ УТО

м. Київ

27

Дітріх Ярослав Ігорович

5198

02*02*2007

321

06*04*2001

Експерт*Сервіс

м. Київ

28

Долгая Наталія Іванівна

1925

14*12*2004

МФ 2285

13*11*2004

ІКЦ УТО

м. Запоріжжя

29

Дорошенко Тамара Григорівна

2654

15*04*2005

МФ 2287

13*11*2004

ІКЦ УТО

м. Вінниця

Кваліфікаційний документ оцінювача

Номер

Дата
видачі

Регіон
Навчальний заклад

1

Амфітеатров Олексій Дмитрович

2777

05*05*2005

МФ 2512

25*12*2004

Далекс*експерт

м. Сімферополь

30

Забарило Мирон Степанович

2062

30*12*2004

МФ 1801

02*10*2004

Львів. політех.

Івано*Франківська обл.

2

Андрущенко Ольга Анатоліївна

2356

03*03*2005

МФ 2607

11*12*2004

ХЦНТЕІ

м. Харків

31

Зарудняя Аліна Анатоліївна

2582

05*04*2005

МФ 2626

11*12*2004

ХЦНТЕІ

м. Харків

3

Барсук Сергій Григорович

3486

24*10*2002

С*68

07*04*2001

ККН

м. Херсон

32

Зражев Олег Болеславович

3630

14*07*2005

МФ 2289

13*11*2004

ІКЦ УТО

м. Хмельницький

4

Башкіров Геннадій Борисович

1972

17*12*2004

МФ 1439

03*06*2004

МІБ

м. Харків

33

Іванілов Денис Анатолійович

2340

28*02*2005

МФ 2245

13*11*2004

ККН

м. Київ

5

Безуглий Владислав Олександрович

2783

06*05*2005

МФ 1880

02*10*2004

ХЦНТЕІ

м. Харків

34

Іщенко Едуард Юрійович

1894

02*12*2004

МФ 1311

19*06*2004

УКШ

м. Запоріжжя

6

Березовський Олег Анатолійович

3308

22*06*2005

МФ 2282

13*11*2004

ІКЦ УТО

м. Київ

35

Калапуша Олексій Леонідович

2307

28*02*2005

МФ 2863

25*12*2004

Експерт*Л

м. Київ

7

Бескровна Світлана Миколаївна

3451

04*07*2005

МФ 2513

25*12*2004

Далекс*експерт

м. Дніпропетровськ

36

Калініченко Сергій Євгенович

2664

23*09*2002

762

25*02*1997

ІКЦ УТО

м. Київ

8

Бирька Людмила Миколаївна

3875

07*11*2002

2198

27*01*2001

ХОПНТЕІ

Луганська обл.

37

Кіян Віталій Григорович

3835

12*08*2005

МФ 2413

13*11*2004

Львів.політех.

м. Ужгород

9

Білик Сергій Іванович

3730

14*07*2005

МФ 2723

25*12*2004

МІБ

м. Київ

38

Коваль Валентина Володимирівна

3300

21*10*2002

1443

18*11*1999

ІКЦ УТО

м. Суми

10

Богданов Петро Михайлович

3849

12*08*2005

МФ 1973

02*10*2004

УКШ

м. Сімферополь

39

Колотило Костянтин Алампійович

1609

22*09*2004

МФ 1458

03*07*2004

МІБ

Чернівецька обл.
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Продовження додатка

№
пор.

Прізвище, ім’я, по батькові

Свідоцтво про реєстрацію
у Державному реєстрі
оцінювачів
Дата
Номер
видачі

Кваліфікаційний документ оцінювача

Номер

Дата
видачі

Регіон
Навчальний заклад

№
пор.

Прізвище, ім’я, по батькові

Свідоцтво про реєстрацію
у Державному реєстрі
оцінювачів
Дата
Номер
видачі

Кваліфікаційний документ оцінювача

Номер

Дата
видачі

Регіон
Навчальний заклад

40

Кононенко Олег Дмитрович

1847

29*11*2004

МФ 1690

02*10*2004

ІКЦ УТО

м. Київ

80

Рубан Олена Вікторівна

2362

04*03*2005

МФ 2869

25*12*2004

Експерт*Л

м. Київ

41

Костецький Володимир Михайлович

2561

31*03*2005

МФ 1851

02*10*2004

МІБ

м. Харків

81

Сало Валентина Федорівна

4426

15*02*2006

МФ № 1368

19*06*2004

УКШ

Донецька обл.

42

Косторниченко Геннадій Анатолійович

1941

15*12*2004

МФ 1174

19*06*2004

МІБ

м. Донецьк

82

Світана Едуард Леонідович

2250

08*02*2005

МФ 2845

25*12*2004

МІБ

м. Київ

43

Кравчук Оксана Олександрівна

4535

29*03*2006

МФ №2819

25*12*2004

ІКЦ УТО

Хмельницька обл.

83

Северин Дмитро Станіславович

2281

11*02*2005

МФ 2048

02*10*2004

УКШ

м. Запоріжжя

44

Крилова Любов Григорівна

2467

25*03*2005

МСФ 2594

13*11*2004

Придн. ДАБтА

м. Дніпропетровськ

84

Слюсаренко Олексій Миколайович

1773

09*11*2004

МФ 1766

02*10*2004

Інст. експ.
та упр. власн

м. Одеса

45

Крутцева Ніна Дмитрівна

2621

11*04*2005

ИФ 1852

02*10*2004

МІБ

Одеська обл.
85

Стадник Тетяна Петрівна

3429

04*07*2005

МФ 2056

02*10*2004

УКШ

Донецька обл.

86

Стоянов Василь Васильович

3906

12*11*2002

С*110

27*06*2001

ККН

м. Луганськ

87

Строганова Інна Валеріївна

1979

17*12*2004

МФ 2060

02*10*2004

УКШ

м. Запоріжжя

88

Таран Євген Володимирович

2815

16*05*2005

МФ 2777

25*12*2004

МІБ

Черкаська обл.

89

Тищук Світлана Михайлівна

2051

30*12*2004

МФ 2064

02*10*2004

УКШ

Житомирська обл.

90

Тризна Олександр Васильович

2049

30*12*2004

МФ 2340

13*11*2004

ХЦНТЕІ

м. Харків

91

Туровська Людмила Валентинівна

2278

11*02*2005

МФ 2069

02*10*2004

УКШ

м. Рівне

92

Удальцов Сергій Геннадійович

3362

30*06*2005

МФ 2529

25*12*2004

Далекс*експерт

м. Севастополь

93

Ущаповський Ігор Миколайович

3246

15*10*2002

478

22*06*2001

Мін’юст

м. Київ

94

Фенц Марія Іванівна

2854

19*05*2005

МФ 2581

13*11*2004

УКШ

м. Тернопіль
м. Дніпропетровськ

46

Кузнецова Олена Миколаївна

1788

19*11*2004

МФ 1853

02*10*2004

МІБ

м. Київ

47

Куть Наталія Леонідівна

4126

03*11*2005

МФ 1809

02*10*2004

Львів. політех.

м.Львів

48

Лавренюк Светлана Геннадіївна

3136

17*06*2005

МФ 2747

25*12*2004

МІБ

м. Луганськ

49

Лахіна Оксана Іванівна

4959

27*11*2006

МФ №1506

03*07*2004

Далекс*експерт

АРК

50

Левицький Леонід Вікторович

2412

09*03*2005

МФ 2216

13*11*2004

МІБ

м. Хмельницький

51
52

Лимар Сергій Іванович

2053

Ліньова Ельвіра Миколаївна

375

30*12*2004
07*07*2003

МФ 2326
МФ №354

13*11*2004
07*06*2003

ХЦНТЕІ
УКШ

м. Харків
м. Черкаси

53

Макуха Володимир Володимирович

2406

09*03*2005

МФ 2866

25*12*2004

Експерт*Л

м. Херсон

54

Макуха Наталія Федорівна

2405

09*03*2005

МФ 2867

25*12*2004

Експерт*Л

м. Херсон

55

Медведєва Тетяна Василівна

4960

27*11*2006

МФ №2259

13*11*2004

ККН

м. Київ

56

Мельников Олександр Вікторович

3618

14*07*2005

МФ 2756

25*12*2004

МІБ

м. Херсон

57

Мельніченко Олена Дмитрівна

3654

14*07*2005

МФ 2520

25*12*2004

Далекс*експерт

Миргородська Вікторія Дмитрівна

2001

17*12*2004

МФ 2086

02*10*2004

УКШ

м. Запоріжжя

59

Мисечко Олексій Зіновійович

2918

27*05*2005

МФ 2758

25*12*2004

МІБ

м. Хмельницький

Мігуля Ірина Олександрівна

2510

30*03*2005

МФ 2127

02*10*2004

Експерт*Л

Фурман Світлана Іванівна

2671

18*04*2005

МФ 1713

02*10*2004

ІКЦ УТО

Хворов Сергій Юрійович

3258

21*06*2005

МФ 1823

02*10*2004

Львів. політех.

м. Львів

97

Цицик Ольга Олексіївна

1707

28*10*2004

МФ 1825

02*10*2004

Львів. політех.

м. Львів

м. Дніпропетровськ

58

60

95
96

98

Чекалов Борис Андрійович

3349

30*06*2005

28*020

05*07*2000

МЦПІМ

Луганська обл.

99

Черевата Ольга Архипівна

1705

28*10*2004

МФ 1828

02*10*2004

Львів. політех.

м. Львів

81

05*02*2002

287

29*06*2000

Мін’юст

м. Київ

101 Чорній Володимир Михайлович

4124

03*11*2005

МФ 1829

02*10*2004

Львів. політех.

м. Львів

102 Шанін Василь Михайлович

1771

09*11*2004

МФ 2077

02*10*2004

УКШ

м. Житомир

103 Шепетовська Інна Йосипівна

3441

04*07*2005

МФ 2783

25*12*2004

МІБ

м. Херсон

104 Шкурба Лариса Леонідівна

3874

07*11*2002

00110*Х

09*06*2001

ХОПНТЕІ

Луганська обл.

105 Штагер Дмитро Олександрович

4953

09*11*2006

МФ № 1245

19*06*2004

МІБ

Донецька обл.

м. Херсон
100 Черкашин Юрій Іванович

61
62

Никифорук Василь Орестович

2334

Ніколаєв Борис Костянтинович

3159

28*02*2005
15*10*2002

МФ 2508
634

13*11*2004
15*09*2000

Експерт*Л
Мін’юст

Івано*Франківська обл.
м. Київ

63

Ніколайчук Віктор Петрович

1551

26*08*2004

МФ 1335

19*06*2004

УКШ

Житомирська обл.

64

Павлишин Ярослав Дмитрович

3468

05*07*2005

МФ 1635

03*07*2004

ІКЦ УТО

Івано*Франківська обл.

65

Петренко Олег Леонідович

3160

15*10*2002

570

27*10*1998

Мін’юст

м. Київ

66

Петров Герман Вікторович

1661

06*08*2002

276

23*10*1995

ІКЦ УТО

м. Донецьк

67

Попов Леонід Валерійович

3448

04*07*2005

МФ 2222

13*11*2004

МІБ

м. Харків

68

Попов Михайло Олександрович

3545

07*07*2005

МФ 1865

02*10*2004

МІБ

м. Кіровоград

69

Потоцький Сергій Олександрович

2734

04*05*2005

МФ 2771

15*12*2004

МІБ

м. Київ

70

Праведна Ірина Ігорівна

2357

03*03*2005

МФ 1357

19*06*2004

УКШ

м. Хмельницький

71

Прокопчук Сергій Юрійович

2240

03*02*2005

МФ 1671

03*07*2004

Експерт*Л

м. Київ

72

Проскурін Геннадій Вікторович

2061

30*12*2004

МФ 1964

02*10*2004

ІКЦ УТО

Донецька обл.

73

Проценко Антоніна Анатоліївна

2178

28*01*2005

МФ 2703

18*12*2004

УКШ

м. Київ

74

Пукас Олександр Орестович

3675

14*07*2005

МФ 2304

13*11*2004

ІКЦ УТО

м. Вінниця

75

Пушко Руслана Михайлівна

2123

21*01*2005

МФ 2639

11*12*2004

ХЦНТЕІ

Харківська обл.

76

Пшенична Олена Валеріївна

2064

30*12*2004

МФ 2040

02*10*2004

УКШ

Житомирська обл.

77

Райфурак Аліна Василівна

4605

04*05*2006

МФ № 2041

02*10*2004

УКШ

м. Чернігів

78

Різниченко Вячеслав Дмитрович

69

23*04*2003

МФ47

15*03*2003

ХЦНТЕІ

Дніпропетровська обл.

79

Різниченко Вячеслав Дмитрович

69

23*04*2003

360

24*11*2000

Мін’юст

Дніпропетровська обл.

106 Шульга Андрій Васильович

3099

17*06*2005

МФ 1719

02*10*2004

ІКЦ УТО

м. Донецьк

107 Щербаков Яків Васильович

4013

06*10*2005

МФ 1246

19*06*2004

МІБ

Запорізька обл.

108 Юрійчук Віктор Федорович

1770

09*11*2004

МФ № 1780

02*10*2004

Інст. експ.
та упр. власн

м. Одеса

Примітка.
УКШ — Українська комерційна школа;
ІКЦ УТО — Колективне підприємство «Інформаційноконсультаційний центр» Українського то
вариства оцінювачів;
МІБ – Міжнародний інститут бізнесу;
Інст. експ. та упр. власн. — Інститут експертизи та управління власністю;
ККН  Київський коледж нерухомості;
Львів. політех. — Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному
університеті «Львівська політехніка»;
ХЦНТІ — Харківський центр науковотехнічної та економічної інформації;
ЕкспертЛ — ТОВ «Навчальноконсалтинговий центр «ЕкспертЛ»;
ЕкспертСервіс — ЗАТ Український центр післяаварійного захисту «ЕкспертСервіс»;
Мін’юст — Міністерство юстиції України;
ХОПНТЕІ — Харківське орендне підприємство науковотехнічної та економічної інформації;
ДалексЕксперт — Центр післядипломної освіти підприємства «ДалексЕксперт»;
МЦПІМ — Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Екзаменаційної комісії з питань оцінки та навчальних закладів (центрів),
на базі яких здійснювалась відповідна підготовка та складання кваліфікаційних іспитів у 2006 році
Протягом 2006 року з ФДМУ було організовано та забезпе
чено:
8 спільних засідань Екзаменаційної комісії, на яких розгля
дались питання:
розмежування дії кваліфікаційних документів;
анулювання документів про оцінку майна;
надання згоди на видачу кваліфікаційних свідоцтв;
позбавлення оцінювачів кваліфікаційних свідоцтв;
відновлення дії і видачі дублікатів документів з оцінки;
розгляд, погодження та затвердження екзаменаційних пи
тань за новою спеціалізацією в оцінці майна — 1.6 — «Оцінка
рухомих речей, що становлять культурну цінність»;
розгляд, погодження та затвердження нового переліку ек
заменаційних питань спеціалізації в оцінці майна — 1.3 — «Оці
нка дорожніх транспортних засобів»;
розгляд, погодження та затвердження нового переліку ек
заменаційних питань з курсу — «Оцінка цілісних майнових ком
плексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріаль
них активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної вла
сності»;
про розгляд стану якості підготовки майбутніх фахівців з пи
тань оцінки;
розгляд та затвердження рекомендованого саморегулівни
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ми організаціями списку провідних оцінювачів для залучення
їх до викладацької діяльності тощо.
14 засідань Екзаменаційних комісій за відповідними напря
мами в оцінці з питань приймання кваліфікаційних іспитів у оці
нювачів — стажистів.
Згідно з обліковими даними протягом 2006 року із заявле
них на кваліфікаційних іспитах:
Матеріальна форма (різні спеціалізації) — з 1 821 людино
спеціалізації позитивний результат склав 1 388 людиноспеці
алізацій (76%).
Для порівняння: 2003 рік відповідно з 2 534 позитив — 1 742
(65%),
2004 рік відповідно з 2 146 позитив — 1 538 (72%),
2005 рік відповідно з 2 078 позитив — 1 234 (59%);
Цілісні майнові комплекси, паї, цінні папери, майнові права
та нематеріальні активи, у тому числі оцінка прав на об’єкти
інтелектуальної власності — з 131 людиноспеціалізацій пози
тивний результат склав 109 людиноспеціалізації (83%).
Для порівняння: 2003 рік відповідно з 130 позитив — 84 (65%);
2004 рік відповідно з 214 позитив — 156 (73%);
2005 рік відповідно з 165 позитив — 82 (50%).
У Державному реєстрі станом на січень 2007 року зареєст
ровано близько 7 тисяч оцінювачів.

Наведені дані свідчать про зниження інтересу до спеціаль
ності оцінювача та насичення ринку даними послугами.
Обсяги і об’єми оціночних робіт не зростають. Кількість ци
вільноправових угод, де є місце експертній оцінці, зменшує
ться.
Більш детальні результати діяльності наведено у статистич
ному матеріалі, що додається (додаток 1).
Для порівняння, аналізу та відповідних висновків надаються
окремо статистичні дані за 2005 рік (додаток 2).
На виконання наказу ФДМУ від 15 квітня 2004 року № 754
«Загальні вимоги до навчальних програм навчання оцінювачів
та підвищення їх кваліфікації» секретаріатом Екзаменаційної ко
місії спільно з навчальними закладами (центрами) було орга
нізовано:
планування проведення курсів підвищення кваліфікації;
їх облік за фактом проведення;
забезпечення участі членів Екзаменаційної комісії на тесту
ванні оцінювачів.
Протягом 2006 року у 14 навчальних закладах і центрах (з
Фондом укладено всього 34 угоди!?) здійснили підвищення ква
ліфікації за напрямами в оцінці:
Матеріальна форма (різні спеціалізації) — 1 967 осіб
(у 2005 році відповідно — 2 191 особа);
Цілісні майнові комплекси, паї, цінні папери, майнові права
та нематеріальні активи, у тому числі оцінка прав на об’єкти
інтелектуальної власності — 616 осіб
(у 2005 році відповідно — 1 294 особи).
(Продовження на с. 14)
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(Продовження. Початок на с. 13)

4. ЗАТ «Український центр післяаварійного захисту
«ЕКСПЕРТСЕРВІС» (м. Київ);
5. Республіканський навчальний центр (м. Севастополь) та
інші.
Беручи до уваги статистичні дані 20032006 років, то 34 на
вчальних заклади і центри даною діяльністю займалися спора
дично, а інші зовсім не займалися навчальним процесом з пи
тань оцінки.
Порівнюючи статистичні дані за 20032006 роки, кількість ба
жаючих навчатися та складати кваліфікаційні іспити зменшу
ється, а саме:
У 2003 році відбулося 18 екзаменів, у 2004 році відповідно —
17, у 2005 — 16, а у 2006 році вже 14.
Також запрошені члени Екзаменаційної комісії брали актив
ну участь у роботі круглого столу 24 лютого 2006 року, органі
зованого ФДМУ на базі Міжнародного інституту бізнесу з пи
тань удосконалення системи підготовки та підвищення квалі
фікації оцінювачів в Україні.

Найактивніше була організована робота з навчання оціню
вачівстажистів, їх стажування і організації кваліфікаційних іс
питів, а також забезпечення регулярного підвищення кваліфі
кації оцінювачів у таких навчальних закладах і центрах:
1. Міжнародний інститут бізнесу (м. Київ);
2. Українська комерційна школа (м. Київ);
3. Харківський центр науковотехнічної та економічної ін
формації (м. Харків);
4. Інститут експертизи і управління власністю (м. Одеса).
Постійно, також, здійснюють навчання та підвищення квалі
фікації оцінювачів, але не організовують кваліфікаційні іспити
такі навчальні заклади (центри):
1. Київський коледж нерухомості (м. Київ);
2. Інформацйноконсультаційний центр Українського това
риства оцінювачів (м. Київ);
3. Центр післядипломної освіти «ДалексЕКСПЕРТ» (м. Сім
ферополь);

Переважні висновки і пропозиції з боку членів Екзамена
ційної комісії та фахівців Фонду держмайна стосувалися пи
тань посилення контролю за професійною підготовкою та
підвищенням кваліфікації оцінювачів у навчальних закладах і
центрах.
Потребує нагального вирішення питання створення методо
логічного центру щодо навчання та підвищення фахового рівня
оцінювачів в Україні.
У зв’язку з утворенням та легалізацією згідно з чинним зако
нодавствои двох нових самоврядних громадських організацій
оцінювачів секретаріатом здійснено перегляд існуючого скла
ду Екзаменаційної комісії та відповідно до наказу ФДМУ від
08.12.2006 № 1850 утворено новий склад Екзаменаційної ко
місії.
Радник Голови Фонду,
Відповідальний секретар
Екзаменаційної комісії

В. САЛАТА

Результати роботи навчальних закладів України, де здійснювалась підготовка оцінювачів майна
та складались кваліфікаційні іспити у 2005 році
МАТЕРІАЛЬНА ФОРМА
Навчаль
ний
заклад
МІБ

Дата
іспитів

ДТЗ

ЛА

СЗ

КЦ

РР

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Складало

ЦМК...

ІВ

2.1

2.2

Склало

Складало

54

31

53

29

12

6

11

4

0

0

0

0

216

124

10

7

7

5

17

14.05

86

60

65

47

63

47

10

3

10

6

0

0

0

0

234

163

7

4

3

3

10

7

09.07

75

62

65

59

72

61

4

2

5

2

0

0

0

0

221

186

27

15

25

6

52

21

01.10

52

42

34

24

36

19

2

0

3

2

0

0

21

17

148

104

7

3

6

3

13

6

12.11

42

33

33

18

33

19

8

2

9

5

0

0

16

11

141

88

6

4

4

3

10

7

55

47

37

30

39

26

1

0

1

0

0

0

20

15

153

118

6

2

0

0

6

2

298

288

209

296

201

37

13

39

19

0

0

57

43

1113

783

63

35

45

20

108

55

12.02

28

18

15

8

25

19

2

0

2

0

0

0

0

0

72

45

0

0

0

0

0

0

19.03

22

13

14

8

19

13

0

0

0

0

0

0

0

0

55

34

0

0

0

0

0

0

11.06

35

27

25

18

36

32

1

0

1

0

0

0

0

0

98

77

7

1

6

0

13

1

17.09

33

24

26

17

36

26

0

0

0

0

0

0

15

15

110

82

0

0

0

0

0

0

26.11

36

31

28

24

32

25

3

3

3

3

0

0

11

10

113

96

8

3

8

3

16

6

154

113

108

75

148

115

6

3

6

3

0

0

26

25

448

334

15

4

14

3

29

7

19.02

41

32

30

23

32

23

6

3

6

2

0

0

0

0

115

83

6

5

5

5

11

10

25.06

41

26

36

27

41

25

0

0

0

0

0

0

0

0

118

78

0

0

0

0

0

0

17.12

35

19

27

14

26

10

1

0

2

1

0

0

8

4

99

48

4

4

0

0

4

4

117

77

93

64

99

58

7

3

8

3

0

0

8

4

332

209

10

5

5

5

15

14

02.04

26

21

19

13

25

16

4

0

4

1

0

0

0

0

78

51

11

5

2

1

13

6

05.11

49

31

21

15

22

11

0

0

2

0

0

0

13

9

107

66

0

0

0

0

0

0

УСЬОГО

75

52

40

28

47

27

4

0

6

1

0

0

13

9

185

117

11

5

2

1

13

6

540

529

376

590

391

54

19

59

26

0

0

104

81

2 078

1 234

99

49

66

29

165

УСЬОГО В УКРАЇНІ
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ЯКІСТЬ У %

72%

71%

66%

35%

44%

0

78%

50%

44%

МАТЕРІАЛЬНА ФОРМА

УКШ

ХЦНТЕІ

ІУЕВ

Дата
іспитів

Додаток 2

ЦМК...

ОН

МО

ДТЗ

ЛА

СЗ

КЦ

РР

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Складало

ЦМК...

ІВ

2.1

2.2

Склало

Складало

Склало

04.03.2006

32

26

28

22

28

18

8

8

8

7

0

0

13

10

117

91

4

2

2

1

6

3

13.05.2006

42

35

33

29

53

42

4

1

5

3

0

0

22

16

159

126

9

7

1

1

10

8

08.07.2006

31

23

27

18

30

20

7

2

9

5

10

10

19

12

133

90

6

5

4

3

10

8

11.11.2006

43

31

37

26

41

27

4

2

4

3

0

0

33

23

162

112

3

3

2

2

5

5

23.12.2006

61

56

50

41

58

44

1

1

1

1

1

1

38

32

210

176

16

14

16

15

32

29

УСЬОГО

209

171

175

136

210

151

24

14

27

19

11

11

125

93

781

595

38

31

25

22

63

53

11.02.2006

32

26

28

23

31

22

1

0

1

0

0

0

11

11

104

82

0

0

0

0

0

0

15.04.2006

29

23

31

25

42

33

0

0

0

0

0

0

16

16

118

97

0

0

0

0

0

0

17.06.2006

28

26

22

21

41

39

6

5

6

1

0

0

7

5

110

97

15

11

14

11

29

22

16.09.2006

32

24

21

15

34

22

3

3

3

3

0

0

21

19

114

86

0

0

0

0

0

0

16.12.2006

46

40

39

34

70

63

3

3

4

4

0

0

17

12

179

156

14

14

11

10

25

24

УСЬОГО

167

139

141

118

218

179

13

11

14

8

0

0

72

63

625

518

29

25

25

21

54

46

22.07.2006

35

26

27

23

28

21

1

0

1

0

0

0

18

11

110

80

0

0

0

0

0

0

02.12.2006

38

25

22

10

32

13

0

0

0

0

0

0

20

7

112

55

0

0

0

0

0

0

УСЬОГО

73

51

49

33

60

34

1

0

1

0

0

0

38

18

222

135

0

0

0

0

0

0

01.04.2006

28

24

23

20

23

17

1

0

3

1

0

0

5

3

83

65

4

3

1

1

5

4

25.11.2006

37

27

26

19

27

13

1

0

2

2

0

0

17

14

110

75

7

4

2

2

9

6

УСЬОГО

65

51

49

39

50

30

2

0

5

3

0

0

22

17

193

140

11

7

3

3

14

10

412

414

326

538

394

40

25

47

30

11

11

257

191

1821

1388

63

53

131

109

УСЬОГО В УКРАЇНІ
ЯКІСТЬ У %

82
49%

Результати роботи навчальних закладів України, де здійснювалась підготовка оцінювачів
та складались кваліфікаційні іспити у 2006 році

МІБ

12

396

УСЬОГО

Навчаль
ний
заклад

Склало

54

УСЬОГО

ІУЕВ

МО

86

УСЬОГО

ХЦНТЕІ

ЦМК...

ОН

26.02

24.12

УКШ

Додаток 1

514

80%

78%

73%

62%

63%

100%

78

74%

80%

МІБ — Міжнародний інститут бізнесу, м. Київ;

ОН — об’єкти нерухомості...;

КЦ — культурні цінності...;

УКШ — Українська комерційна школа, м. Київ;

МО — машини і обладнання...;

РР — рухомі речі ...;

ХЦНТЕІ — Харківський центр технічної і економічної інформації, м. Харків;

ДТЗ — дорожньотранспортні засоби;

ЦМК — цілісні майнові комплекси…;

ІУЕВ — Інститут управління та експертизи власністю, м. Одеса

ЛА — літальні апарати;

ІВ — інтелектуальна власність

СЗ — судноплавні засоби
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46
86%

15
Згідно з наказом ФДМУ від 09.02.07
№ 229 анульовано свідоцтво про реєстB
рацію в Державному реєстрі оцінюваB
чів від 12.11.2002 № 3906, видане
ФДМУ Стоянову В. В.
Згідно з наказом ФДМУ від 09.02.07
№ 230 анульовано свідоцтво про реєстB
рацію в Державному реєстрі оцінюваB
чів від 14.03.2003 № 24, видане ФДМУ
Наголюку О. В.
Відповідно до наказу ФДМУ від 09.02.07
№ 231 у зв’язку з отриманням Шаптало
вою Л. Г. нового кваліфікаційного свідоцт
ва оцінювача від 02.12.2006 МФ № 4658,
виданого ФДМУ і Харківським центром на
уковотехнічної та економічної інформації,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від
06.06.2006 № 4652, видане ФДМУ ШаB
пталовій Л. Г.
Відповідно до наказу ФДМУ від
09.02.07 № 232 у зв’язку з отриманням
Поплевічевим П. Г. нового кваліфіка
ційного свідоцтва оцінювача від
26.02.2005 МФ № 3208, виданого
ФДМУ і Колективним підприємством
«Інформаційноконсультаційний
центр» Українського товариства оціню
вачів», анульовано свідоцтво про реB
єстрацію в Державному реєстрі оціB
нювачів від 23.05.2002 № 1014, виB
дане ФДМУ Поплевічеву П. Г.

Відповідно до наказу ФДМУ від 09.02.07
№ 233 у зв’язку з отриманням Любенком Р. П.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінюва
ча від 23.12.2006 МФ № 4792, анульоваB
но свідоцтво про реєстрацію в ДержаB
вному
реєстрі
оцінювачів
від
08.12.2003 № 861, видане ФДМУ ЛюB
бенку Р. П.

ким О. Л. нового кваліфікаційного свідоцт
ва оцінювача від 25.11.2006 ЦМК № 276,
виданого ФДМУ і ТОВ «Інститут експер
тизи та управління власністю», анульоваB
но свідоцтво про реєстрацію в ДержаB
вному реєстрі оцінювачів від
24.01.2006 № 4351, видане ФДМУ
Сташевському О. Л.

Відповідно до наказу ФДМУ від 09.02.07
№ 234 у зв’язку з отриманням Шевцо
вою Л. М. нових кваліфікаційних свідоцтв
оцінювача від 11.11.2006 МФ № 4594 та
ЦМК № 273, виданого ФДМУ і Колективним
підприємством «Інформаційноконсульта
ційний центр» Українського товариства оці
нювачів, анульовано свідоцтво про реB
єстрацію в Державному реєстрі оцінюB
вачів від 25.09.2002 № 2760, видане
ФДМУ Шевцовій Л. М.

Згідно з наказом ФДМУ від 09.02.07
№ 237 анульовано свідоцтво про реєстB
рацію в Державному реєстрі оцінюваB
чів від 10.03.2004 № 1148, видане
ФДМУ Козачку Ф. Д.

Відповідно до наказу ФДМУ від 09.02.07
№ 235 у зв’язку з отриманням Шумсь
ким Ю. М. нового кваліфікаційного свідоц
тва оцінювача від 26.02.2005 МФ № 3221,
виданого ФДМУ і Колективним підприємс
твом «Інформаційноконсультаційний
центр» Українського товариства оцінюва
чів, анульовано свідоцтво про реєстраB
цію в Державному реєстрі оцінювачів
від 12.08.2002 № 1893, видане ФДМУ
Шумському Ю. М.

Згідно з наказом ФДМУ від 09.02.07
№ 239 анульовано свідоцтво про реєстB
рацію в Державному реєстрі оцінюваB
чів від 14.03.2003 № 19, видане ФДМУ
Завгородньому Ю. І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 09.06.07
№ 236 у зв’язку з отриманням Сташевсь

Згідно з наказом ФДМУ від 09.02.07
№ 241 анульовано свідоцтво про реєстB

Згідно з наказом ФДМУ від 09.02.07
№ 238 анульовано свідоцтво про реєстB
рацію в Державному реєстрі оцінюваB
чів від 12.07.2002 № 1456, видане
ФДМУ Криволапову В. О.

Згідно з наказом ФДМУ від
09.02.07 № 240 анульовано свідоцтB
во про реєстрацію в Державному реB
єстрі оцінювачів від 05.05.2003 №
76, видане ФДМУ Лущану С. В.

рацію в Державному реєстрі оцінювачів
від 14.03.2003 № 25, видане ФДМУ ЛаB
ріну В. О.
Відповідно до наказу ФДМУ від
09.02.07 № 242 у зв’язку з отриманням
Кузьменко Н. І. нового кваліфікаційного
свідоцтва оцінювача від 25.11.2006 МФ
№ 4612, виданого ФДМУ і ТОВ «Інститут
експертизи та управління власністю»,
анульовано свідоцтво про реєстрацію
в Державному реєстрі оцінювачів від
30.12.2005 № 4278, видане ФДМУ КуB
зьменко Н. І.
Відповідно до наказу ФДМУ від 09.02.07 №
243 у зв’язку з отриманням Сиротою С. В.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінюва
ча від 12.02.2005 МФ № 2661, виданого
ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від
10.07.2002 № 1397, видане ФДМУ СиB
роті С. В.
Відповідно до наказу ФДМУ від
09.02.07 № 244 у зв’язку з отриманням Касі
мбековим О. С. нового кваліфікаційного сві
доцтва оцінювача від 25.11.2006 МФ №
4609, виданого ФДМУ і ТОВ «Інститут екс
пертизи та управління власністю», анульоB
вано свідоцтво про реєстрацію в ДерB
жавному реєстрі оцінювачів від
14.07.2005 № 3678, видане ФДМУ КаB
сімбекову О. С.

ÎÐÅÍÄÀ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Київській
області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди державного майна
(будівель, споруд, обладнання та устаткування)
Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення залі
зничного вокзалу ст. Бородянка площею 25,0 м2; части
на нежитлового приміщення залізничного вокзалу ст. Те
терів площею 20,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Київська обл., смт Боро
дянка, вул. Привокзальна, 1; Київська обл., смт Тетерів,
Привокзальна площа, 1.
Основні умови конкурсу:
пропозиція щодо суми місячної орендної плати не ни
жче ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів Укра
їни від 04.10.1995 № 786 із змінами, внесеними постано
вою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1846;
строк оренди 364 дні; утримання об’єктів відповідно до
санітарноекологічних та протипожежних норм, дотри
мання правил охорони праці; підтримання належних умов
експлуатації та технічного стану об’єкта оренди; цільове
використання об’єкта оренди — розміщення аптечного
закладу; забезпечення виконання державної програми з
забезпечення лікарськими засобами та предметами ме
дичного призначення пільгових категорій населення (чо
рнобильців, пенсіонерів залізничного транспорту та ін.);
участь у реалізації Поетапного плану реформування сис
теми охорони здоров’я «Укрзалізниці», затвердженого
Міністром транспорту України — Генеральним директо
ром «Укрзалізниці».
Для участі у конкурсі претендент подає:
листзаяву про участь у конкурсі; документи, які за
тверджені наказом Фонду державного майна Украї
ни від 14.11.2005 № 2975 «Про затвердження Пере
ліку документів, які подаються орендодавцеві», заре
єстрованим у Міністерстві юстиції України 16.01.2006
за № 29/11903;
відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами:
документи, що посвідчують повноваження представ
ника юридичної особи;
відомості про фінансове становище (платоспромож
ність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та
кредиторської заборгованостей;
довідку від учасника конкурса про те, що щодо нього
не порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами:
копію документа, що посвідчує особу учасника конку
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рсу, або належним чином оформлену довіреність, вида
ну представнику фізичної особи;
декларацію про доходи;
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу (відображається в проекті договору орен
ди);
пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (за
вдаток, гарантія тощо — відображається в проекті дого
вору оренди).
Конкурс буде проведено через 30 днів після
опублікування інформації в газеті «Відомості приB
ватизації» за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі
Українки, 1 (кімн. 913к).
Конкурсні пропозиції подаються в окремо запечата
ному конверті.
Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі —
за 5 днів до проведення конкурсу.
Заяви приймаються за адресою: 01196, м. Київ, пл. Ле
сі Українки, 1.
Довідки за телефоном 2868048.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ
по Хмельницькій області про проведення
конкурсу на право укладення договору оренди
нежитлового приміщення
Назва об’єкта: частина приміщення цокольного по
верху в будівлі гуртожитку Хмельницької дирекції
УДППЗ «Укрпошта» ПоштамптЦНЗ № 1, площею
164,9 м2.
Адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Кам’янська, 169.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт:
Хмельницька дирекція Українського державного підпри
ємства поштового зв’язку «Укрпошта».
Вартість об’єкта за незалежною оцінкою станом
на 30.06.2006: 174 600,00 грн.
Основні вимоги до умов використання об’єкта орен
ди.
1. Найбільший запропонований розмір місячної оре
ндної плати за використання об’єкта оренди порівня
но з початковою орендною платою за базовий місяць
— січень 2007 року, без урахування ПДВ — 1 903,21
грн.
2. Рекомендоване використання: склад.
3. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної
плати (щомісячно до 12 числа місяця наступного за зві
тним) з урахуванням індексу інфляції.

4. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти до
говір оренди протягом 10 днів з моменту повідом
лення йому про визнання його переможцем конкур
су.
5. Ефективне використання орендованого майна за ці
льовим призначенням.
6. Дотримання вимог експлуатації об’єкта та забезпе
чення пожежної безпеки.
7. Своєчасне здійснення капітального, поточного та ін
ших видів ремонтів орендованого майна.
8. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно
технічному стані.
9. Забезпечення страхування об’єкта оренди.
10. Заборона передачі об’єкта в суборенду.
11. Строк дії договору оренди — 364 дні з подальшою
пролонгацією згідно з чинним законодавством України
за умови виконання орендарем всіх обов’язків згідно з
договором оренди.
Основним критерієм визначення переможця є ма
ксимальний розмір орендної плати при обов’язково
му забезпеченні виконання наведених умов конкур
су.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні
ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: м. ХмеB
льницький, вул. Соборна, 75.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс —
протягом 25 днів з дня публікації цієї інформації.
Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на роз
гляд комісії.
1. Заяву про участь у конкурсі.
2. Документи, які визначені наказом Фонду держав
ного майна України від 14.11.2005 № 2975 «Про затвер
дження переліку документів, які подаються орендодав
цеві для укладання договору оренди державного май
на».
3. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу та додаткові пропозиції, які відображають
ся у проекті договору оренди, підписаному учасни
ком конкурсу і завіреному печаткою надаються в
окремому непрозорому конверті з написом «На кон
курс», запечатаному печаткою учасника конкурсу або
за підписом на зворотньому боці конверта.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні
за місцем його розташування.
Документи приймаються за адресою: 29013, м. Хме
льницький, вул. Соборна, 75, Регіональне відділення
ФДМУ по Хмельницькій області. За додатковою інфор
мацією звертатись за тел. 764213.

21 лютого 2007 року

16
ПЕРЕДПЛАТА 2007 G ПЕРЕДПЛАТА 2007 G ПЕРЕДПЛАТА 2007 G ПЕРЕДПЛАТА 2007
УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ — В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

Регіональні представництва ДП «ФакторBПреса»
Бахчисарай

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА НА 2007 р.
на офіційне видання ФДМУ —
«Державний інформаційний бюлетень про приватизацію»
з додатком — газетою «Відомості приватизації».
Необхідні дані Ви знайдете
в Каталозі видань України на 2007 рік, с. 104, 105
Індекс

Назва видання

Періодичність

22438

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

12 разів
на рік

Керч
Мелітополь

10,58 31,74 63,48 126,96

1 раз
на тиждень

Телефон редакції (044) 284B50B53, факс 200B33B77.

моб. (050) 4000087
factorsimf@sf.ukrtel.net
Феодосія

моб. (050) 4000086

Харків

тел. (0572) 264333, 267533

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

Регіональні представництва передплатного агентства «KSS»
Алчевськ
Бердянськ
Вінниця
Горлівка

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

Передплатні індекси: 22437, 22438

fpsev@optima.com.ua
Сімферополь тел. (0652) 600456, 603047,

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

ТОВ «Фірма «Періодика»

Засновник — Фонд
державного майна України.
Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

моб. (050) 4000081

Регіональні представництва АТЗТ «САММІТ»

Видання можна передплатити з будьBякого місяця в усіх відділеннях зв’язку України.
Звертаємо вашу увагу на те, що з нового року журнал розповсюджується лише
за передплатою. Придбати журнал уроздріб можна через місцеві відділення
зв’язку «Укрпошти» або в книжковому кіоску в приміщенні ФДМУ
(тел. (044) 254B31B57, моб тел. (067) 933B69B57, Меліхова Ольга Миколаївна)
,
Крім того, з кур єрською експресBдоставкою видання
Фонду державного майна України можна передплатити:

Газета «Відомості приватизації» —
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»

Севастополь тел. (0692) 455582,

10,58 31,74 63,48 126,96

1 раз
на тиждень

12 разів
на рік

Євпаторія

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

22437

Джанкой

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

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

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

тел. (06442) 2*22*44,
2*92*94
тел. (06153) 3*77*25
тел. (0432) 57*93*24

Мукачеве
Мелітополь
Миколаїв

тел. (06242) 2*70*55,
2*70*73
тел. (0562) 33*52*89
тел. (062) 345*03*59,
90*58*99
тел. (06569) 3*55*32
тел. (0412) 41*27*95
тел. (061) 220*93*38
тел. (0342) 22*57*87,
50*15*10, 77*59*59
тел. (048) 777*03*55
тел. (04841) 2*03*35
тел. (097) 931*19*37
тел. (044) 270*62*20

Одеса
Рівне

тел. (0564) 40*07*59
тел. (0522) 30*11*85
тел. (0536) 79*63*56
тел. (0332) 25*54*11
тел. (0322) 41*91*65,
41*91*66
тел. (0629) 41*28*43

Севастополь
Сімферополь
Суми
Тернопіль
Ужгород
Харків
Херсон
Хмельницький
Черкаси
Чернівці
Ялта

тел. (03131) 2*21*33
тел. (0619) 42*63*90
тел. (0512) 47*92*27,
58*00*99
тел. (048) 777*03*55
тел. (0362) 29*08*32,
29*08*37
тел. (0692) 54*90*64
тел. (0652) 24*85*79,
24*89*74
тел. (0542) 21*95*50
тел. (0352) 43*04*27,
23*51*51
тел. (0312) 61*42*35,
61*51*27
тел. (0572) 54*39*37,
54*62*65
тел. (0552) 26*42*32,
28*21*69
тел. (0382) 23*29*31,
79*53*64
тел. (0472) 32*08*47,
моб. (067) 712*69*99
тел. (0372) 58*40*57
тел. (0654) 32*40*08

Регіональні представництва групи компаній «Меркурій»
ТОВ «Фірма «Меркурій»
ТОВ «ДонбасІнформ»
Агентство передплати
«Меркурій»
ТОВ «Фірма «Меркурій»
Агентство передплати
«Меркурій»

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

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

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
01133, м. КИЇВB133,
вул. КУТУЗОВА, 18/9

Маріуполь
Миколаїв
Одеса
Полтава
Тернопіль
Харків

Набір, комп’ютерна верстка
та друкування —
Державне видавництво
«Преса України»
03047, Київ47,
просп. Перемоги, 50.
Загальний тираж 15 200 прим.
Зам. 3085007

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тел. редакції:
редакції: (044)
(044) 200B36B58,
200B36B58, тел./факс
тел./факс 200B33B77,
200B33B77, «ВП»
«ВП» в
в Internet:
Internet: http://www.spfu.gov.ua,
http://www.spfu.gov.ua, еBmail:gazeta@spfu.gov.ua
еBmail:gazeta@spfu.gov.ua
Тел.
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