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ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЯ
про хід приватизації державного майна
в Україні за січень—листопад 2006 р.
За оперативними даними Фонду державного майна Украї
ни (далі — Фонд), за січень—листопад 2006 р. по Україні роз
державлено 583 об’єкти державної власності. В основному це
об’єкти груп А — 330 (56,6%) та Д — 187 (32,0%). Також роз
державлено 49 (8,5%) об’єктів групи Ж, 9 (1,5%) об’єктів гру
пи В та 8 (1,4%) об’єктів групи Е.
Основними способами роздержавлення об’єктів були: про
даж на аукціонах — 341 об’єкт та викуп — 201 об’єкт, що стано
вить відповідно 58,5 та 34,5% від загальної кількості об’єктів,
які роздержавлено. Через оренду викуплено 26 (4,5%) об’єк
тів. Cпособом продажу акцій ВАТ роздержавлено 7 (1,2%)
об’єктів, за комерційним конкурсом продано 7 (1,2%) об’єк
тів, за некомерційним конкурсом продано один (0,1%) об’єкт.
Cпособом продажу акцій ВАТ роздержавлено 7 об’єктів ве
ликої приватизації, 2 об’єкти викуплено.
Було продано на аукціонах 162 (49,1%) об’єкти малої при
ватизації (група А), 141 (42,7%) — викуплені. Ще 26 (7,9%)
об’єктів викуплені через оренду. Один об’єкт продано за ко
мерційним конкурсом.
На аукціонах продано 151 (80,7%) об’єкт групи Д, викупле
но 29 (15,5%) об’єктів, продано за комерційним конкурсом
6 (3,3%) об’єктів, за некомерційним конкурсом продано один
(0,5%) об’єкт.
Із 8 об’єктів групи Е два продано на аукціоні, шість — ви
куплено.
Роздержавлено 49 об’єктів групи Ж: 26 (53,1%) об’єктів про
дано на аукціонах, 23 (46,9%) об’єкти викуплено.
Протягом звітного періоду органи приватизації за угодами з
органами місцевого самоврядування змінили форму власності
3 859 об’єктів комунальної власності, з яких 3 798 (98,4 %) об’єк
тів групи А , 33 об’єкти групи Д, 15 об’єктів групи Ж , 12 об’єк
тів групи Е та один об’єкт групи В.
До більшості об’єктів комунальної власності був застосова
ний спосіб викупу — 3 197 (82,8%) об’єктів. Через оренду ви
куплено 317 (8,2%) об’єктів, на аукціонах продано 250 (6,5%)
об’єктів. За комерційним конкурсом продано 68 (1,8%) об’єк
тів, за некомерційним конкурсом — 26 (0,7%) об’єктів. Cпо
собом продажу акцій ВАТ роздержавлено один об’єкт кому
нальної власності.
Фондом у період з 01.01.06 до 01.12.06 було оголошено
41 конкурс з продажу пакетів акцій ВАТ на загальну суму
1 171,52 млн грн., у тому числі по центральному апарату —
18 на суму 921,402 млн грн., з них 4 повторно. Не відбулося
9 конкурсів. За результатами конкурсів укладено 4 договори
купівліпродажу пакетів акцій ВАТ на загальну суму
57,13 млн грн. Умовами договорів купівліпродажу перед
бачено внесення інвестицій у сумі 53,07 млн грн.
Регіональними органами приватизації було оголошено
23 конкурси з продажу пакетів акцій ВАТ на загальну суму
250,12 млн грн., з них 8 повторно. Не відбулося 11 конкурсів з
продажу пакетів акцій ВАТ. За результатами конкурсів укла
дено один договір купівліпродажу пакета акцій ВАТ на суму
1,66 млн грн. Умовами договору купівліпродажу передбаче
но внесення інвестицій у сумі 1,5 млн грн.
Серед запропонованих до конкурсного продажу 4 підпри
ємства, які мають стратегічне значення для економіки та без
пеки держави: ВАТ «Львівський завод радіоелектронної ме
дичної апаратури», ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»,
ВАТ «Рівненський радіотехнічний завод», ВАТ «Луганськтеп
ловоз» та одне підприємствомонополіст ВАТ «Оснастка».
Фонд провів спеціальний конкурс з обмеженою участю з
продажу пакета акцій ВАТ «Балаклавське рудоуправління
ім. О. М. Горького» розміром 93,83% статутного фонду (кон
курс оголошено у 2004 році). Переможцем конкурсу визнано
ТОВ «СМАРТГРУП», яке запропонувало 34,44 млн грн. (при
початковій вартості пакета акцій 34,44 млн грн.) та погодилось
виконати всі фіксовані умови конкурсу. За результатами кон

курсу між Фондом та ТОВ «СМАРТГРУП» 23.08.06 укладено
договір купівліпродажу пакета акцій ВАТ «Балаклавське ру
доуправління ім. О. М. Горького» № КПП503.
За результатами конкурсу з продажу 93,45%вого пакета ак
цій ВАТ «Завод «Гамма» (конкурс оголошено у 2005 році)
20.02.06 укладено договір купівліпродажу з переможцем ЗАТ
«Компанія Радіо Крок», яке запропонувало найвищу ціну за па
кет акцій 13,8 млн грн.
Підсумки проведених конкурсів, оголошених у 2006 році, на
ведені далі.
Фонд провів конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Дніп
роспецбуд» розміром 54,66% статутного фонду з використан
ням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону. Пе
реможцем конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Дніпроспец
буд» було визнано ТОВ «Інвестиційна компанія «БІЗНЕС
ІНВЕСТ», яке запропонувало найвищу ціну за пакет акцій 2,64
млн грн. при початковій вартості пакета акцій 2,57 млн грн. За
результатами конкурсу між Фондом та ТОВ «Інвестиційна ком
панія «БІЗНЕСІНВЕСТ» 16.06.06 укладено договір купівлі
продажу пакета акцій ВАТ «Дніпроспецбуд» № КПП499.
Відбувся конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Севасто
польський приладобудівний завод «Парус» розміром 50%
плюс 1 акція статутного фонду з використанням відкритості
пропонування ціни за принципом аукціону. Переможцем кон
курсу з продажу пакета акцій ВАТ «Севастопольський прила
добудівний завод «Парус» було визнано ЗАТ «Електротехніч
на компанія «Динамо», яке запропонувало найвищу ціну за
пакет акцій 6,25 млн грн. при початковій вартості пакета ак
цій 6,16 млн грн. За результатами конкурсу між Фондом та ЗАТ
«Електротехнічна компанія «Динамо» 16.06.06 укладено до
говір купівліпродажу пакета акцій ВАТ «Севастопольський
приладобудівний завод «Парус» № КПП500.
Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області про
вело конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Інгул» розміром
50,191 % акцій статутного фонду. Переможцем конкурсу з про
дажу пакета акцій ВАТ «Інгул» було визнано ПП «Видавництво
«Посейдон», яке запропонувало найвищу ціну за пакет акцій
1,66 млн грн. За результатами конкурсу між Фондом та ПП «Ви
давництво «Посейдон» 27.06.06 укладено договір купівлі
продажу пакета акцій ВАТ «Інгул» № 1В.
Визнано такими, що не відбулися у зв’язку з відсутністю за
яв претендентів на участь, конкурси з продажу пакетів акцій
таких підприємств, оголошені:
Центральним апаратом Фонду:
ВАТ «Вилківський завод пресових вузлів» — пакет акцій роз
міром 50 % плюс 1 акція, початкова вартість — 812,12 тис. грн.
(двічі);
ВАТ «Харківський завод електротехнічного обладнан
ня» — пакет акцій розміром 99,81 %, початкова вартість —
3,91 млн грн.;
ВАТ «Львівський завод радіоелектронної медичної апарату
ри» — пакет акцій розміром 61,32 %, початкова вартість —
1,85 млн грн. (двічі, із зниженням початкової ціни продажу);
АКХ «Укрнафтопродукт» — пакет акцій розміром 50% плюс
1 акція, початкова вартість — 37,0 млн грн.
Відповідно до наказу Фонду від 09.11.06 № 1699 відмінено
повторно оголошений конкурс з продажу пакета акцій розмі
ром 50% плюс 1 акція АКХ «Укрнафтопродукт».
19 липня 2006 р. Фонд оголосив конкурс з використанням
відкритості пропонування ціни за принципом аукціону з про
дажу 76%вого пакета акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» за
початковою ціною 292 млн грн. Однак на виконання постано
ви Михайлівського районного суду Запорізької області від
15.09.06 по справі № 2а26 та ухвали Господарського суду
м. Києва від 02.10.06 № 32/632а Фонд наказом від 02.10.06
№ 1517 призупинив проведення зазначеного конкурсу.
Продовження на с. 2.
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НОВИНИ ФДМУ

u Перевиконання ФДМУ плану з надходження коштів від оренди
та дивідендів, а також забезпечення додаткових надходжень з боку
компанії «Міттал Стіл» — результат успішної політики Фонду у сфе"
рі управління державним майном та контролю за виконанням
інвестзобов’язань
Станом на 28.12.06 від приватизації державного майна надійшло
552, 4 млн грн. (26,04% планового завдання на рік), від оренди дер
жавного майна — 326,5 млн грн. (116,6%), дивідендів на державну
частку майна — 477,885 млн грн. (110,07%).
Крім того, компанією «Міттал Стіл» 19.12.06 було додатково пере
раховано 400 млн 238 тис. грн. як державну частку за володіння па
кетом ВАТ «Криворіжсталь» у 2005 р. Усього сума надходжень до
держбюджету від діяльності ФДМУ за всіма напрямами діяльності за
2006 р. становить 1 млрд 757 млн грн.
Як зазначає Голова Фонду державного майна України Валентина
Семенюк, виконати повністю план з надходження коштів від прива
тизації не вдалося через блокування рішеннями судів різних інстан
цій конкурсу з продажу ХК «Луганськтепловоз» та зміну державної
політики щодо приватизації Криворізького гірничозбагачувального
комбінату окислених руд, на базі якого згідно з урядовим рішенням
буде створено спільне підприємство.
Керівник Фонду наголошує на значному перевиконанні плану з
надходження коштів від оренди та дивідендів на державну частку
(за кожним з напрямів більше ніж на 10%), також зазначаючи, що
додатково Фонд забезпечив надходження до державного бюджету в
сумі 400 млн 238 тис. грн., які були перераховані наприкінці грудня
компанією «Міттал Стіл» як частка держави за період володіння па
кетом ВАТ «Криворіжсталь» у 2005 р. За словами Голови Фонду, ці
показники свідчать про ефективну політику Фонду у сфері управ
ління державним майном та контролю за виконанням інвестицій
них зобов’язань.

u Утворено робочу групу для вирішення проблемних питань,
пов’язаних з об’єктами права інтелектуальної власності
На виконання рішення колегії Фонду державного майна України від
23 листопада 2006 р. № 7/4 та договору про співробітництво між Фон
дом державного майна України та Державним департаментом інтелек
туальної власності від 22 листопада 2006 р. № 513/1, з метою врегулю
вання проблемних питань, які існують під час проведення передприва
тизаційної підготовки підприємств, виконання робіт з інвентаризації
та оцінки об’єктів права інтелектуальної власності, затверджено спіль
ний наказ Фонду державного майна України та Державного департа
менту інтелектуальної власності від 19.12.06 №1906/141, згідно з яким
утворено робочу групу та затверджено План заходів, спрямованих на
вирішення проблемних питань, пов’язаних з об’єктами права інтелек
туальної власності.

u Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення оці"
ночної вартості нерухомого майна»
Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної ре
гуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою
отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб,
їх об’єднань Фонд державного майна України повідомляє про опри
люднення з 28.12.06 на вебсайті Фонду державного майна України
(www.spfu.gov.ua сторінка «Нормативна база» «Проекти норматив
них актів») доопрацьованого проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку визначення оціночної вар
тості нерухомого майна» та відповідного аналізу регуляторного
впливу.
Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено з метою
практичної реалізації вимог статті 11 Закону України «Про податок з
доходів фізичних осіб», яка набула чинності з 1 січня 2007 р.
Проект має на меті розробку та затвердження концепції введення
в Україні системи масової оцінки нерухомості для цілей оподатку
вання, зокрема системи впровадження оцінки нерухомості та ство
рення моделі диференційованої оцінки, розвиток інформаційної си
стеми обліку нерухомості, створення бази даних об’єктів оподатку
вання, технічного та кадрового забезпечення впровадження систе
ми масової оцінки.
Запропонований проект постанови Кабінету Міністрів України вста
новлює організаційні та методичні засади розрахунку оціночної вар
тості нерухомого майна, що належить фізичним особам (платникам
податку з доходів фізичних осіб) та відчужується ними шляхом про
дажу (міни).
Зауваження та пропозиції до проекту постанови просимо надсила
ти на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова 18/9, Фонд державного
майна України, Департамент оцінки майна та оціночної діяльності.
Адреса електронної пошти: kati@spfu.gov.ua.
Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про заса
ди державної регуляторної політики у сфері господарської діяльнос
ті» зауваження і пропозиції щодо оприлюднення регуляторного акта
та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними
та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника, спеціа
льно уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної ре
гуляторної політики — Державному комітету з питань регуляторної
політики та підприємництва на адресу: вул. Арсенальна, 9/11. Адре
са електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Докладніше новини читайте на вебсайті ФДМУ: www.spfu.gov.ua

10 січня 2007 року

2
Продовження. Початок на с. 1.

Регіональними відділеннями Фонду:
ВАТ «Макошинський завод «Сільгоспмаш» — пакет акцій роз
міром 95%, початкова вартість — 0,89 млн грн. (двічі, із зни
женням початкової ціни продажу);
ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» — пакет акцій роз
міром 96,13%, початкова вартість — 30,35 млн грн. (двічі);
ВАТ «Сєверодонецький приладобудівний завод» — пакет ак
цій розміром 55,78%, початкова вартість — 6,14 млн грн.;
ВАТ «Красноріченський верстатобудівний завод ім. Фрун
зе» — пакет акцій розміром 100%, початкова вартість —
1,71 млн грн. (двічі, із зниженням початкової ціни продажу);
ВАТ «Стахановська швейна фабрика» — пакет акцій розмі
ром 89,084%, початкова вартість — 7,04 млн грн.;
ВАТ «Оснастка» — пакет акцій розміром 50,01%, початкова
вартість — 36,86 млн грн.;
ВАТ «Свердловська швейна фабрика» — пакет акцій розмі
ром 93,272%, початкова вартість — 6,05 млн грн. (двічі, із зни
женням початкової ціни продажу).
Тривають конкурси з продажу пакетів акцій таких підпри
ємств, оголошені:
Центральним апаратом Фонду:
ВАТ «Комсомольське рудоуправління» — пакет акцій розмі
ром 38,14%, початкова вартість — 108,67 млн грн.;
ВАТ «Тунельбуд» — пакет акцій розміром 50% плюс 1 акція,
початкова вартість — 307 тис. грн.;
ВАТ «Пульсар» — пакет акцій розміром 99,94%, початкова
вартість — 18,37 млн грн.;
ВАТ «Вилківський завод пресових вузлів» — пакет акцій
розміром 50% плюс 1 акція, початкова вартість —
568,5 тис. грн. (двічі);
ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт» — пакет акцій роз
міром 97,87%, початкова вартість — 17,074 млн грн.;
ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів» —
пакет акцій розміром 50,13 %, початкова вартість —
31,46 млн грн.;
ВАТ «Нікопольський південнотрубний завод» — пакет акцій
розміром 96,67 %, початкова вартість — 352,61 млн грн.;
ВАТ «Юність» — пакет акцій розміром 94,61%, початкова
вартість — 18,59 млн грн.
Регіональними відділеннями Фонду:
ВАТ «Рівненський радіотехнічний завод» — пакет акцій
розміром 50% плюс 1 акція, початкова вартість —
16,54 млн грн.;
ВАТ «Стахановська швейна фабрика» — пакет акцій розмі
ром 89,084 %, початкова вартість — 5,0 млн грн. (двічі);
ВАТ «Оснастка» — пакет акцій розміром 50,01%, початко
ва вартість — 36,86 млн грн. (двічі);
ВАТ «Красноріченський машинобудівний завод» — па
кет акцій розміром 50% плюс 1 акція, початкова вартість
18,58 млн грн.;
ВАТ «Макошинський завод «Сільгоспмаш» — пакет акцій роз
міром 95%, початкова вартість — 0,697 млн грн. (утретє, із зни
женням початкової ціни продажу);
ВАТ «Луганськхолод» — пакет акцій розміром 25% , початко
ва вартість — 5,85 млн грн.;

ВАТ «Науководослідний інститут радіоелектронної медич
ної апаратури» — пакет акцій розміром 98,54%, початкова
вартість — 1,3 млн грн.;
ВАТ «Сєверодонецький завод опорів» — пакет акцій розмі
ром 42,703 %, початкова вартість — 2,29 млн грн.;
ВАТ «Листопад» — пакет акцій розміром 100 %, початкова
вартість — 2,6 млн грн.;
ВАТ «Краснолучвуглебуд» — пакет акцій розміром 50,49 %,
початкова вартість — 1,074 млн грн.
За звітний період на фондових біржах України та в Першій
фондовій торговельній системі (ПФТС) для продажу за грошо
ві кошти пропонувалося 184 пакети акцій 171 ВАТ загальною
номінальною вартістю 554,88 млн грн. (табл. 1).
Серед запропонованих пакетів акцій 165 (89,7%) пакетів ак
цій об’єктів групи В, 17 (9,2%) пакетів акцій об’єктів групи Г та
2 (1,1%) пакети акцій об’єктів групи Е.
Найбільше пакетів акцій було виставлено на продаж на Укра
їнській фондовій біржі (УФБ) — 60 (32,6% від запропонованих
на всіх біржах та в ПФТС). На Українській міжбанківській валю
тній біржі (УМВБ) було виставлено на продаж 39 (21,2%) паке
тів акцій; на Українській міжбанківській фондовій біржі (УМФБ)
було виставлено на продаж 36 (19,5%) пакетів акцій; на Київ
ській міжнародній фондовій біржі (КМФБ) — 32 (17,4%) пакети
акцій; на Донецькій фондовій біржі (ДФБ) — 9 (4,9%) пакетів
акцій; в ПФТС — 4 (2,2%) пакети акцій; на Кримській фондовій
біржі (КФБ) та на фондовій біржі «ІННЕКС» — по 2 (по 1,1%)
пакети акцій.
Протягом січня—листопада 2006 р. було продано 45 па
кетів акцій об’єктів груп В і Г, з них 17 пакетів акцій було про
дано на УФБ, 9 — на КМФБ, по 8 — на УМВБ та УМФБ. На
ДФБ, КФБ та фондовій біржі «ІННЕКС» було продано по од
ному пакету акцій. Вартість усіх проданих пакетів акцій за но
міналом і за укладеними контрактами становить відповідно
66,44 та 154,29 млн грн.
Таблиця 1
Структура торгів за групами об’єктів на фондових
біржах України та в ПФТС за січень—листопад 2006 р.
Кількість Кіль
Група,
кість
ВАТ,
до якої
запро
акції
нале
понова
яких
жить пропону
них
підпри
валися пакетів
ємство
акцій,
до
шт.
продажу
В
Г
Е
Разом...

154
16
1
171

165
17
2
184

Вартість
запро
понова
них
акцій за
номіна
лом,
млн грн.
486,41
69,44
0,04
555,89

Вартість проданих
Кіль
акцій
кість
пакетів
за
акцій, за укладе
за
якими
ними
номіна
відбувся контра
лом,
продаж, ктами,
млн грн.
шт.
млн
грн.
40
5
0
45

99,85
54,44
0, 00
154,29

51,38
15,06
0,00
66,44

Найкращим (за надходженням коштів) прикладом продажу
державних пакетів акцій ВАТ на фондових біржах у листопаді
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Департамент підготовки та проведення конкурсів, т. 2003616
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення
повторного конкурсу з використанням відкритості
пропонування ціни за принципом аукціону з продажу
пакета акцій ВАТ «Спеціалізоване будівельноEмонтажне
управління «Тунельбуд»
1. Код за ЄДРПОУ: 01264669.
Повна назва акціонерного товариства: ВАТ «Спеціалізоване
будівельномонтажне управління «Тунельбуд».
Місцезнаходження ВАТ: 61003, м. Харків, вул. Короленка, 4.
Телефон (057) 7312517.
Телефон/факс (057) 7315132.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу па
кет акцій в кількості 123 901 штук, що становить 50% + 1 акція
статутного фонду ВАТ.
Номінальна вартість однієї акції — 1 грн.
Початкова вартість пакета акцій — 307 тис. грн.
Крок збільшення ціни при проведенні торгів «з голосу» ліци
татором — 5 тис. грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 247 800 грн.
Основна номенклатура — будівництво тунелів.
Обсяг продукції (робіт, послуг): за 2005 рік — 1 308 тис. грн.;
за 9 місяців 2006 року — 103 тис. грн.
Кількість робочих місць станом на 01.09.2006 — 46.
Кількість працюючих станом на 01.09.2006 — 55 чол.
Відомості про споруди та земельну ділянку, умови її викори
стання:
розмір земельної ділянки — 0,7 га; складські приміщення —
1 000,2 м2; кількість будівель — 8 од.
Земельна ділянка надана за рішенням Харківської міськра
ди від 26 лютого 1976 року № 146 для будівництва побутового
корпусу з медичним пунктом.
Основні показники господарської діяльності ВАТ
за останні три роки та останній звітний період
Показник
Обсяг реалізації продукції, тис. грн.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

9 міс.
2006 р.

2 174,0

2 902,0

1 308,0

103

25,7

116,3

226,1

712,6

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

487,9

327,6

109,6

79

Кредиторська заборгованість, тис. грн.

439,2

696,8

852,6

1 828,6

Балансовий прибуток, тис. грн.

Рентабельність, %

28,7

19,9

1,8

391,5

Вартість активів, тис. грн.

767,1

1 141,0

1 070,7

1 334,1
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5. Фіксовані умови конкурсу:
Покупець зобов’язаний забезпечити.
В економічній діяльності товариства:
дотримання тих видів економічної діяльності, які є на момент
переходу права власності на пакет акцій;
дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
протягом 5 років, які є на момент переходу права власності на
пакет акцій щорічно в таких обсягах, тис. грн.:
1й рік — 5 000; 2й рік — 6 000; 3й рік — 6 500; 4й рік —
7 000; 5й рік — 7 500;
погашення заборгованості перед бюджетом у сумі 295,0 тис. грн.
протягом 3 місяців з моменту переходу права власності на па
кет акцій;
погашення заборгованості перед Пенсійним фондом у сумі
322 тис. грн. протягом 3 місяців з моменту переходу права
власності на пакет акцій;
погашення кредиторської заборгованості перед Харківським
гірничорятувальним (аварійнорятувальним) загоном у сумі
123 тис. грн. протягом 3 місяців з моменту переходу права
власності на пакет акцій;
чистий прибуток підприємства протягом 5 років з момен
ту переходу права власності на пакет акцій в таких обсягах,
тис. грн.:
1й рік — 150; 2й рік — 180; 3й рік — 210; 4й рік — 240;
5й рік — 260;
виконання мобілізаційних завдань, визначених для ВАТ;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної
конкуренції».
В інноваційноінвестиційній діяльності товариства:
освоєння нових та підвищення якості наявних видів продук
ції та послуг;
впровадження прогресивних технологій, механізації та авто
матизації виробництва;
вдосконалення виробництва, умов праці та системи управ
ління;
економію матеріалів, палива та електроенергії;
внесення інвестицій (розмір та строки), передбачених Кон
цепцією розвитку товариства, для забезпечення приросту ви
робничих потужностей за рахунок заходів щодо технічного пе
реозброєння, реконструкції виробництва, розширення діючих
і побудови нових об’єктів.
У соціальній діяльності товариства:
погашення заборгованості із заробітної плати у сумі
249,4 тис. грн. протягом 3 місяців з моменту переходу права
власності на пакет акцій;
погашення заборгованості із соціальних виплат у сумі
29,5 тис. грн. протягом 3 місяців з моменту переходу права вла
сності на пакет акцій;
недопущення накопичення заборгованості підприємства пе
ред працівниками із заробітної плати;

2006 року був продаж 0,33%вого пакета акцій ВАТ «Міттал
Стіл Кривий Ріг» за ціною 49,80 млн грн. при номінальній вар
тості 12,74 млн грн., тобто перевищення ціни продажу над но
міналом у 3,9 раза.
На фондових біржах та в ПФТС у листопаді 2006 р. порів
няно з попереднім місяцем спостерігається тенденція до зро
стання пропозицій та продажу державних пакетів акцій ВАТ
(табл. 2).
Таблиця 2
Обсяг пропозиції та продажу державних пакетів акцій
ВАТ на фондових біржах та в ПФТС
у січні—листопаді 2006 р.

Станом
на
01.01.06
01.02.06
01.03.06
01.04.06
01.05.06
01.06.06
01.07.06
01.08.06
01.09.06
01.10.06
01.11.06
01.12.06

Кількість пакетів акцій,
Кількість проданих пакетів
запропонованих до продажу,
акцій, шт.
шт.
наростаючим
наростаючим
щомісяця
щомісяця
підсумком
підсумком
83
—
0
0
89
6
2
2
99
10
5
3
108
9
12
7
126
18
19
7
139
13
22
3
147
8
26
4
155
8
30
4
160
5
31
1
166
6
36
5
170
4
39
3
186
16
46
7

За січень—листопад 2006 р. від приватизації державного
майна надійшло коштів у сумі 433,076 млн грн.
Центральним апаратом Фонду роздержавлено об’єктів на су
му 268,788 млн грн., регіональними відділеннями — на суму
164,288 млн грн.
Найбільше коштів надійшло від продажу об’єктів державної
власності регіональними відділеннями Фонду по областях, млн
грн.: Дніпропетровській — 21,72, Вінницькій — 14,48, Київсь
кій — 13,84, Чернівецькій — 12,67, Запорізькій — 11,2, Одесь
кій — 9,49, Львівській — 8,56, ІваноФранківській — 8,06, Хар
ківській — 6,19, Луганській — 6,19, Чернігівській — 4,83, Мико
лаївській — 4,7, Херсонській — 3,82, Донецькій — 4,44, Сумсь
кій — 3,25, Черкаській — 3,11, Хмельницькій — 2,78, Житомир
ській — 2,72, Полтавській — 2,36, Тернопільській — 2,34, За
карпатській — 2,25, по м. Севастополю — 5,37, по м. Києву —
2,90, та Фондом майна АРК — 3,59.
На фінансування загального фонду Державного бюдже
ту України від приватизації державного майна (крім об’єк
тів, для яких передбачено окремий розподіл) та інших над
ходжень, безпосередньо пов’язаних із процесом прива
тизації та кредитуванням підприємств, перераховано
427,77 млн грн.
Департамент законодавчоаналітичного забезпечення
реформування власності ФДМУ

підвищення рівня заробітної плати з урахуванням інфляцій
них процесів;
матеріальне стимулювання працівників залежно від резуль
татів господарської діяльності підприємства;
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціа
тиви покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком зві
льнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про пра
цю України або вчинення працівником дій, за які законодавст
вом передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті
40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом
6 місяців з моменту переходу до нього права власності на па
кет акцій;
укладання колективного договору протягом місяця від мо
менту підписання договору купівліпродажу;
витрати ВАТ на поліпшення соціальнопобутових умов пра
цюючих на рівні не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої
продукції ВАТ за рік;
зниження частки виробництва з небезпечними та шкідливи
ми умовами праці і зменшення їх впливу на працюючих;
витрати ВАТ на охорону праці не менше 0,5 відсотка від су
ми реалізованої продукції ВАТ за рік;
створення нових робочих місць;
безпечні умови праці, що мінімізують випадки виробничого
травматизму;
працевлаштування осіб з обмеженими фізичними мож
ливостями, створення належних умов праці для таких осіб
з урахуванням їх особливих потреб, відповідного облашту
вання виробництв та забезпечення доступу до них зазна
чених осіб.
У природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохо
ронного законодавства до користування об’єктом у части
ні охорони повітряного басейну, охорони і раціонального
використання земель, водного фонду, мінеральних ресур
сів;
виконання заходів щодо охорони навколишнього середовища.
У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном
товариства:
після вступу у право власності та упродовж 5 років без
попередньої згоди Фонду державного майна України, покупець
зобов’язаний не допустити продажу всього або значної час
тки майна товариства. При цьому значною часткою майна
вважається майно, вартість якого при незалежній оцінці ста
новить більше 5% статутного фонду товариства. Продаж май
на меншої вартості не вимагає погодження з Фондом дер
жавного майна України. Цей пункт не стосується звичайної
комерційної діяльності товариства;
покупець зобов’язаний до повного виконання зобов’язань
за договором не брати участі у голосуванні на загальних збо
рах акціонерів під час вирішення питань збільшення (зменшен
ня) розміру статутного фонду товариства, зміни номіналу ак
цій, організаційногосподарської форми (у разі включення
таких пропозицій до порядку денного загальних зборів акціо
нерів).
Вимоги до концепції розвитку підприємства мають міс
тити:
зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов кон
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курсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвит
ку підприємства щодо підвищення економічних, соціальних,
фінансових, технологічних та екологічних показників його
діяльності;
бізнесплан або технікоекономічне обґрунтування післяпри
ватизаційного розвитку об’єкта, що включає план зайнятості
працівників підприємства, пропозицію інвестора із зазначен
ням максимального розміру інвестицій, термінів та порядку їх
внесення.
6. Інші умови проведення конкурсу.
Конкурс проводиться без залучення радника, відповід
но до Положення про порядок проведення конкурсів з про
дажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.08.2004 № 1800, розпорядженням
АМКУ від 31.08.2004 № 330р, рішенням ДКЦПФР від
17.11.2004 № 489 та зареєстрованого в Міністерстві юс
тиції України 23.12.2004 за № 1634/10223 зі змінами та до
повненнями.
7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
сплачує 30 700 грн., як конкурсну гарантію на розрахунко
вий рахунок № 37316021000058, одержувач коштів — Фонд
державного майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172,
код за ЗКПО 00032945. Призначення платежу: як конкурсна га
рантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Спеці
алізоване будівельномонтажне управління «Тунельбуд»;
сплачує 17 грн. реєстраційного збору на розрахунковий ра
хунок № 37183500900028, одержувач коштів — Фонд
державного майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172,
код за ЗКПО 00032945. Призначення платежу: реєстраційний
збір для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Спеціа
лізоване будівельномонтажне управління «Тунельбуд»;
подає 2 примірники підтвердних документів та заяви про
участь у конкурсі; проект остаточного договору купівліпродажу
пакета акцій; конкурсну пропозицію ціни; концепцію розвитку
товариства.
Кожний примірник підтвердних документів запечатується в
окремий конверт. Усі конверти з підтвердними документами
об’єднуються та запечатуються в окремий непрозорий конверт
із надписом «Підтвердні документи» із зазначенням на ньому
тільки адреси органу приватизації та назви конкурсу. На паке
тах «Підтвердні документи» не повинно міститись ніякої інфор
мації, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потен
ційного покупця.

Конкурсна пропозиція ціни учасників конкурсу запечатуєть
ся в окремий непрозорий конверт з надписом «Конкурсна про
позиція ціни» із зазначенням на ньому тільки адреси органу при
ватизації та назви конкурсу.
Концепція розвитку товариства запечатується в окремий не
прозорий конверт з надписом «Концепція розвитку» із зазна
ченням на ньому тільки адреси органу приватизації та назви
конкурсу.
8. Останній день строку прийняття заяв про участь у конкур
сі та підтвердних документів — за сім календарних днів до дати
проведення конкурсу.
Останній день строку подання проекту остаточного догово
ру купівліпродажу — не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу.
Конкурсна пропозиція ціни та концепція розвитку підприєм
ства подається на дату проведення конкурсу, реєстрація кон
курсних пропозицій завершується за 10 хвилин до початку про
ведення конкурсу.
9. Адреса прийняття заяв про участь у конкурсі та підтверд
них документів: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд дер
жавного майна України, к. 514, щодня з 9.00 до18.00, по п’ят
ницях та передсвяткових днях з 9.00 до 16.45.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання ВАТ
можна отримати з 9.00 до 18.00 щодня, крім вихідних та свят
кових днів за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд
державного майна України, Департамент підготовки та прове
дення конкурсів.
Телефони для довідок: (044) 2003353, 2003616,
2003617.
10. Місце ознайомлення з ВАТ.
Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформацію
можна за адресою: 61003, м. Харків, вул. Короленка, 4. Теле
фони: (057) 7315132, 7312868.
11. Дата початку та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Спеціалізоване
будівельноEмонтажне управління «Тунельбуд» буде проE
ведено через 75 днів після опублікування інформаційE
ного повідомлення про проведення конкурсу в газеті
«Відомості приватизації» об 11.00 за адресою: 01133,
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна
України, к. 303.

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ À
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804234
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будинок (літ. АІ) площею 523,8 м2 з тамбурами (а, а5, а6,
а7, а8) та замощення (І) за адресою: м. Горлівка, вул. Ремісни
ча, 4. Приватизовано фізичною особою за 13 100,40 грн.,
у т.ч. ПДВ — 2 183,40 грн.
Група нежитлових будівель і споруд, у складі: будинок (літ. БІ)
площею 243,10 м2; будинок (літ. ЖІ) площею 531,60 м2 з ґан
ком (ж) та оглядовою ямою (ж1); будинок (літ. ХІ) площею
422,70 м 2 з ґанком (х); сарай (Ю) за адресою: м. Горлівка,
вул. Інтернаціональна, 85. Приватизовано фізичною особою за
79 478,40 грн., у т.ч. ПДВ — 13 246,40 грн.
Група інвентарних об’єктів, що знаходиться на балансі і орен
дується ТОВ «Торговельний дім С.В.А.М.», у складі: будівля про
філакторію, огородження з воротами, замощення та благо
устрій за адресою: м. Донецьк, вул. Путилівський гай, 4.
Приватизовано юридичною особою за 4 053 253,20 грн., у т.ч.
ПДВ — 675 542,20 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення магазину «Дом» за адресою:
м. Червоноармійськ, мкрн Шахтарський, 26а. Приватизовано фі
зичною особою за 83 208,00 грн., у т.ч. ПДВ — 13 880,00 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення перукарні «WELLA» за адре
сою: м. Червоноармійськ, мкрн Шахтарський, 25б. Приватизова
но фізичною особою за 39 241,20 грн., у т.ч. ПДВ — 6 540,20 грн.
Вбудоване приміщення з ґанками площею 396,5 м2 за адре
сою: м. Горлівка, вул. Уманська, 33. Приватизовано фізичною
особою за 74 167,20 грн., у т.ч. ПДВ — 12 361,20 грн.
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення № 15, літ. А5, загальною площею
201,3 м2, за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської
України, 41а. Приватизовано фізичною особою за 160 605,60 грн.,
у т.ч. ПДВ — 26 767,60 грн.
Окреме індивідуально визначене майно — пересувна за
рядна електростанція ЕСБ4В31, що знаходиться на балан
сі ВАТ «Мелітопольське АТП № 12356», за адресою: м. Меліто
поль, Каховське шосе, 3. Приватизовано фізичною особою за
1 510,44 грн., у т.ч. ПДВ — 251,74 грн.
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Індивідуально визначене майно — спеціалізований авто
мобіль ЗІЛ157 К, держ. № 0702 ЛВМ (ПАРМ) за адресою:
м. Львів, вул. Городницька, 47. Приватизовано юридичною
особою за 10 482,00 грн., у т. ч. ПДВ — 1 747,00 грн.
Індивідуально визначене майно — транспортний автомобіль
ЗІЛ157 К, держ. № 0701 ЛВМ (ПАРМ) та комплект запасних
частин (ЗІП) на кожен автомобіль формування в кількості 83 оди
ниці за адресою: м. Львів, вул. Городницька, 47. Приватизовано
юридичною особою за 12 930,00 грн., у т. ч. ПДВ — 2 155,00 грн.
Індивідуально визначене майно — спеціалізований автомо
біль ЗІЛ157 К, держ. № 1641 ЛВС з обладнанням загального
призначення, допоміжним обладнанням (майстерня ремонт
номеханічна МРММ2) за адресою: м. Львів, вул. Городниць
ка, 47. Приватизовано юридичною особою за 23 340,00 грн., у
т. ч. ПДВ — 3 890,00 грн.
Індивідуально визначене майно — автомобільний причіп
(електростанція типу ЭСД10 ВС/230) за адресою: м. Львів,
вул. Городницька, 47. Приватизовано юридичною особою за
7 782,00 грн., у т. ч. ПДВ — 1 297,00 грн.
Індивідуально визначене майно — автомобільний причіп
(зварювальний агрегат типу ІАП1,5), держ. № 0804 ЛВ за ад
ресою: м. Львів, вул. Городницька, 47. Приватизовано юриди
чною особою за 7 390,80 грн., у т. ч. ПДВ — 1 231,80 грн.
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Автомобіль ЗИЛ157, держ. № 4478 НИГ, що знаходився на
балансі ВАТ «Братськавтотранс», за адресою: смт Братське,
вул. Промислова, 13. Приватизовано фізичною особою за
1 494,00 грн., у т. ч. ПДВ — 249,00 грн.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення першого поверху гуртожитку загаль
ною площею 56,4 м2, що знаходилися на балансі ВАТ «Рівнен
ський завод високовольтної апаратури», за адресою: м. Рівне,
вул. Коцюбинського, 6. Приватизовано фізичною особою за
86 293,20 грн., у т.ч. ПДВ — 14 382,20 грн.
Нежитлові приміщення першого поверху адміністративної будівлі
загальною площею 152,8 м2, що знаходилися на балансі ТОВ «Авто
шлях», за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 5. Приватизовано юри
дичною особою за 480 763,20 грн., у т.ч. ПДВ — 80 127,20 грн.
м. КИЇВ
Нежитлові приміщення площею 236,3 м2 (літ. А) за адресою:
вул. Січневого повстання, 12а. Приватизовано юридичною осо
бою за 1 185 694,80 грн., у т. ч. ПДВ — 197 615,80 грн.
Нежитлове приміщення (літ. Б) за адресою: вул. Горького, 32.
Приватизовано юридичною особою за 245 400,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 40 900,00 грн.
Нежитлові приміщення (літ. А) за адресою: вул. Володимир
ська, 92/39. Приватизовано юридичною особою за 1 096 840,00
грн., у т.ч. ПДВ — 1 316 208,00 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Автомобільні майстерні ПАРМ1м, у т. ч. автомобіль ЗІЛ131
(фургонС, спеціальна автомайстерня МРМ), 1977 р. в., держ.
№ 08788 ВІ з причепом ТАПЗ755 (бортовийЕ, зварювальний
агрегат), 1976 р. в., держ. № 10650 ВІ; автомобіль ЗІЛ131, фур
гонС (спеціальна ремонтнослюсарна майстерня МРСАТ),
1977 р. в., держ. № 08786 ВІ з причепом ЧАПЗ738 (бортовийЕ,
зарядна установка), 1977 р. в., держ. № 10801 ВІ; автомобіль
ЗІЛ131 (бортовийС), 1977 р. в., держ. № 08787 ВІ, що знахо
дяться на балансі ВАТ «Автобусний парк», за адресою: м. Він
ниця, вул. Стеценка, 75. Приватизовано фізичною особою за
30 679,60 грн., у т. ч. ПДВ — 5 113,27 грн.
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля телятника (інв. № 037) загальною площею 699,3 м2
за адресою: м. Краматорськ, вул. Ілліча, 153. Приватизовано
юридичною особою за 7 200,00 грн., у т. ч. ПДВ — 1 200,00 грн.
Нежитлове вбудоване приміщення кулінарії площею 330,5 м2
та обладнання кулінарії у кількості 16 од., що знаходяться на
балансі Дебальцівського управління по газопостачанню та га
зифікації — філії ВАТ по газопостачанню та газифікації «Доне
цькоблгаз», за адресою: м. Дебальцеве, смт Миронівський, вул.
Леніна, 20. Приватизовано фізичною особою за 20 709,80 грн.,
у т. ч. ПДВ — 3 451,63 грн.
Будівля прибудови до зварювальної ділянки (літ. З’І) площею
19,4 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Донецький завод ігра
шок», за адресою: м. Донецьк, вул. Кірова, 90. Приватизовано
юридичною особою за 11 624,20 грн., у т. ч. ПДВ —1 937,37 грн.
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Окреме індивідуально визначене майно — автомобіль ЗІЛ131,
державний № 4800 ЗПР (ПАРМ1м), що знаходиться на балан
сі ВАТ «Мелітопольське АТП № 12356», за адресою: м. Меліто

Підсумки
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про визнання конкурсу
з продажу пакета акцій ВАТ «Макошинський завод
«Сільгоспмаш» з використанням відкритості пропонування
ціни за принципом аукціону таким, що не відбувся
Інформаційне повідомлення Регіонального відділення Фон
ду державного майна України по Чернігівській області про про
ведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Макошинський
завод «Сільгоспмаш» з використанням відкритості пропонуван
ня ціни за принципом аукціону, було опубліковано в газеті «Ві
домості приватизації» № 37 (426) від 27 вересня 2006 року.
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 236079.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): ВАТ
«Макошинський завод «Сільгоспмаш».
Місцезнаходження ВАТ: 15692, Чернігівська обл., Менський рн,
смт Макошине, вул. Леніна, 70. Телефони: (04644) 41193, 41187.
На момент прийняття рішення про приватизацію ВАТ було
визнано монополістом на загальнодержавному ринку з виро
бництва протруювачів насіння для передпосівного протруюван
ня зернових культур ПНШ5. Рішенням Антимонопольного ко
мітету України від 28 січня 2005 року № 29р ВАТ було виклю
чене з Переліку об’єктів господарювання, що займають моно
польне становище на загальнодержавному ринку.
2. До продажу пропонувався пакет акцій у кількості 5 092 000 шт.,
що становить 95% статутного фонду ВАТ.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Форма випуску акцій — бездокументарна. Акції нараховані
на рахунок у цінних паперах № 050096, відкритий Фонду дер
жавного майна України зберігачем ВАТ «Державний ощадний
банк України».
Початкова ціна пакета акцій — 697 297 грн.
Крок збільшення ціни під час проведення торгів «з голосу»
ліцитатором — 7 000 гривень.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкур
сів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердже
ного наказом Фонду державного майна України від 31.08.2004
№ 1800, розпорядженням Антимонопольного комітету Украї
ни від 31.08.2004 № 330р, рішенням Державної комісії з цін
них паперів та фондового ринку від 17.11.2004 № 489, конкурс
з продажу пакета акцій ВАТ «Макошинський завод «Сільгосп
маш» визнано таким, що не відбувся у зв’язку з відсутністю за
яв претендентів на участь у конкурсі.

поль, Каховське шосе, 3. Приватизовано фізичною особою за
14 310,00 грн., у т. ч. ПДВ — 2 385,00 грн.
Окреме індивідуально визначене майно — майстерня техні
чного обслуговування автомобілів МТОАТ, а саме: автомобіль
ЗІЛ131, державний № 6152 ЗПТ, що знаходиться на балансі
ВАТ «Мелітопольське АТП № 12356», за адресою: м. Меліто
поль, Каховське шосе, 3. Приватизовано фізичною особою за
16 960,00 грн., у т. ч. ПДВ — 2 826,67 грн.
Окреме індивідуально визначене майно — автомобіль ЗІЛ157
(ПАРМ1м), державний № 6157 ЗПТ, що знаходиться на ба
лансі ВАТ «Мелітопольське АТП № 12356», за адресою: м. Ме
літополь, Каховське шосе, 3. Приватизовано фізичною особою
за 13 940,00 грн., у т. ч. ПДВ — 2 323,33 грн.
Окреме індивідуально визначене майно — автомобіль ЗІЛ157
(ПАРМ1м), державний № 6155 ЗПТ, що знаходиться на ба
лансі ВАТ «Мелітопольське АТП № 12356», за адресою: м. Ме
літополь, Каховське шосе, 3. Приватизовано фізичною особою
за 8 940,00 грн., у т. ч. ПДВ — 1 490,00 грн.
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване приміщення площею 47,3 м2 за адре
сою: м. Молодогвардійськ, вул. Свердлова, 11. Приватизовано
фізичною особою за 30 569,00 грн., у т. ч. ПДВ — 5 094,80 грн.
м. КИЇВ
Окреме індивідуально визначене майно — автотранспорт у
складі: автомобіль ЗІЛ157 № 4210 КИК, індивідуальні комплек
ти запасних частин та інструментів, за адресою: вул. Зрошува
льна, 7. Приватизовано юридичною особою за 13 950,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 2 325,00 грн.
Пересувна ремонтна майстерня МТОАТЗІЛ131 № 7069 КИУ
за адресою: вул. Оранжерейна, 1. Приватизовано юридичною
особою за 9 960,00 грн., у т. ч. ПДВ — 1 660,00 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
м. КИЇВ
Нежитлове приміщення площею 33,2 м2 за адресою: вул. Те
ремківська, 2а.
Нежитлове приміщення площею 40,0 м2 за адресою: вул. Са
ксаганського, 36.
Нежитлове приміщення площею 175,8 м2 за адресою: вул.
Горького, 162.
Нежитлове приміщення площею 190,0 м2 за адресою: вул.
Горького, 154.
Нежитлове приміщення площею 485,9 м2 за адресою: вул.
МикильськоБотанічна, 17/4.
Нежитлове приміщення площею 86,8 м2 за адресою: вул. Ма
локитаївська, 73.
Нежитлове приміщення площею 64,1 м2 за адресою: просп.
40річчя Жовтня, 46/1.
Нежитлове приміщення площею 60,0 м2 за адресою: вул.
Червоноармійська, 132.
Нежитлове приміщення площею 25,0 м2 за адресою: вул. Го
лосіївська, 6.
Нежитлове приміщення площею 84,0 м2 за адресою: просп.
Глушкова, 30.
Окреме індивідуально визначене майно — огорожа госпо
дарська, водопровід, що орендується ЗАТ «Танссервісінвест»,
за адресою: с. Рибне, вул. Берегова, 1а.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 22.12.06 № 1938)
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля пилорами загальною площею 71,8 м2, що знаходить
ся на балансі ЗАТ «Турбівцукор», за адресою: Липовецький рн,
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смт Турбів, вул. Миру, 93. Спосіб приватизації: аукціон (ра
зом із земельною ділянкою, на який розташований об’єкт
приватизації).
Будівля прохідної з підвалом загальною площею 88,2 м2, що
знаходиться на балансі ВАТ «Хмільницьке будівельномонтажне
підприємство № 8», за адресою: м. Хмільник, вул. Івана Богу
на, 77. Спосіб приватизації: аукціон (разом із земельною діля
нкою, на який розташований об’єкт приватизації).
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля компресорного цеху ліквідованої газокомпресорної
станції (ГКС3) загальною площею 1 723,1 м2, що знаходиться
на балансі ТОВ «Базальт», за адресою: смт Ратне, вул. Шев
ченка, 57. Спосіб приватизації: аукціон (разом із земельною ді
лянкою, на який розташований об’єкт приватизації).
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Окреме індивідуально визначене майно — будівля сараю
площею 12,4 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Ремсервіс»,
за адресою: м. Золочів, вул. Львівська, 56. Спосіб приватиза
ції: аукціон (разом із земельною ділянкою, на який розташова
ний об’єкт приватизації).
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля колишнього Катеринопільського районного суду
загальною площею 200 м2, що знаходиться на балансі тери
торіального управління державної судової адміністрації в Чер
каській області, за адресою: смт Катеринопіль, вул. Леніна, 43.
Спосіб приватизації: аукціон (разом із земельною ділянкою, на
який розташований об’єкт приватизації).
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів колишньої бази відпочинку, що
знаходиться на балансі ВАТ «Хмельницькцукорбуд» і оренду
ється ТОВ «Туристична фірма «Навколо світу ХХІ», за адресою:
Городоцький рн, с. Мартинківці. Спосіб приватизації: аукціон
(разом із земельною ділянкою, на який розташований об’єкт
приватизації).
м. СЕВАСТОПОЛЬ
Окреме індивідуально визначене майно — група інвентар
них об’єктів, що знаходиться на балансі та орендується ПП «Мо
рито», у складі:
виробничий корпус (літ. Г) загальною площею 196,4 м2;
будівлі прохідної (літ. Д) загальною площею 5,9 м2, за адре
сою: м. Севастополь, вул. Ревякіна, 1. Спосіб приватизації:
аукціон (разом із земельною ділянкою, на який розташований
об’єкт приватизації).

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
окремого індивідуально визначеного майна —
автомобіля ЗІЛE131 МТОEАТ
(вантажний фургон, спеціальний)
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно — ав
томобіль ЗІЛ131 МТОАТ (вантажний фургон, спеціальний),
1977 р. в., номерний знак №3436 ВИТ, що знаходиться на ба
лансі ВАТ «Липовецьке АТП10544».
Балансоутримувач: ВАТ «Липовецьке АТП10544», код за
ЄДРПОУ 05460893; адреса: 22505, Вінницька обл., смт Липо
вець, вул.Чкалова,29.
Адреса об’єкта: 22505, Вінницька обл., смт Липовець,
вул. Чкалова,29.
Відомості про об’єкт: автомобіль ЗІЛ131 МТОАТ (вантаж
ний фургон, спеціальний, 1977 р. в., ном. знак № 3436 ВИТ),
шасі № 263644, двигун № 451762, колір зелений, пробіг —
3 700 км, акумулятор у неробочому стані, вийшов строк
експлуатації.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 5 188,33 грн.,
ПДВ: 1 037,67 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
6 226,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
рахунок РВ ФДМУ у Вінницькій області № 37187006000498 в
банку УДК у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ
13327990.
Грошові кошти в розмірі 622,60 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться рахунок РВ
ФДМУ по Вінницькій області № 37315005000498 в банку УДК у
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990.
Заяви на участь в аукціоні приймаються до 05.02.2007.
Аукціон відбудеться 09.02.2007 о 10.00 за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя,10 (вінницька філія ДАК «НаціоE
нальна мережа аукціонних центрів»).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою йо
го розташування. Додаткову інформацію можна одержати за
місцем подання заяви.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, тел. 322534, час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім
вихідних).
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
окремого індивідуально визначеного майна —
автомобіля ЗІЛE131 МТОEАТ (вантажний, ремонтна
майстерня зі спецобладнанням)
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – ав
томобіль ЗІЛ131 МТОАТ (вантажний, ремонтна майстерня зі
спецобладнанням), 1976 р. в., номерний знак №3938 ВИО, що
знаходиться на балансі ВАТ «Вінницьке АТП10554».
Балансоутримувач: ВАТ «Вінницьке АТП10554», код за
ЄДРПОУ 05482245; адреса: 21100, м. Вінниця, вул. Максимо
вича, 6.
Адреса об’єкта: 21100, м. Вінниця., вул. Максимовича, 6.
Відомості про об’єкт: автомобіль ЗІЛ131 МТОАТ (вантаж
ний, ремонтна майстерня зі спецобладнанням), 1976 р. в., но
мерний знак № 3938 ВИО, шасі № 197310, двигун № 51188,
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колір зелений, пробіг — 4 120 км, акумулятор у неробочому
стані, вийшов строк експлуатації.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 5 461,66 грн.
ПДВ: 1 092,34 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
6 554,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
рахунок РВ ФДМУ у Вінницькій області № 37187006000498 в
банку УДК у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ
13327990.
Грошові кошти в розмірі 655,40 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться рахунок РВ
ФДМУ по Вінницькій області № 37315005000498 в банку УДК у
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990.
Заяви на участь в аукціоні приймаються до 05.02.2007.
Аукціон відбудеться 09.02.2007 о 10.00 за адресою: м.
Вінниця, вул. Гоголя, 10 (вінницька філія ДАК «НаціональE
на мережа аукціонних центрів»).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою йо
го розташування. Додаткову інформацію можна одержати за
місцем подання заяви.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця,
вул. Гоголя,10, тел. 322534, час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім
вихідних).

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
початкової вартості продажу на 30% об’єкта
комунальної власності — будівлі площею 1 146,1 м2
Назва об’єкта: будівля площею 1 146,1 м2.
Адреса: 86300, Донецька обл., м. Кіровське, вул. Кошово
го, 12.
Балансоутримувач: Кіровська міська рада, код за ЄДРПОУ
04053051, за адресою: 86300, Донецька обл., м. Кіровське,
вул. Шахтарська, 39.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля ( літ. А ) загаль
ною площею 1 146,1 м2, у тому числі: підвал площею 39,5 м2,
І поверх площею 549,1 м2, ІІ поверх площею 557,5 м2; площа
забудови 676,2 м2, будівельний обсяг — 5 072 м3, рік побудо
ви — 1971.
Земельна ділянка окремо не визначена.
Початкова вартість продажу на аукціоні — 19 735,80 грн.
ПДВ — 3 947,16 грн.
Початкова вартість продажу на аукціоні з урахуванням
ПДВ — 23 682,96 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний погодитись з умо
вами аукціону, питання землекористування покупець вирішує
самостійно в порядку, визначеному чинним законодавством;
подальше відчуження та передача в іпотеку покупцем об’єкта
приватизації в період чинності умов договору купівліпродажу
здійснюється за погодженням продавця із забезпеченням пе
реходу до нового власника всіх зобов’язань, невиконаних по
купцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх
невиконання, визначених законодавством та цим договором
прав та обов’язків згідно з законодавством України. Перемо
жець аукціону — покупець відшкодовує витрати, пов’язані з
підготовкою об’єкта до приватизації у сумі 1 100,00 грн. та
сплачує винагороду фірмі — ліцитатору, яка проводить аукці
он, на підставі окремого договору .
Переможець аукціону — покупець, який відмовився від під
писання протоколу аукціону або укладання договору купів
ліпродажу сплачує продавцю неустойку в розмірі 20% від
остаточної ціни продажу на аукціоні об’єкта приватизації в
установленому законом порядку. Такий учасник позбавля
ється права на подальшу участь в аукціоні по об’єкту прива
тизації, що продається (рішення Кіровської міської ради від
13.09.2006 № 5/912).
Реєстраційний збір у сумі 17 грн., кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації , вносяться на р/р №
37186009000527; одержувач — УДК у м. Горлівці Донецької
обл., банк ГУ ДКУ у Донецькій обл., МФО 834016, код за
ЄДРПОУ 34686448.
Грошові кошти в розмірі 2 368,30 грн., що становить 10%
від початкової вартості продажу об’єкта, вносяться на р/р
№ 37318004000527, одержувач — УДК у м. Горлівці Донецької
обл., банк ГУ ДКУ у Донецькій області , МФО 834016, код за
ЄДРПОУ 34686448.
Заяви приймаються до 12 лютого 2007р. включно.
Аукціон буде проведено 16 лютого 2007 р. об 11.00 за
адресою: Донецька обл., м. Кіровське, вул. Шахтарська, 39,
у приміщенні Кіровської міської ради.
Служба з організації та проведення аукціону: Горлівське
представництво Фонду держмайна України, за адресою: 84617,
Донецька обл., м. Горлівка, пр. Перемоги, 31а. Додаткову
інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00 до 16.00 за
тел. 44157.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом об’єкта комунальної
власності — вбудованого нежитлового приміщення
Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення.
Адреса: 86200, Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Шкільна, 2.
Відомості про об’єкт: приміщення площею 99,84 м2.
Початкова вартість продажу об’єкта: 3 914 грн. 74 коп.,
у т. ч. ПДВ — 652,46 грн., вартість без ПДВ — 3 262,28 грн.
Сума застави: 10% від початкової вартості об’єкта.
Земельна ділянка — не надається.
Умови конкурсу.
1. Виконання санітарногігієнічних норм щодо утримання
об’єкта.
2. Забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта тери
торії.
3. Профіль функціонального призначення будівлі — будь
який.
4. Об’єкт приватизації відчужується або здається в оренду з
дотриманням умов, на яких він був придбаний.
5. Покупець сплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єк
та до приватизації.

6. Переможець конкурсу, який відмовився від укладання до
говору купівліпродажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку
в розмірі 20% від кінцевої ціни продажу.
7. Переможець конкурсу протягом місяця після укладення до
говору купівліпродажу повинен укласти договір з відповідною
житловоексплуатаційною організацією про пайову участь в
експлуатаційних витратах з утримання всієї будівлі, в якій зна
ходиться приватизований об’єкт.
8. Експлуатація об’єкта приватизації повинна забезпечува
ти доступ до комунікацій та інженерних мереж, що проходять
по території об’єктів, організаціям та підприємствам, які об
слуговують ці комунікації та інженерні мережі.
9. Покупець повинен погодитись з умовами конкурсу, про
понувати кращі умови конкурсу, пропонувати кращі умови ви
користання об’єкта та вищу ціну.
Засоби платежу: грошові кошти покупця у національній
валюті шляхом безготівкового перерахування на рахунок
продавця.
Строк прийняття заяв: до 15.01.2007.
Заяви на участь у конкурсі приймаються за адресою: 86211,
Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Леніна, 4, к. 416.
Конкурс відбудеться 22.01.2007 за адресою: 86211,
Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Леніна, 4, каб. 404.
Адреса конкурсної комісії: 86211, Донецька обл., м. Шах
тарськ, вул. Леніна, 4, каб. 416. Тел. для довідок (06255)
42033.
Сплата: за участь у конкурсі щодо приватизації об’єкта ко
мунальної власності — у розмірі 17 грн., за подання заяви на
приватизацію — 8,50 грн. та 10% від початкової вартості
об’єкта — застава за об’єкт приватизації перераховуються на
р/р № 37112048001283, код за ЗКПО 04053074, МФО 834016
УДК у Донецькій області, одержувач — Шахтарська міська рада.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі автогража
Назва об’єкта: будівля автогаража, що не увійшла до статут
ного фонду ВАТ «Чинар».
Адреса: 10020, м. Житомир, вул. Максютова, 14.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 13581814.
Балансоутримувач: ВАТ «Чинар».
Адреса балансоутримувача: 10020, м. Житомир, вул. Мак
сютова, 14.
Призначення об’єкта: утримання та обслуговування авто
мобілів.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: будівля ав
тогаража на 7 автомобілів знаходиться в задовільному тех
нічному стані. В автомобільних боксах є сліди змокання стін,
відпадання штукатурки. До будівлі автогаражів існує зруч
ний під’їзд. Дорога заасфальтована. Будівля одноповерхо
ва, цегляна, перекриття залізобетонне, відсутня оглядова
яма.
Вартість продажу без ПДВ: 184 566,00 грн.
ПДВ: 36 913,20 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 221 479,20 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода
жу: 22 148,00 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; забез
печення дотримання санітарноекологічних норм під час екс
плуатації об’єкта; утримання прилеглої території у належному
санітарному стані.
Питання придбання чи оренди земельної ділянки покупець
вирішує з органами місцевого самоврядування після набуття
ним права власності на об’єкт приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі
17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт при
ватизації перераховуються на рахунок одержувача 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 одержувача коштів: ре
гіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК
у Житомирській області, рах. № 37314013000010, МФО
811039.
Аукціон буде проведено 23 лютого 2007 року об
11.00 за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, акE
товий зал.
Кінцевий термін прийняття заяв 19 лютого 2007 року до
18.00.
Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати за адре
сою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 227668.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Житомирській області, м. Житомир,
вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 227668, в робочі дні з 9.00
до 18.00

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
початкової вартості продажу на 30% окремого
індивідуально визначеного майна — спеціальної
ремонтноEслюсарної майстерні ЗІЛE157 ПАРМ,
держ. № 94E86 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. Хар
ків, вул. Киргизька, 21.
Відомості про об’єкт: окреме індивідуально визначе
не майно — спеціальна ремонтнослюсарна майстерня
ЗІЛ157 ПАРМ, держ. № 9486 ХАХ, призначене для ви
конання розбиральнозбиральних, слюсарнопідгоночних
та інших робіт при ремонті автомобільної техніки, 1968 рік
випуску. Майстерня укомплектована майном та облад
нанням (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%).
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Умови продажу об’єкта.
1. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
2. 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 вносяться Регіо
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37186501900001 в ГУДКУ у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 1 655,64 грн., що становить 10 від
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській обла
сті на р/р № 37317000140001 в ГУДКУ у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів:
Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Хар
ків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для до
відок 7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар
ків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для до
відок 7051848.
Аукціон буде проведено 9 лютого 2007 року об 11.00
в приміщенні Харківського аукціонного центру — філії
Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукE
ціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова ДаE
ча, 4.
Останній день приймання заяв — 5 лютого 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
початкової вартості продажу на 30%
автомобіля ЗІЛE131 МТОEАТ, держ. № 92E83 ХАФ,
що знаходиться на балансі ВАТ «Автотранспортне
підприємство 16354»
Н а з в а о б ’ є к т а : 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. Мо
розова, 18.
Відомості про об’єкт: автомобіль ЗІЛ131 МТОАТ, держ.
№ 9283 ХАФ, 1973 рік випуску. Автомобіль укомплектовано
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.
1. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
2. 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 вносяться Регіо
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37186501900001 в ГУДКУ у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 1 520,40 грн., що становить 10 від
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській обла
сті на р/р № 37317000140001 в ГУДКУ у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Ре
гіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків,
Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для довідок
7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар
ків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для до
відок 7051848.
Аукціон буде проведено 9 лютого 2007 року об 11.00
в приміщенні Харківського аукціонного центру — філії
Державної акціонерної компанії «Національна мережа

аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. ШатілоE
ва Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 5 лютого 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
початкової вартості продажу на 30%
автомобіля ЗІЛE131Н ПАРМ 1М1, держ. № 29E25 ХАЧ,
що знаходиться на балансі
ВАТ «Автотранспортне підприємство 16354»
Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ131Н ПАРМ 1М1, держ.
№ 2925 ХАЧ.
Адреса об’єкта: 61105, м. Харків, вул. Морозова, 18.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 03118989, ВАТ «Авто
транспортне підприємство 16354», 61105, м. Харків, вул. Мо
розова, 18.
Відомості про об’єкт: автомобіль ЗІЛ131Н ПАРМ 1М1, держ.
№ 2925 ХАЧ, 1990 рік випуску. Майстерня укомплектована
майном та обладнанням (29 од.).
Вартість продажу без ПДВ — 13 454,00 грн., ПДВ — 2 690,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
16 144,80 грн. (знижено на 30%).
Умови продажу об’єкта.
1. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
2. 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 вносяться Регіо
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37186501900001 в ГУДКУ у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 1 614,48 грн., що становить 10 від
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській обла
сті на р/р № 37317000140001 в ГУДКУ у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Ре
гіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків,
Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для довідок
7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар
ків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для до
відок 7051848.
Аукціон буде проведено 9 лютого 2007 року об 11.00 в
приміщенні Харківського аукціонного центру — філії ДерE
жавної акціонерної компанії «Національна мережа аукціE
онних центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова
Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 5 лютого 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
початкової вартості продажу на 30% причепа 1EАПE1,5 г
електростанція, держ. № 25E51 ХА, що знаходиться
на балансі ВАТ «Автотранспортне підприємство 16354»
Назва об’єкта: причіп 1АП1,5 г 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. Мо
розова, 18.
Відомості про об’єкт: причіп 1АП1,5 г електростанція, держ.
№ 2551 ХА, 1964 рік випуску. Об’єкт укомплектований май
ном 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.
1. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
2. Зняття об’єкта з обліку в органах ДАІ покупець здійснює
самостійно за рахунок власних коштів.

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Ä
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804249
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Корівник, що знаходиться за адресою: Волинська обл.,
Луцький рн, с. Буяни. Приватизовано фізичною особою за
51 000 грн., у т. ч. ПДВ — 8 500 грн.
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівництво експлуатаційної бази, що знаходиться на ба
лансі Обухівського міжрайонного управління водного гос
подарства, за адресою: Київська обл., м. Васильків. При
ватизовано юридичною особою за 181 500 грн., у т. ч. ПДВ —
30 250 грн.
Інформацію Центрального апарату ФДМУ, Департамен
ту продажу цілісних майнових комплексів про повторний
продаж на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва —
адмінбудинку ДПІ в Ленінському районі, опубліковану в
газеті «Відомості приватизації» від 06.12.2006 № 47 (436)
на стор. 7, вважати недійсною.
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ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів незавершеного
будівництва
Назва об’єкта: незавершене будівництво середньої шкоE
ли № 2.
Адреса: 11200, Житомирська обл., смт Ємільчине,
вул. 1 Травня.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 33732519.
Балансоутримувач: Головне управління будівництва та ар
хітектури Житомирської ОДА.
Адреса балансоутримувача: 10014, м. Житомир, Майдан
Рад, 12.
Призначення об’єкта: загальноосвітній навчальний заклад.
Характеристика об’єкта: будівля складної архітектурної
форми різних обсягів, стіни з силікатної цегли, які зведені на
висоту одного, двох та трьох поверхів. Перегородки частко
во зруйновані. Є місце руйнування плит перекриття 3го
поверху та сходових маршів, перегородки місцями впали.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіо
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р
№37186501900001 в ГУДКУ у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 343,56 грн., що становить 10 від
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській об
ласті на р/р №37317000140001 в ГУДКУ у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Ре
гіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків,
Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для довідок
7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар
ків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для до
відок 7051848.
Аукціон буде проведено 9 лютого 2007 року об 11.00
в приміщенні Харківського аукціонного центру — філії
Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. ШатілоE
ва Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 5 лютого 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
початкової вартості продажу на 30% причепа 1EАПE1,5 г
електрозварювальний агрегат, держ. № 25E52 ХА,
що знаходиться на балансі ВАТ «Автотранспортне
підприємство 16354»
Назва об’єкта: причіп 1АП1,5 г електрозварювальний аг
регат, 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. Мо
розова, 18.
Відомості про об’єкт: причіп 1АП1,5г електрозварю
вальний 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%).
Умови продажу об’єкта.
1. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою об’єк
та до приватизації.
2. 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 вносяться Регіо
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37186501900001 в ГУДКУ у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 256,20 грн., що становить 10 від
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській
області на р/р № 37317000140001 в ГУДКУ у Харківській обла
сті, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач кош
тів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків,
Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для довідок
7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар
ків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для до
відок 7051848.
Аукціон буде проведено 9 лютого 2007 року об 11.00
в приміщенні Харківського аукціонного центру — філії
Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. ШатіE
лова Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 5 лютого 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.

Будівля не поштукатурена всередині, підлоги, дверні та ві
конні заповнення не виконувалися. Загалом об’єкт перебу
ває у незадовільному технічному стані. Інженерні комуніка
ції до об’єкта не підведені.
Будівництво здійснювалось протягом 1992—1994 років.
Ступінь будівельної готовності: 20%.
Відомості про земельну ділянку: 2,272 га.
Вартість продажу без ПДВ: 15 833,20 грн.
ПДВ: 3 166,64 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 18 999,84 грн.
Грошові кошти, що становить 10% початкової вартості
об’єкта: 1 900 грн.
Умови продажу:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будів
ництва та ввести його в експлуатацію протягом 5 років з мо
менту підписання акта прийманняпередачі; можлива змі
на первісного призначення; протягом одного року з момен
ту підписання акта прийманняпередачі підготувати доку
менти та здійснити відповідні дії щодо переоформлення
права забудовника на об’єкт незавершеного будівництва;
не здійснювати відчуження об’єкта незавершеного будів
ництва та земельної ділянки, на якій розташований цей
об’єкт, до моменту завершення будівництва та введення йо
го в експлуатацію; забезпечення вимог екологічної безпе
ки, охорони навколишнього природного середовища під час
добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта
приватизації.

10 січня 2007 року
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Назва об’єкта: незавершене будівництво одноквартирE
ного житлового будинку.
Адреса: 13240, Житомирська обл., Чуднівський рн, смт Ве
ликі Коровинці, вул. Коцюбинського.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00385827.
Балансоутримувач: ВАТ «Коровинецьке».
Адреса балансоутримувача: 13240, Житомирська обл., Чуд
нівський рн, смт Великі Коровинці, вул. Ватутіна, 56.
Характеристика об’єкта: будинок двоповерховий (другий по
верх — мансардний). Стіни з силікатної цегли, перегородки та
панелі перекриття — 100%, покрівля з азбестоцементних листів,
штукатурка, підлоги, столярка відсутні. Віконні та дверний отво
ри забиті дошками. Балкон відсутній, встановлені тільки кон
солі.
Будівництво здійснювалось протягом 1992—1995 років.
Ступінь будівельної готовності: дані відсутні.
Відомості про земельну ділянку: 0,25 га.
Вартість продажу без ПДВ: 9 800,00 грн.
ПДВ: 1 960,00 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 11 760,00 грн.
Грошові кошти, що становить 10% початкової вартості
об’єкта: 1 176,00 грн.
Умови продажу:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва
та ввести його в експлуатацію протягом 3 років з моменту під
писання акта прийманняпередачі; збереження первісного
призначення; протягом одного року з моменту підписання ак
та прийманняпередачі підготувати документи та здійснити від
повідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’
єкт незавершеного будівництва; не здійснювати відчуження
об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на
якій розташований цей об’єкт, до моменту завершення будів
ництва та введення його в експлуатацію; забезпечення вимог
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного се
редовища під час добудови та подальшого введення в експлу
атацію об’єкта приватизації.
Назва об’єкта: незавершене будівництво реконструкції
школи під військкомат (повторний продаж).
Адреса: 12600, Житомирська обл., смт Брусилів, вул. Лер
монтова, 9.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 33732519.
Балансоутримувач: Головне управління будівництва та архі
тектури Житомирської ОДА.
Адреса балансоутримувача: 10014, м. Житомир, Майдан
Рад, 12.
Призначення об’єкта: організація введення обліку військо
возобов’язаних.
Характеристика об’єкта: об’єкт являє собою одноповерхову
будівлю старої побудови з керамічної цегли, зовні побілену. Ві
конні дерев’яні рами у незадовільному стані, засклення відсут
нє. Покрівля з азбестоцементних листів, підлога відсутня, пе
регородки частково зруйновані. Приміщення всередині пошту
катурене окремими місцями, штукатурка стелі майже відсут
ня. До об’єкта веде дорога з асфальтовим покриттям, уздовж
якої прокладена повітряна лінія електропередач. Інші інженер
ні комунікації відсутні.
Будівництво здійснювалось протягом 1996—1999 років.
Ступінь будівельної готовності: 15%.
Відомості про земельну ділянку: 0,0729 га.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 68 435,50 грн.
ПДВ: 13 687,10 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 82 122,60 грн.
Грошові кошти, що становить 10% початкової вартості
об’єкта: 8 213,00 грн.
Умови продажу:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва
та ввести його в експлуатацію протягом 3 років з моменту під
писання акта прийманняпередачі; можлива зміна первісного
призначення; протягом одного року з моменту підписання ак
та прийманняпередачі підготувати документи та здійснити від
повідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’
єкт незавершеного будівництва; не здійснювати відчуження
об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на
якій розташований цей об’єкт, до моменту завершення будів
ництва та введення його в експлуатацію; забезпечення вимог
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного се
редовища під час добудови та подальшого введення в експлу
атацію об’єкта приватизації.
Назва об’єкта: незавершене будівництво заводу «ПродE
товарів» (цех безалкогольних напоїв) (повторний продаж).
Адреса: 12643, Житомирська обл., Брусилівський рн,
с. Скочище, вул. Вокзальна, 8 (станція Скочище) .
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 13552497.
Балансоутримувач: Житомирська державна дирекція «Чор
нобильбуд».
Адреса балансоутримувача: 10012, м. Житомир, вул. Гого
лівська, 4.
Призначення об’єкта: виробництво безалкогольних напоїв.
Характеристика об’єкта: цех безалкогольних напоїв: каркас
на двоповерхова будівля зі стінами з силікатної цегли. Кар
кас, що складається з колон, фундаментних балок, ребрис
тих панелей та балок перекриття, виконаний не на всю
проектну довжину. Майже повністю виконане з залізобетон
них плит перекриття першого поверху та покриття другого.
Частково виконані перегородки на двох поверхах цеху. Склад
матеріальнотехнічного постачання: виконаний з модульних
металевих конструкцій, покрівля — з оцинкованої жесті. Ре
конструкція котельні: виконані тільки стрічкові фундаменти.
Будівництво здійснювалось протягом 1993—1995 років.
Ступінь будівельної готовності: 9% .
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка не відве
дена, об’єкт розташований на території діючого заводу.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 87 799,40 грн.
ПДВ: 17 559,88 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 105 359,28 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода
жу об’єкта: 10 536,00 грн.
Умови продажу:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва
та ввести його в експлуатацію протягом 3 років з моменту під
писання акта прийманняпередачі; можлива зміна первісного
призначення; протягом одного року з моменту підписання ак
та прийманняпередачі підготувати документи та здійснити
відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на
об’єкт незавершеного будівництва; не здійснювати відчужен
ня об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки,
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на якій розташований цей об’єкт, до моменту завершення бу
дівництва та введення його в експлуатацію; забезпечення ви
мог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в екс
плуатацію об’єкта приватизації.
Питання придбання чи оренди земельної ділянки, відведе
ної під забудову об’єкта незавершеного будівництва, покупець
вирішує з органами місцевого самоврядування після набуття
ним права власності на об’єкт приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн.
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне
відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомир
ській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.
Грошові кошти, що становить 10% від початкової вартості об’єк
та, перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональ
не відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Жито
мирській області, рах. № 37314013000010, МФО 811039.
Аукціон буде проведено 23 лютого 2007 року об 11.00
за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий зал.
Кінцевий термін прийняття заяв: 19 лютого 2007 року до
18.00.
Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати за адре
сою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 227668.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Житомирській області, м. Житомир, вул.
1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 227668, в робочі дні з 9.00 до 18.00.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукцiонi під розбирання спального
корпусу на 100 місць
Назва об’єкта: спальний корпус на 100 місць.
Мiсцезнаходження об’єкта: 27100, Кіровоградська область,
Новоукраїнський район, с. Піддубне, вул. Горького, 1.
Балансоутримувач: міжколгоспний санаторій «Гусарське
урочище».
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача та його адреса:
05527090; 27100, Кіровоградська область, Новоукраїнський
район, с. Піддубне, вул. Горького,1.
Відомості про об’єкт: окремо розташована чотириповерхо
ва недобудована будівля з підвальним приміщенням, форма
забудови об’єкта в плані — «Н» подібна, з габаритними розмі
рами 34,02х22,76 м, висота кожного поверху 3,0 м; закладено
фундаменти, бетонні блоки стін підвалу, на чотирьох поверхах
виконано цегляну кладку зовнішніх стін та внутрішніх перего
родок, парапетних стін, фронтонів, вентиляційних шахт, змон
товано міжповерхові плити перекриття та плити лоджій, залі
зобетонні вироби сходових клітин.
Cтупінь будівельної готовності: 45%.
Площа земельної дiлянки: земельна ділянка окремо не від
ведена, об’єкт розташований на ділянці земельного відведення
санаторію «Гусарське урочище» на підставі Державного акта
на право постійного користування землею.
Вартість об’єкта без ПДВ — 17 349,96 грн., ПДВ —
3 469,99 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
20 819,95 грн.
Умови продажу: завершити розбирання об’єкта незаверше
ного будівництва в строк 2 (два) роки з моменту нотаріального
посвідчення та державної реєстрації договору купівліпродажу;
здійснювати заходи щодо збереження навколишнього приро
дного середовища, забезпечувати дотримання санітарних та
екологiчних норм пiд час розбирання об’єкта з урахуванням
особливостей розташування об’єкта в безпосередній близько
сті до будівель діючого санаторного закладу; після демонтажу
конструкцій підвального приміщення, котлован необхідно за
сипати родючим ґрунтом, придатним для засадження дерева
ми; після розбирання об’єкта земельну дiлянку під об’єктом не
завершеного будівництва здати міжколгоспному санаторію «Гу
сарське урочище» за актом прийманняпередачі; не здійсню
вати вiдчуження об`єкта незавершеного будівництва та зе
мельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту
закінчення розбирання; на вимогу працівників регіонального
відділення до моменту закінчення розбирання та підписання ак
та підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі
продажу надавати на ознайомлення необхідні матеріали, відо
мості, документи щодо виконання умов договору купівлі
продажу.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних осіб.
Учасники аукціону вносять грошові кошти в розмірі 2 082,00 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта приватиза
ції, на рахунок: р/р № 37312002000547; банк — УДК у Кiрово
градськiй областi, МФО 823016, код 13747462, одержувач —
Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,0 грн. вноситься: р/р №
37182500900001, код 13747462, банк — УДК у Кiровоградськiй
областi, МФО 823016, отримувач — Регіональне відділення
ФДМУ по Кіровоградській області.
Термін прийняття заяв — протягом 27 днів із дня опубліку
вання цієї інформації.
Аукціон буде проведено через 30 днів з дня опублікуE
вання цієї інформації об 11.00 за адресою: 25009, м. КіE
ровоград, вул. Глинки, 2, Регіональне відділення ФДМУ
по Кіровоградській області.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його знаходжен
ня, в робочі дні отримати додаткову інформацію в Регіональ
ному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 710, тел. 332332.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009,
м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 809, тел. 334540.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів державної форми власності
1. Назва об’єкта: розширення міського водозабору, що
знаходиться на балансі відкритого акціонерного товариства
«Бродівський механічний завод» (80600, Львівська обл., м. Бро
ди, вул.Чупринки,6, код за ЗКПО 14314736) із 30% знижкою.
Місцезнаходження: 80600, вул. Богуна, м. Броди, Львівська
область.
Відомості про об’єкт: розширення міського водозабору скла

дається з трьох частин: цегляний будинок насосної, бетонна
яма водозабору, залізобетонний відстійник.
Цегляний будинок насосної — розмірами 24,5х6,3 м. Будів
ля цегляна, одноповерхова, висотою 3,6 м з бетонною ямою в
середині будівлі розмірами 12,0х5,8 м, глибиною 4,0 м.
Виконано: фундамент стрічковий розмірами 24,5х6,3 м з за
лізобетонних блоків у кількості 76 шт., ураховуючи бетонну яму;
гідроізоляція стін та фундаменту площею 24,64 м2; улаштова
но бетонну стяжку в ямі площею 69,6 м2; покриття з залізобе
тонних плит ребристих розмірами 1,6 х 6,0 м у кількості 15 шт.;
покрівля рулонна площею 154 м2; стіни цегляні в 1,5 цегли на
цементновапняному розчині, не оштукатурені. Інженерні ко
мунікації, оздоблення, оштукатурення, вікна, двері, підлога від
сутні.
Бетонна яма водозабору — розмірами 12х39 м. Споруда за
лізобетонна, глибиною 5,0 м, складається з двох бетонних ям
розмірами 12,0 х 19,5 м, сполучених між собою.
Виконано: стіни з залізобетонних плит розмірами 12,0х5,0 м,
у кількості 105 шт., покриття з залізобетонних плит розмірами
1,2 х 6,0 м у кількості 14 шт. та 7 плит розмірами 3,0 х 6,0 м.
Інженерне оснащення, насоси, трубопроводи відсутні.
Залізобетонний відстійник — розмірами 6,0х12 м. Споруда
залізобетонна, глибиною 5,0 м. Складається з бетонної ями від
критого типу, яка охороняється.
Виконано: стіни з залізобетонних плит розмірами 1,2х5,0 м,
товщиною 20 см, у кількості 30 шт. (36м3); дно забетоноване,
площа бетонної стяжки 72м2, з улаштуванням підстилаючого
глинобитного шару (14,4 м3). Покриття відсутнє. Інженерне
оснащення, насоси, трубопроводи відсутні.
Земельна ділянка: питання земельної ділянки вирішується
новим власником згідно з чинним законодавством після під
писання договору купівліпродажу.
Загальна площа забудови: 0,3 га.
Ступінь будівельної готовності: 10%.
Умови продажу:
завершення будівництва об’єкта протягом п’яти років без
збереження його первісного призначення; заборона відчу
ження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ді
лянки, на якій розташований об’єкт, до моменту завершен
ня його будівництва та введення в експлуатацію; забезпе
чення вимог екологічної безпеки і охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого
введення в екcплуатацію об’єкта приватизації; на вимогу
продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення
будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевір
ки виконання умов договору надавати продавцю для озна
йомлення необхідні матеріали, відомості, документи, тощо
про виконання умов договору; у шестимісячний термін з
моменту підписання договору підготувати документи та
здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забу
довника на об’єкт та права землекористування на земельну
ділянку під ним.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 63 102,20 грн.,
ПДВ — 12 620,44 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
75 722,64 грн.
Грошові кошти в розмірі 7 572,26 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
розрахунковий рахунок № 37310009000186, одержувач кош
тів: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, код
за ЗКПО 20823070; банк одержувача — УДК у Львівській об
ласті, МФО 825014.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: 80600,
вул. Богуна, м. Броди, Львівська область.
2. Назва об’єкта: 60Eквартирний житловий будинок, що
знаходиться на балансі Західного територіального КЕУ ЗОК
(79058, м. Львів, вул. Ветеранів, 2, код за ЗКПО 24982002)
(повторно).
Місцезнаходження: 80400, Львівська область, м. Кам’янка
Бузька, вул. Кам’яна Гора.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва зна
ходиться на території житлового військового містечка № 13 у
масиві багатоповерхової забудови. Територія забудови не ого
роджена.
На будівельному майданчику знаходяться демонтовані
конструкції: фундаментні блоки трапецоїдального перерізу
розмірами 300 х 1200х2380 мм у кількості 15 штук об’ємом
300х1200х2380=0,85*15=12,75 м3, стінові панелі розмірами
2,5х3,0 м, товщиною 32 см у кількості 8 шт. об’ємом
2,4х8=19,2 м3, перегородки розмірами 2,5х3,0 м, товщиною
16 см у кількості 2 шт. об’ємом 1,2х2=2,4м3, залізобетонні
противаги довжиною 4,0 м у кількості 9 штук.
Консервація фундаменту не здійснена. Котлован заси
пався.
Мережа теплопостачання (труби, канали, люки) відсутня.
Земельна ділянка: питання відведення, купівлі або довгостро
кової оренди земельної ділянки під даним об’єктом вирішуєть
ся новим власником згідно з чинним законодавством після під
писання договору купівліпродажу.
Загальна площа забудови: 0,49 га.
Ступінь будівельної готовності: 5%.
Умови продажу:
забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколи
шнього природного середовища під час добудови та подаль
шого введення в експлуатацію об’єкта приватизації; завершен
ня будівництва протягом 5 років без збереження первісного
призначення об’єкта;
заборона відчуження об’єкта та земельної ділянки, на якій
розташований об’єкт, до завершення будівництва та введення
в експлуатацію; у шестимісячний термін з моменту підписання
договору підготувати документи та здійснити відповідні дії що
до переоформлення права забудовника на об’єкт та права зе
млекористування на земельну ділянку під ним; на вимогу про
давця покупець зобов’язаний до моменту завершення будів
ництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки вико
нання умов договору надавати продавцю для ознайомлення не
обхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання
умов договору.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 10 838 грн., ПДВ —
2 167,60 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ –
13 005,60 грн.
Грошові кошти в розмірі 1 300,56 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
рахунок № 37310009000186, одержувач коштів: Регіональ
не відділення ФДМУ по Львівській області, код за ЗКПО
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20823070; банк одержувача — УДК у Львівській області, МФО
825014.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
розрахунковий рахунок № 37180500900001, одержувач кош
тів: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області,
код 20823070; банк одержувача — УДК у Львівській області,
МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані
кошти.
Приймання заяв припиняється за 3 дні до проведення
аукціону.
Аукціон відбудеться через 30 днів з моменту публікації
інформації у «Відомостях приватизації» об 11.00 за адреE
сою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, другий поверх,
кімната 40.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Кам’яна
Гора, м. Кам’янкаБузька.
Служба з організації та проведення аукціону: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, другий поверх, кімната 40, тел./факс
724910.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів незавершеного
будівництва
Назва об’єкта: житлові будинки № 3, 5.
Місцезнаходження об’єкта: 63422, Харківська область, Змі
ївський район, с. Першотравневе, вул. Центральна.
Балансоутримувач: ВАТ «Племінний завод «Червоний Веле
тень», адреса: 63422, Харківська область, Зміївський район, с.
Першотравневе, код за ЄДРПОУ 486770.
Склад основних об’єктів: не завершений будівництвом од
ноквартирний житловий будинок; фундаменти — бетонні бло
ки, стіни — черепашникові блоки розміром 1000х1000х500 мм.
Призначення об’єкта: житловий будинок. Зміна первісного
призначення об’єкта не допускається.
Наявність комунікацій: відсутні.
Площа забудови: орієнтовно 120 м2.
Назва об’єкта: житлові будинки № 2, 7, 10.
Місцезнаходження об’єкта: 63422, Харківська область,
Зміївський район, с. Першотравневе, вул. Центральна.
Балансоутримувач: ВАТ «Племінний завод «Червоний Веле
тень», адреса: 63422, Харківська область, Зміївський район,
с. Першотравневе, код за ЄДРПОУ 486770.
Склад основних об’єктів: не завершений будівництвом од
ноквартирний житловий будинок; фундаменти — бетонні бло
ки, стіни — черепашникові блоки розміром 1000х1000х500 мм.
Призначення об’єкта: розбирання будівельних конструкцій.
Наявність комунікацій: відсутні.
Площа забудови: орієнтовно 120 м2.
Житловий будинок
Вартість продажу об’єкта
без ПДВ, грн.
ПДВ, грн.
Початкова вартість продажу
з урахуванням ПДВ, грн.
10 % початкової вартості
продажу, грн.

№2

№3

№5

2 823,99

5 197,50

3 946,64

564,80

1 039,50

789,33

3 388,79

6 237,00

4 735,97

338,88

623,70

473,60

№7

№ 10

2 727,50 3 852,91
545,50

770,58

3 273,00 4 623,49
327,30

462,35

Умови продажу.
Початкова вартість об’єктів визначена без урахування вар
тості земельної ділянки під кожним об’єктом.
Об’єкти розташовані на земельних ділянках площею орієн
товно 0,25 га, які встановленим порядком передані у приватну
власність фізичним особам для будівництва житлових будинків.
Питання землекористування вирішується власником кожного
об’єкта із власником кожної земельної ділянки самостійно.
Житлові будинки № 3, 5 підлягають продажу під добудову.
Покупець зобов’язаний протягом двох років з дати нотаріаль
ного посвідчення та державної реєстрації договору купівлі
продажу об’єкта вирішити питання користування земельною
ділянкою під об’єктом приватизації із власником цієї земель
ної ділянки і вжити заходів згідно з чинним законодавством що
до переоформлення права забудовника; протягом 3 (трьох) ро
ків для ж/б № 3 і 5 (п’яти) років для ж/б № 5 з дати нотаріаль
ного посвідчення та державної реєстрації договору купівлі
продажу об’єкта завершити будівництво житлового будинку та
ввести його в експлуатацію.
Житлові будинки № 2, 7, 10 підлягають продажу під розби
рання. Покупець зобов’язаний протягом двох років з дати но
таріального посвідчення та державної реєстрації договору ку
півліпродажу об’єкта здійснити демонтаж об’єкта та переда
ти земельну ділянку, на якій побудований об’єкт, власнику цієї
земельної ділянки.
Забороняється відчуження об’єкта незавершеного будів
ництва до моменту здійснення покупцем повних розрахунків
за придбаний об’єкт та завершення будівництва і введення
об’єкта в експлуатацію або на термін розбирання.
Покупець зобов’язаний забезпечити виконання вимог еко
логічної безпеки, охорони навколишнього природного середо
вища під час добудови або розбирання об’єктів.
Засоби платежу — грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховують
ся на рахунок № 37186501900001 у банку УДК у Харківській
обл., МФО 851011, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ
по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337.
Грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової вартості про
дажу кожного об’єкта перераховуються заявником на рахунок
№ 37317000140001 у банку УДК у Харківській обл., МФО
851011, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Харків
ській області, код за ЄДРПОУ 23148337.
Аукціон буде проведено 16 лютого 2007 року об 11.00
у приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою:
м. Харків, пл. Конституції, 1, 7Eй під’їзд, 5Eй поверх.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні —
12 лютого 2007 року.
Одержати додаткову інформацію та подати заяви на
участь в аукціоні можна за адресою: м. Харків, Держпром,
3й під’їзд, 1й поверх, кімн. 213, тел. 7051873.
Ознайомитись з об’єктами можна за місцем їх розташу
вання.
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ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні під розбирання —
газифікації
Назва об’єкта: газифікація.
Адреса: Херсонська область, Цюрупинський район,
с. Мирне.
Балансоутримувач об’єкта: код за ЄДРПОУ 04833375, ВАТ
«Семеновод», 75143, Херсонська область, Цюрупинський ра
йон, с. Мирне, вул. Миру.
Об’єкт являє собою одноповерхову будівлю біля с. Мирне,
за 300 м від дороги загального користування, перекриту залі
зобетонними плитами перекриття. Фундамент виконано з за
лізобетонних блоків. Стіни виконано з фінських блоків, частко
во з червоної та білої цегли. З одного боку будівлі є 9 віконних
прорізів, з другого — 4 середніх та 4 маленьких.
Об’єкт не огороджений, не охороняється. Будьякі будівель
ні матеріали на будівельному майданчику відсутні.
Умови продажу: розібрати об’єкт протягом трьох років після
укладення договору купівліпродажу. Здати земельну ділянку
органам місцевого самоврядування з додержанням умов зда
чі. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навко
лишнього природного середовища під час розбирання. Від
чуження покупцем об’єкта незавершеного будівництва до мо
менту завершення розбирання здійснюється згідно з чинним
законодавством за погодженням з регіональним відділенням
Фонду державного майна України, при цьому умови договору
зберігають силу для нового власника; покупець сплачує послу
ги нотаріуса.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 8 728,36 грн., зменше
на на 30 %.
ПДВ — 1 745,67 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
10 474,03 грн., зменшена на 30 %.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу) для
участі в аукціоні: 1 047,40 грн.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові
кошти.
Аукціон відбудеться не раніше 30 днів з дня опублікуE
вання інформації у газеті «Відомості приватизації» за адE
ресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподаткову
ваного мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок одержу
вача — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській області,
р/р № 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одер
жувача – УДК Херсонської області, код банку — 852010.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості
продажу для участі в аукціоні: одержувач —Регіональне відді
лення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37315008000014,
код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК Херсонсь
кої області, код банку — 852010.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь в
аукціоні можна в Регіональному відділенні ФДМУ по Херсонсь
кій області за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний 3, 6й по
верх, кімната 613, тел. 490373 з 8.00 до 17.00, в п’ятницю з
8.00 до 15.00, вихідні — субота, неділя.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом об’єкта державної власності —
12Eквартирного житлового будинку
Назва об’єкта: 12квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: Чернігівська область, м. НСіверський,
вул. Залінійна, 21а.
Характеристика об’єкта: на будівельному майданчику роз
міром приблизно 15х25 м виконано фундамент і стіни підва
лу будинку висотою 2,8 м із залізобетонних блоків та керамі
чної цегли. По верху блоків виконано монолітний залізобетон
ний пояс. На об’єкті встановлені дві залізобетонні плити пе
рекриття та одна сходова площадка. Загальна будівельна го
товність об’єкта близько 7%. Об’єкт розташований поряд з
житловим масивом, поруч проходять інженерні мережі га
зо, водопостачання та каналізація.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 47 930 грн.
ПДВ: 9 586 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
57 516 грн.
Умови продажу: під добудову із збереженням профілю про
тягом п’яти років після підписання договору купівліпродажу;
крім того, покупець зобов’язаний компенсувати 75 917 грн. ДП
«НовгородСіверська ПМК № 212» ВАТ «Чернігівводбуд» — за
будівництво об’єкта; заборона відчуження об’єкта до моменту
завершення будівництва та введення в експлуатацію; забезпе
чення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього при
родного середовища під час добудови об’єкта; питання відве
дення земельної ділянки покупець вирішує самостійно з орга
нами місцевого самоврядування згідно з законодавством Укра
їни про землю; у нижчезазначені строки з моменту підписання
акта прийтакі дії: у місячний термін зареєструвати договір купів
ліпродажу у відповідній місцевій раді; у місячний термін отри
мати висновок про технічний стан основних конструкцій об’єк
та; в 3місячний термін укласти договір оренди земельної ділян
ки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, або
здійснити приватизацію зазначеної земельної ділянки; в 5мі
сячний термін отримати дозвіл на проектнопошукові роботи; в
річний термін отримати дозвіл інспекції державного архітектур
нобудівельного контролю на виконання будівельних робіт; роз
строчка платежу згідно з чинним законодавством.
Грошові кошти, що становить 10% від початкової вартості об’єк
та, в розмірі 5 752 грн. вносяться на р/р № 37312006000431,
одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893,
банк одержувача — УДК у Чернігівській обл., МФО 853592.
Засоби платежу: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на приватизацію у розмірі 17 грн.
вноситься на р/р № 37187500900002, одержувач — РВ ФДМУ
по Чернігівській обл., код 14243893, банк одержувача — УДК
у Чернігівській обл., МФО 853592.
Конкурс буде проведено 13 лютого 2007 р. об 11.00 за
адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 305.
Кінцевий термін прийняття заяв — 6 лютого 2007 року.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.

Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати в Регіо
нальному відділенні ФДМУ по Чернігівській області за адресою:
проспект Миру, 43, м. Чернігів, 14000, кімн. 319, тел. 676302
з 8.00 до 17.00 (крім вихідних).

ПРОДАЖ НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ЛОТА
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота —
медсанчастиниEполіклініки
Назва об’єкта: медсанчастинаполіклініка.
Адреса: м. Маріуполь, вул. Бодрова, 2.
Відомості про об’єкт: 8поверховий будинок, по об’єкту ви
конано: фундамент будинку (без зворотного засипання та за
мощення) — 100%; стіни, перегородки — 90% (каркас будин
ку — колони та ригеля — 100%, зовнішні стінові панелі — 80%,
шахта ліфтів — 90%, сходові марші — 80%); плити перекрит
тя — 95%. Не змонтовані: внутрішні стіни та перегородки, по
крівля, підлогА, віконні та дверні заповнення, внутрішні та зов
нішні оброблення, усі інженерні пристосування, ліфти, зовніш
ня комунікація. Будівництво здійснювалось з 1989 до 1990 р.
Площа земельної ділянки під забудову — 2 463,0 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 029 327 грн., ПДВ —
205 865 грн. 40 коп.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 235 192 грн. 40 коп. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу:
можливість зміни первісного призначення об’єкта; покупець зо
бов’язаний завершити будівництво та ввести об’єкт в експлуата
цію протягом двох років від дати нотаріального посвідчення до
говору купівліпродажу; забезпечити дотримання вимог екологі
чної безпеки, охорони навколишнього природного середовища
під час добудови та подальшого введення об’єкта в експлуата
цію; забезпечити створення безпечних умов праці, дотримання
правил техніки безпеки; забороняється відчуження об’єкта та зе
мельної ділянки, на якій він розташований, до моменту здійснен
ня покупцем повних розрахунків за придбаний об’єкт, завершен
ня будівництва та введення об’єкта в експлуатацію.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. (без ПДВ) вноситься на
р/р № 37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне від
ділення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 123 519,24 грн. (без ПДВ), що ста
новить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вно
сяться на р/р № 37313008000034 в банк УДК у Донецькій об
ласті, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Ре
гіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у Донецькій
області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач:
Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 09.02.2007. Заяви на участь в
аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю з
8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97,
каб. 522.
Аукціон буде проведено 13.02.2007 о 10.00 за адресою:
83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, к. 304, ТОВ «НаE
уковоEконсультативна упроваджувальна фірма «УніверE
салEКонсалтинг».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за тел.
(062) 3043262.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота
невстановленого обладнання до житлового будинку № 8
(пасажирський ліфт)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 13533428.
Назва об’єкта: невстановлене обладнання до житлового бу
динку № 8 (пасажирський ліфт), що знаходиться на балансі ВАТ
«Донецький завод великопанельного домобудування — 3».
Місцезнаходження об’єкта: 83071, м. Донецьк, вул. Страто
навтів, 264а.
Відомості про об’єкт: пасажирський ліфт вантажопідйомніс
тю 400 кг, швидкістю 1,0 м/с, кількістю зупинок 10. Обладнан
ня виготовлено на початку 90х років, розукомплектоване, тех
нічна документація відсутня.
Умови продажу:
вивезти придбане майно протягом місяця з моменту набут
тя покупцем права власності на об’єкт приватизації; погодити
питання вивезення придбаного майна з балансоутримувачем.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 13 307,00 грн., ПДВ —
2 661,40 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
15 968,40 грн.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. (без ПДВ) вноситься на р/р
№ 37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне від
ділення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 1 596,84 грн. (без ПДВ), що стано
вить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносять
ся на р/р № 37313008000034 в банк УДК у Донецькій області,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіона
льне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у Донецькій
області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач:
Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 09.02.2007. 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.
Аукціон буде проведено 13.02.2007 о 10.00 за адресою:
83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 27, філія «Донецький аукціE
онний центр» ДАК «Національна мережа аукціонних центрів».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій
області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за тел.
(062) 3043262.
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ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні
за методом зниження ціни лота
реконструкції хлібозаводу
Назва об’єкта: незавершене будівництво реконструкції хлі
бозаводу.
Адреса: 12600, Житомирська обл., смт Брусилів, вул. Лер
монтова.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01749935.
Балансоутримувач: Брусилівське райспоживтовариство.
Адреса балансоутримувача: 12600, смт Брусилів, вул. 1 Трав
ня, 17.
Призначення об’єкта: хлібопекарське виробництво.
Характеристика об’єкта: магазин з прохідною: стіни з си
лікатної цегли, поштукатурені, перекриття з пустотних пане
лей. Виробничий корпус з котельнею: стрічковий фунда
мент з бетонних блоків, підвал з блоків, встановлено 30 шт.
залізобетонних колон, частково зведені стіни з силікатної
цегли, частина будівлі перекрита пустотними панелями,
зроблені залізобетонні ростверки. Трансформаторна під
станція: стіни з силікатної цегли, перекриття з пустотних
панелей.
Будівництво здійснювалось протягом 1992—1998 р.
Ступінь будівельної готовності: 28% .
Відомості про земельну ділянку під забудову: 1,98 га.
Вартість продажу без ПДВ: 549 291,19 грн.
ПДВ: 109 858,24 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 659 149,43 грн.
Грошові кошти, що становить 10 % від початкової вартості
продажу об’єкта: 65 915,00 грн.
Умови продажу:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівниц
тва та ввести його в експлуатацію протягом 3 років з моменту
підписання акта прийманняпередачі; можлива зміна перві
сного призначення; протягом одного року з моменту підпи
сання акта прийманняпередачі підготувати документи та
здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забу
довника на об’єкт незавершеного будівництва; не здійсню
вати відчуження об’єкта незавершеного будівництва та зе
мельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до моме
нту завершення будівництва та введення його в експлуата
цію; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони на
вколишнього природного середовища під час добудови та
подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації.

Питання придбання чи оренди земельної ділянки, відве
деної під забудову об’єкта незавершеного будівництва, по
купець вирішує з органами місцевого самоврядування після
набуття ним права власності на об’єкт приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17
грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт прива
тизації перераховуються на рахунок одержувача коштів: ре
гіональне 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 одержувача коштів: ре
гіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у
Житомирській області, рах. № 37314013000010, МФО 811039.
Аукціон буде проведено 23 лютого 2007 об 11.00 за
адресою: м. Житомир, вул.1 Травня, 20, актовий зал.
Кінцевий термін прийняття заяв 19 лютого 2007 року до 18.00.
Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати за ад
ресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 227668.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональ
не відділення ФДМУ по Житомирській області, м. Жито
мир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 227668, в робочі дні
з 9.00 до 18.00.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
лота вагової
Назва об’єкта: вагова.
Місцезнаходження об’єкта: 62421, Харківська область, Ха
рківський район, с. Тернова.
Балансоутримувач: ліквідований.
Склад основних об’єктів: не завершена будівництвом ме
талева каркасна споруда до якої прибудована будівля з силі
катної цегли. Фактично виконана яма під механізм ваг, плат
форма для транспорту, каркас з металевих труб, покрівля з
шиферу, будівля з силікатної цегли.
Призначення об’єкта: допускається зміна первісного при
значення об’єкта.
Наявність комунікацій: відсутні.
Площа забудови: орієнтовно 75 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 5 100,00 грн.
ПДВ: 1 020,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
6 120,00 грн.

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Å
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2845240
ПІДЛЯГАЄ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Державний пакет акцій у статутному фонді ВАТ «ЛисиE
чанськтехмастила», що знаходиться за адресою: Лугансь
ка обл., м. Лисичанськ, вул. Артемівська, 61.
Фондом майна Автономної Республіки Крим прийнято
рішення про створення господарського товариства на
базі частини майна Кримського республіканського
виробничого підприємства «Кримтролейбус», з ча
сткою, що належить Автономній Республіці Крим, у роз
мірі 51% статутного фонду, за участю стратегічного ін
вестора ТОВ «Дедал» (м. Київ), що є офіційним предста
вником корпорації «Шкода» (Чехія).
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Фондом майна Автономної Республіки Крим прийнято
рішення про приватизацію об’єкта групи Е — частки у
розмірі 2,981%, що належить Автономній Республіці
Крим у майні виробничого кооперативу «Кримський
республіканський дитячий оздоровчий табірE
пансіонат «Золотий берег», розташованого за адре
сою: Автономна Республіка Крим, 97404, м. Євпаторія,
вул. Маяковського, 2, код за ЄДРПОУ 20671110, шляхом
викупу ВК «Золотий берег».

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про повторний продаж на аукціоні державного пакета
акцій у статутному фонді ВАТ «Крамо»
(знижка на 30%)
Назва об’єкта: державний пакет акцій у статутному фонді
ВАТ «Крамо», 65,742% (925 244 шт.).
Місцезнаходження: 94500, Луганська обл., м. Красний Луч,
вул. Студентська, 40, тел. (06432) 27219, факс 27218.
Код за ЄДРПОУ: 308732.
Розмір статутного фонду: 7 036 920,0 грн.
Основний вид діяльності (за КВЕД): виробництво спідньо
го одягу.
Номінальна вартість однієї акції: 5,0 (п’ять) грн.
Номінальна вартість пакета акцій 4 626 220,0 (чотири міль
йона шістсот двадцять шість тисяч двісті двадцять) грн.
Початкова вартість пакета акцій: 3 383 002 грн.
Форма випуску акцій: документарна.
Засоби платежу: грошові кошти.

Показник
Баланс активів і пасивів, тис. грн.
Рентабельність, %

2003 р.

2004 р.

2005 р.

31.05.06

6 120,9

5 975,5

5 470,0

5 151,8

10,4

5,6

14,8

35,6

Станом на 31.05.06, тис. грн.: балансова вартість основ
них фондів — 7 330,9; знос основних фондів — 3 658,0; кре
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диторська заборгованість — 514,0; дебіторська заборгова
ність — 260,0; збиток — 502,0; обсяг реалізованої продук
ції — 1 301,2.
Середньоспискова кількість працівників: 453 особи.
Відомості про споруди та земельну ділянку: підприємство
знаходиться на земельній ділянці загальною площею 10 778 м2,
яка розташована у м. Красному Лучі Луганської області, вул.
Студентська, 40, у строковому платному користуванні на 10
років, згідно з договором оренди. На території ВАТ розта
шовані адміністративні будівлі та споруди: будівля цеху 1 з
сінами та тамбурами загальною площею 5 075,6 м2; будівля
павільйону їдальні з тамбуром загальною площею 222,9 м2;
будівля компресорної загальною площею 38,3 м2; будівля
трансформаторної загальною площею 45,8 м2; будівля скла
ду загальною площею 409,8 м2; будівля адміністративного
складу з прибудовами загальною площею 351,0 м2; будівля
котельної цеху 1 з прибудовами загальною площею 211,0 м2;
будівля гаражів з побутівкою загальною площею 227,20 м2;
будівля насосної загальною площею 4,8 м2; заглиблений склад
ЦО загальною площею 699,9 м2.
Умови продажу: дотримання основного профілю діяльнос
ті протягом 5 років та зростання загальних обсягів виробни
цтва; забезпечення виконання мобілізаційних завдань, ви
значених для ВАТ; виконання вимог Закону України «Про за
хист економічної конкуренції»; збереження існуючих робочих
місць; створення нових робочих місць; не допускати розі
рвання трудового договору з працівником підприємства з
ініціативи власника, або уповноваженого ним органу протя
гом не менш як 6 місяців від дня переходу до нього права
власності за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті
40 Кодексу законів про працю України або вчинення праців
ником дій, за які законодавством передбачена можливість
звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41
Кодексу законів України про працю України; працевлашту
вання осіб з обмеженими можливостями, створення належ
них умов праці для таких осіб з урахуванням їх особливих
потреб, відповідного облаштування виробництва та забез
печення доступу до них зазначених осіб; недопущення пору
шення законодавства стосовно утримання та використання
ЗС ЦО, при зміні власника об’єкта необхідно скласти акт при
йманняпередачі ЗС ЦО з обов’язковим залученням фахів
ців відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення м. Красного Луча; об’єкт не підлягає від
чуженню без збереження зобов’язань, на яких його було при
дбано; покупець відшкодовує витрати, пов’язані з підготов
кою об’єкта до приватизації; учасник аукціону, який призна
ний переможцем, але відмовився від підписання протоколу
аукціону або укладання договору купівліпродажу об’єкта,
сплачує продавцю неустойку в розмірі 20 відсотків від кінце
вої ціни продажу об’єкта на аукціоні та вартість робіт пов’я
заних з підготовкою об’єкта до продажу та проведення аукці
ону.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 гривень та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно
сяться на р/р № 37189506700001 в УДК у Луганській області,
МФО 804013, код 13398493, одержувач — Регіональне відді
лення ФДМУ по Луганській області.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості про
дажу об’єкта (338 301 грн.), вносяться на р/р №

Умови продажу.
Початкова вартість об’єкта визначена без урахування вар
тості земельної ділянки під об’єктом.
Земельна ділянка під об’єкт окремо не виділена. Питання
землекористування та остаточний розмір земельної ділянки
під об’єктом вирішується новим власником самостійно згід
но з порядком, що встановлений чинним законодавством.
Об’єкт підлягає продажу під добудову. Покупець зобов’я
заний протягом двох років з дати нотаріального посвідчення
та державної реєстрації договору купівліпродажу об’єкта
вжити заходів згідно з чинним законодавством щодо пере
оформлення права замовника і права користування земель
ною ділянкою під об’єктом з відповідною місцевою радою;
протягом п’яти років з дати нотаріального посвідчення та
державної реєстрації договору купівліпродажу об’єкта за
вершити будівництво та ввести об’єкт в експлуатацію.
Забороняється відчуження об’єкта незавершеного будів
ництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’
єкт, до моменту здійснення покупцем повних розрахунків за
придбаний об’єкт та завершення будівництва і введення
об’єкта в експлуатацію.
Покупець зобов’язаний забезпечити виконання вимог еко
логічної безпеки, охорони навколишнього природного сере
довища під час добудови і подальшої експлуатації об’єкта.
Засоби платежу — грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перерахо
вуються на рахунок № 37186501900001 у банку УДК у Харків
ській обл., МФО 851011, одержувач: Регіональне відділення
ФДМУ по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337.
Грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової вартості
продажу об’єкта, що становить 612,00 грн. (шістсот двана
дцять грн. 00 коп.), перераховуються на рахунок №
37317000140001 у банку УДК у Харківській обл., МФО 851011,
одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській об
ласті, код за ЄДРПОУ 23148337.
Аукціон буде проведено 16 лютого 2007 року об 11.00
у приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою:
м. Харків, пл. Конституції, 1, 7Eй під’їзд, 5Eй поверх.
Кінцевій термін прийняття заяв на участь в аукціоні —
12 лютого 2007 року.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву на
участь в аукціоні можна за адресою: м. Харків, Держпром,
3й під’їзд, 1й поверх, кімн. 213, тел. 7051873.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.

37316006000535 в УДК у Луганській області, МФО 804013, код
13398493, одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Лу
ганській області.
Термін прийняття заяв — 27 календарних днів з дня опуб
лікування цієї інформації.
Аукціон буде проведено через 30 днів із дня опублікуE
вання цієї інформації о 10Eй годині за адресою: м. ЛуE
ганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем знаходження
об’єкта.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ
не відділення ФДМУ по Луганській області. Адреса: м. Лу
ганськ, 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 «Зимогорянка»
(знижка на 30%)
Назва об’єкта: державний пакет акцій у статутному фонді
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.
Основних вид діяльності (за КВЕД): виробництво верхньо
го одягу.
Номінальна вартість однієї акції: 1,50 (одна гривня 50 коп.).
Номінальна вартість пакета акцій: 3 199 999,5 (три мільйо
на сто дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять
гривень 50 коп.).
Початкова вартість пакета акцій: 683 900 грн.
Форма випуску акцій: документарна.
Засоби платежу: грошові кошти.

Показник

2003 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, %

2004 р.

Станом на 31.05.06, тис. грн.: балансова вартість основ
них фондів — 1 948,8; знос основних фондів — 786,2; кре
диторська заборгованість — 528,6; дебіторська заборго
ваність — 7,5; збиток — 176,5; обсяг реалізованої
продукції — 178,7.
Середньоспискова кількість працівників: 76 осіб.
Відомості про споруди та земельну ділянку: підприємство
знаходиться на земельній ділянці загальною площею 7 670 м2,
яка розташована у м. Зимогір’я Луганської області Слов’яно
сербського району, вул. Октябрська, 1а. На території ВАТ
розташовані адміністративні будівлі та споруди: двоповер
хова адміністративна будівля з підвалом, мезанином, одно
поверховими прибудовами та ґанком загальною площею
2 527,2 м2; два гаража; котельна; огорожа з воротами; однопо
верхова будівля з прибудовою загальною площею 364,1 м2.
Умови продажу: дотримання основного профілю діяльнос
ті протягом 5 років та зростання загальних обсягів виробни
цтва; забезпечення виконання мобілізаційних завдань, ви
значених для ВАТ; виконання вимог Закону України «Про за
хист економічної конкуренції»; збереження існуючих робочих
місць; створення нових робочих місць; не допускати розі
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рвання трудового договору з працівником підприємства з
ініціативи власника, або уповноваженого ним органу протя
гом не менш як 6 місяців від дня переходу до нього права
власності за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті
40 Кодексу законів про працю України або вчинення праців
ником дій, за які законодавством передбачена можливість
звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41
Кодексу законів про працю України; працевлаштування осіб
з обмеженими можливостями, створення належних умов
праці для таких осіб з урахуванням їх особливих потреб,
відповідного облаштування виробництв та забезпечення до
ступу до них зазначених осіб; об’єкт не підлягає відчуженню
без збереження зобов’язань, на яких його було придбано;
покупець відшкодовує витрати, пов’язані з підготовкою об’
єкта до приватизації; учасник аукціону, який визнаний пе
реможцем, але відмовився від підписання протоколу аукці
ону або укладання договору купівліпродажу об’єкта, спла
чує продавцю неустойку в розмірі 20 відсотків від кінцевої
ціни продажу об’єкта на аукціоні та вартість робіт, пов’яза
них з підготовкою об’єкта до продажу та проведенням аук
ціону.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 гривень 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 відділення ФДМУ по
Луганській області.
Термін прийняття заяв — 27 календарних днів з дня опуб
лікування цієї інформації.
Аукціон буде проведено через 30 календарних днів із
дня опублікування цієї інформації о 10.00 за адресою:
м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем знаходження
об’єкта.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ
не відділення ФДМУ по Луганській області. Адреса: м. Лу
ганськ, 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 фонді
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 реалі
зація швейних виробів для внутрішнього і зовнішнього ринку.
Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн.
Номінальна вартість пакета акцій: 2 959 881 (два мільйони
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, %

Станом на 31.05.06, тис. грн.: балансова вартість основ
них фондів — 4 836,3; знос основних фондів — 2 478,40;
кредиторська заборгованість — 623,8; дебіторська забор
гованість — 4,7; збиток — 225,4; обсяг реалізованої про
дукції — 368,4.
Середньоспискова кількість працівників: 98 осіб.
Відомості про споруди та земельну ділянку: підприємс
тво знаходиться на земельній ділянці загальною площею
9 625 м2, яка розташована у м. Попасна Луганської обл., вул.
Комісарська, 2. На території ВАТ розташовані адміністра
тивні будівлі та споруди: виробничий корпус з тамбурами,
прибудовами та ґанками, підвалами загальною площею
1 030,80 м2, склад з підвалом загальною площею 127,36 м2,
трансформаторна підстанція загальною площею 46,56 м2, бу
дівля складу загальною площею 209,44 м2, котельна, підвали,
огорожа, водопровід, каналізація, теплотраса, замощення та
триповерховий виробничий корпус з підвалом та переходом
загальною площею 3 473,7 м2 за адресою: м. Попасна Луган
ської обл., вул. Комісарська, 2а.
Умови продажу: дотримання основного профілю діяльнос
ті протягом 5 років та зростання загальних обсягів вироб
ництва; забезпечення виконання мобілізаційних завдань, ви
значених для ВАТ; виконання вимог Закону України «Про за
хист економічної конкуренції»; збереження існуючих робочих
місць; створення нових робочих місць; не допускати розі
рвання трудового договору з працівником підприємства з
ініціативи власника, або уповноваженого ним органу протя
гом не менш як 6 місяців від дня переходу до нього права
власності за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті
40 Кодексу законів про працю України або вчинення праців
ником дій, за які законодавством передбачена можливість
звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41
Кодексу законів про працю України; працевлаштування осіб
з обмеженими можливостями, створення належних умов пра
ці для таких осіб з урахуванням їх особливих потреб, від
повідного облаштування виробництва та забезпечення до
ступу до них зазначених осіб; об’єкт не підлягає відчуженню
без збереження зобов’язань, на яких його було придбано;
покупець відшкодовує витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації; учасник аукціону, який визнаний пе
реможцем, але відмовився від підписання протоколу аукціо
ну або укладання договору купівліпродажу об’єкта, сплачує
продавцю неустойку в розмірі 20 відсотків від кінцевої ціни

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»
інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.
Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, в якому зазначаються:
вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист;
прізвище, ім’я та по батькові (повністю), телефон виконавця;
електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше вищезазначеного терміну, будуть опубліковані у номері газети, що вийде друком лише за
два тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у паперовому вигляді залишаються в регіональному
відділенні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки
майна (запланована дата оцінки — 31.01.07)
Об’єкт державної власності групи А.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення першого поверE
ху житлового будинку загальною площею 168,4 м2, що
знаходиться на балансі структурної одиниці виробниче
експлуатаційне підприємство «Слов’янськкомуненерго» ВАТ
«Донбасенерго».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної
вартості для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукці
оні.
Місцезнаходження об’єкта: м. Слов’янськ, м. Миколаївка,
вул. Миру, 11/1.
Балансова залишкова вартість: 22 879,18 грн.
Телефон (262) 43281.
Об’єкт незавершеного будівництва.
Назва об’єкта: два 5Eповерхові 60Eквартирні житлові буE
динки, що знаходяться на балансі відособленого підрозділу
«Шахта «Білозерська» ДП Добропіллявугілля».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
ліквідації об’єкта для продажу на аукціоні під розбирання.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., м. Білозерське,
вул. 50 років Жовтня.
Балансова вартість: 288 698,40 грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до кон
курсної комісії конкурсну документацію в запечатаному кон
верті з описом підтвердних документів, що містяться у кон
верті. До підтвердних документів належать: заява на участь у
конкурсі за встановленою формою; копія установчого доку
мента претендента; копії кваліфікаційних документів та сві
доцтв про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено до прове
дення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові
згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претенден
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том до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; ко
пія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре
тенденту Фондом державного майна України; інформація про
претендента (документ, який містить відомості про претен
дента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна тощо); конкурсна пропо
зиція, яка подається у запечатаному конверті і має містити
пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції ви
трат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну вико
нання робіт.
Конкурс відбудеться 25 січня 2007 року о 10.00 за адE
ресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97.
Конкурсна документація подається до загального відділу
регіонального відділення не пізніше, ніж за чотири робочі
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за
адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97, к. 530. Тел. для довідок
3359373.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по ІваноEФранківській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної
діяльності, який буде залучений до проведення
незалежної оцінки об’єкта
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів колишнього вій
ськового містечка № 97, що знаходяться на балансі управлін
ня агропромислового розвитку Галицької РДА (нежитлова бу
дівля площею 201 м2, будівля котельні площею 64,3 м2, буді
вля гаражів площею 63 м2, підвал площею 576,5 м2).
Адреса об’єкта: ІваноФранківська область, Галицький ра
йон, с. Дорогів, вул. Лісова, 1.
Мета проведення незалежної оцінки — приватизація шля
хом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки — 31.12.06.

продажу об’єкта на аукціоні та вартість робіт, пов’язаних з
підготовкою об’єкта до продажу та проведенням аукціону.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 гривень 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 відділення ФДМУ по
Луганській області.
Термін прийняття заяв — 27 календарних днів з дня опуб
лікування цієї інформації.
Аукціон буде проведено через 30 днів із дня опублікуE
вання цієї інформації о 10.00 за адресою: м. Луганськ,
пл. Героїв ВВВ, 3а.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем знаходження
об’єкта.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ
не відділення ФДМУ по Луганській області. Адреса: м. Лу
ганськ, площа Героїв Великої Вітчизняної війни, 3а, каб. 201,
тел. 585339.

Департамент міждержавних майнових
відносин та спільних підприємств,
тел. 2845464
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Фонд державного майна України повідомляє, що дерE
жавний пакет акцій закритого акціонерного товариE
ства «Артемівський електротехнічний завод» кількіс
тю 2 078 000 штук, що становить 49,2% статутного фонду
товариства, розташованого за адресою: Донецька обл.,
м. Артемівськ, вул. Недогібченка, 17, код за ЄДРПОУ
01056729, приватизовано шляхом викупу співзасновE
ником — ТОВ «Арма» за 3 755 100,00 (три мільйони
сімсот п’ятдесят п’ять тисяч сто) грн.

Група Ж
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Медпункт з майном, що знаходиться на балансі ВАТ «Шкіряне
підприємство «Світанок», за адресою: м. Львів, вул. Промисло
ва, 53. Приватизовано юридичною особою за 336 661,20 грн.,
у т. ч. ПДВ — 56 110,20 грн.
Їдальняпавільйон, що знаходиться на балансі ВАТ «Шкіряне
підприємство «Світанок», за адресою: м. Львів, вул. Промисло
ва, 53. Приватизовано юридичною особою за 80 956,80 грн.,
у т. ч. ПДВ — 13 492,80 грн.
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Лазня, що знаходиться на балансі ВАТ «Підгур’ївське», за
адресою: Первомайський рн, с. Мічуріне. Приватизовано юри
дичною особою за 13 478,40 грн., у т. ч. ПДВ — 2 246,40 грн.

Претенденти подають до регіонального відділення конкур
сну документацію. Конкурсна документація подається у за
печатаному конверті з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі, копії
свідоцтв про підвищення кваліфікації оцінювачів, яких буде
залучено до проведення оцінки і підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за
лучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особисти
ми підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльно
сті, виданого претенденту Фондом державного майна Украї
ни; інформація про претендента (документ, який містить ві
домості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково залучаються ним, з не
залежної оцінки майна, у тому числі подібного майна).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному печаткою учасника конкурсу конверті і має містити про
позицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання
робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення
конкурсу.
Копії документів, що подаються до регіонального відділен
ня, повинні бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться в регіональному відділенні ФДМУ
22.01.07 за адресою: м. ІваноEФранківськ, вул. Січових
Стрільців, 15.
Конкурсну документацію подавати до канцелярії регіона
льного відділення до 16.00 19.01.07 за адресою: м. Івано
Франківськ, вул. Січових Стрільців, 15, кімн. 208, телефон
для довідок 553139.

В інформації РВ ФДМУ по Закарпатській області
про оголошення конкурсу суб’єктів оціночної діяльнос
ті, які будуть залучені до проведення незалежних оці
нок, опублікованій в газеті «Відомості приватизації»
№ 47 (436) від 06.12.06, слід читати:
Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівE
ництва — будівля на Ужоцькому перевалі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська об
ласть, Великоберезнянський рн, Ужоцький перевал.
Мета оцінки — визначення ринкової вартості об’єкта,
що повертається за рішенням суду в державну власність.
Характеристика об’єкта оцінки: будівля триповерхова
з цокольним поверхом, проектна потужність 1 040 м2, по
чаток будівництва — 1968 р., припинення будівництва —
1995 р., ступінь будівельної готовності — 75%.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: не
має.
Запланована дата оцінки: 16.11.06.
Організаційноправова форма — державна.
Слова «спосіб приватизації — аукціон» надрукоE
вано помилково.
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IНФОРМАЦIЯ
Регiонального вiддiлення ФДМУ по Кiровоградськiй
областi про оголошення конкурсу з вiдбору суб’єктів
оціночної діяльності, яких буде залучено
до проведення незалежної оцiнки об’єктів
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — жиE
тловий будинок № 186.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Олександрійський ра
йон, с. Бутівське.
Відомості про об’єкт: одноповерховий одноквартирний
трикімнатний житловий будинок загальною площею 82,33 м2;
господарські приміщення зблоковані для розміщення худо
би і птиці: сарай для інвентаря, літня кухня та погріб. По
житловому будинку виконано: фундаменти стрічкові бутові —
100%, стіни із цегли — 100%, перекриття — залізобетонні
плити — 100%, внутрішні перегородки повністю розібрані.
По господарських будівлях: фундаменти стрічкові бутові —
100%, стіни із цегли — 100%, перекриття — залізобетонні
плити — 100%, внутрішні перегородки — 100%. Об’єкт пове
рнений у державну власність за рішенням господарського
суду Кіровоградської області у зв’язку з розірванням дого
вору купівліпродажу. Проектнокошторисна та виконавча до
кументація відсутні.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для продажу на аукціоні під добудову.
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — жиE
тловий будинок № 193.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Олександрійський ра
йон, с. Бутівське.
Відомості про об’єкт: одноповерховий одноквартирний дво
кімнатний житловий будинок загальною площею 71,82 м2; го
сподарські приміщення зблоковані для розміщення худоби і
птиці: сарай для інвентаря, літня кухня та погріб. По житлово
му будинку виконано: фундаменти стрічкові бутові — 100%,
перекриття — залізобетонні плити — 100%, зовнішні стіни та
внутрішні перегородки частково розібрані. По господарських
будівлях: фундаменти стрічкові бутові — 100%, стіни із цегли
— 100%, перекриття — залізобетонні плити — 100%, внутрі
шні перегородки — 100%. Об’єкт повернений у державну вла
сність за рішенням господарського суду Кіровоградської об
ласті у зв’язку з розірванням договору купівліпродажу.
Проектнокошторисна та виконавча документація відсутня.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для продажу на аукціоні під добудову.
Назва об’єкта: приміщення кондитерського цеху.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Добровеличківський
район, м. Помічна.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова
будівля загальною площею під будівлею 285,6 м2, яка майже
повністю зруйнована. Повністю відсутні: дах, зовнішня стіна
зі сторони двору, перекриття, покрівля, вікна та двері.
Мета проведення незалежної оцінки — визначення варто
сті об’єкта з метою його повернення у державну власність.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального від
ділення конкурсну документацію, яка складається з конкурс
ної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних
документів належать: заява на участь у конкурсi за встанов
леною формою (відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого нака
зом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100); копія установчого докуме
нта претендента; копії кваліфікаційних документів оцінюва
чів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; пись
мові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено прете
ндентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа
ми; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, видано
го претенденту Фондом державного майна України; інфор
мація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та осо
бистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його шта
тному складі та додатково залучаються ним, з незалежної
оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро
біт, а також термін виконання робіт, якщо він не визначений в
інформації для проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу контро
льноревізійної, юридичної та організаційної роботи Регіо
нального відділення ФДМУ по Кіровоградській області до 22
січня 2007 року включно.
Конкурсна документація подається в запечатаному конве
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер
ті. На конверті слід зробити відмітку: «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс вiдбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ
по Кiровоградськiй областi 25 січня 2007 року о 15Eй
годині за адресою: 25009, м. Кiровоград, вул. Глинки,
2, кiмн. 708.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Луганській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
майна
Державний пакет акцій розміром 61,24% у статутному фо
нді ВАТ «Лисичанськтехместила».
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: м. Лисичанськ, вул. Артемівська, 61.
Балансоутримувач — ВАТ «Лисичанськтехместила».
Запланована дата оцінки — 31.12.2006.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійс
нюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір су
б’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду дер
жавного майна України від 25.11.2003 № 2100 і зареєстровано
го Міністерством юстиції 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 кваліфікаційними
документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Дер
жавному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Поряд
ку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєст
рі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного май
на України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Мініс
терстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283;
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досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки
майна, зокрема подібного майна;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання ро
біт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх
особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залуче
но суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки
майна;
у разі необхідності — спеціального дозволу на проваджен
ня діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого
суб’єкту оціночної діяльності, або відповідних допусків у оці
нювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом
оціночної діяльності.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціноч
ної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оці
нку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», якими передбачено здійснення практичної діяльності
з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального від
ділення Фонду державного майна України конкурсну докуме
нтацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтверд
них документів. До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють
у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцін
ки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під
писами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відо
мості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфіка
ції та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у
його штатному складі та додатково залучаються ним, з неза
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико
нання робіт, кошторису витрат, пов’язаних з виконанням ро
біт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений
в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регі
онального відділення ФДМУ по Луганській області (м. Лу
ганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, кімн. 206) до 17.00 22.01.2007.
Конкурсна документація подається в запечатаному конве
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер
ті. На конверті слід зробити відмітку: «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться 29.01.07 о 15.00 в РегіональноE
му відділенні ФДМУ по Луганській області за адресою:
91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а.
Телефон для довідок 580330.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів приватизації
Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки май
на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.
Державна власність.
Назва об’єкта: будівля магазину площею 216,7 м2, що
знаходиться на балансі ВАТ «Любомирський вапняно
силікатний завод».
Місцезнаходження: Рівненський рн, с. Нова Любомирка,
вул. Силікатників, 13.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для приватизації об’єкта шляхом викупу, оренда
рем виконано невід’ємні поліпшення.
Назва об’єкта: адміністративноEпобутові та складські
приміщення загальною площею 525,2 м2, що знаходять
ся на балансі ДР КВП «Залізничник».
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Пересопницька, 134в.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для приватизації об’єкта шляхом викупу, оренда
рем виконано невід’ємні поліпшення.
Назва об’єкта: будівля побутового призначення площею
325,2 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Рівненський ком
бінат будівельних матеріалів».
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Собрна, 420.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для приватизації об’єкта шляхом викупу, оренда
рем виконано невід’ємні поліпшення.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май
на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій
снюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
5.11.2003 № 2100 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 19.12.2003 за № 1194/8515.
Претендентам потрібно подати до Регіонального відділення
ФДМУ по Рівненській області конкурсну документацію, яка скла
дається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.
До підтвердних документів належать: заява на участь у
конкурсі за встановленою формою (відповідно до додатка № 3
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100);
копії установчих документів; копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде за
лучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за
лучено до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа
ми; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, видано
го Фондом державного майна України; інформація щодо до
свіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці
нювачів, які працюють у штатному складі та можливо будуть
додатково залучені для виконання робіт з незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна тощо.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико
нання робіт, калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням

робіт, терміну виконання робіт.
Конкурсну документацію подати до регіонального відділен
ня в запечатаному конверті з описом підтвердних докумен
тів, які містяться в конверті.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФонE
ду державного майна України по Рівненській області
1 лютого 2007 року о 10.00 за адресою: 33028, м. РівE
не, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 16.00 26 січ
ня 2007 року за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Телефони для довідок: 227940, 635819.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктiв оцiночної
дiяльностi, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів
Державна власність.
1. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене
майно (автозапчастини та інвентар у кількості 457 од.),
що знаходиться на балансі ВАТ «Черкаське АТП17154».
Адреса об’єкта оцінки: м. Черкаси, просп. Хіміків, 47.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості.
Спосіб приватизації: аукціон.
Дата оцінки: 31.12. 2006.
2. Назва об’єкта оцінки: автомобіль ЗІЛE157 КЕ, вантажна
майстерня (спеціальна, ПАРМE1), державний номер
26E54 ЧКЕ, що знаходиться на балансі ВАТ «Золотоніське
АТП17166».
Адреса об’єкта оцінки: м. Золотоноша, вул. Обухова, 68.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта.
Спосіб приватизації: аукціон.
Дата оцінки: 31.12.2006.
3. Назва об’єкта оцінки: автомобіль ЗІЛE157 КЕ,
(спеціальний, ПАРМE1), державний номер 94E96 ЧКЕ,
що знаходиться на балансі ВАТ «Золотоніське АТП17166».
Адреса об’єкта оцінки: м. Золотоноша, вул. Обухова, 68.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта.
Спосіб приватизації: аукціон.
Дата оцінки: 31.12.2006.
Учасники конкурсу подають до регiонального вiддiлення
конкурсну документацiю в запечатаному конвертi з описом
пiдтвердних документiв. До пiдтвердних документiв належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою,
(вiдповiдно до Положення про конкурсний вiдбiр суб’єктiв
оцiночної дiяльностi, затвердженого наказом ФДМУ вiд
25.11.2003 № 2100); копiя установчого документа претендента;
копії квалiфiкацiйних документiв оцiнювачiв, якi працюють у
штатному складi та яких буде залучено до проведення оцiнки
та пiдписання звiту про оцiнку майна; письмовi згоди
оцiнювачiв, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робiт з оцiнки майна та пiдписання звiту про
оцiнку майна, завiренi їхнiми особистими пiдписами; копiя
сертифiката суб’єкта оцiночної дiяльностi, виданого
претенденту Фондом державного майна України; iнформацiя
про претендента (документ, який мiстить вiдомостi про
претендента щодо його досвiду роботи, квалiфiкацiї та
особистого досвiду роботи оцiнювачiв, якi працюють у його
штатному складi та додатково залучаються ним, з незалежної
оцiнки майна, у т. ч. подiбного майна тощо).
Конкурсну документацiю слiд подавати до загального
вiддiлу Регiонального вiддiлення ФДМУ по Черкаськiй областi
(з відміткою «На конкурс») за чотири робочі днi до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно). Останнiй день подання
заяв — 19 січня 2007 р.
Конкурсна пропозицiя претендента подається в окремо
запечатаному конвертi (з відміткою «Пропозиція на конкурс»)
i має мiстити пропозицiю щодо вартостi виконання робiт,
калькуляцiї витрат, пов’язаних з виконанням робiт, а також
термiну виконання робіт в календарних днях.
До подання заяви до регіонального відділення оцінювач
повинен ознайомитися з об’єктом оцінки, в разі відмови від
проведення оцінки об’єкта приватизації, суб’єкт оціночної
діяльності відшкодовує витрати про оголошення конкурсу в пресі.
Конкурс відбудеться 25 січня 2007 року в
Регіональному відділенні ФДМУ по Черкаській області
за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185.
Тел. для довідок: 372971, 373090, 372982.
ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся в
Регіональному відділенні ФДМУ по Волинській області
Переможцями конкурсу визнано:
по відсутньому та пошкодженому майну, яке не увійшло у про
цесі приватизації до статутного фонду ВАТ «Гнідавський цук
ровий завод» — музичних інструментах у кількості 5 одиниць:
радіоприймач «Симфонія», акордеон «Сюїта», магнітофон «Ко
мета», підсилювач «Бас», піаніно — ЗАТ «Експертсервіс» Укра
їнський центр післяаварійного захисту Волинська філія.
ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки майна, який
відбувся 21.12.2006 у Регіональному відділенні Фонду
державного майна України по Закарпатській області
Переможцями конкурсу визнано по:
вбудованих приміщеннях першого поверху адмінбудинку
загальною площею 25,7 м2, що знаходяться на балансі Регіо
нального відділення ФДМУ по Закарпатській області і орен
дуються приватним підприємцем Бедевельським О. О. Міс
цезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська область, м. Тя
чів, вул. Незалежності (Леніна), 18, — ПП Лендєл Л. І.;
вбудованих приміщеннях першого поверху адмінбудинку
загальною площею 25,7 м2 та підвальних приміщеннях ад
мінбудинку площею 50,4 м2, що знаходяться на балансі Ре
гіонального відділення ФДМУ по Закарпатській області і
орендуються приватним підприємцем Вовчик С. М. Місце
знаходження об’єкта оцінки: Закарпатська область, м. Тячів,
вул. Незалежності (Леніна), 18, — ПП Грибовський Й. Й.;
об’єкту незавершеного будівництва — будівлі на Ужоцько
му перевалі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатсь
ка область, Великоберезнянський рн, Ужоцький перевал —
ПП Кіян Т. П.

№ 1 (442)

11
ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, що відбувся в РВ ФДМУ
по Кіровоградській області з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Експертна компанія» — по не завершеному будівницт
вом матеріальнотехнічному складу бази передмонтажної ре
візії обладнання, розташованому за адресою: м. Кіровоград,
проїзд Аджамський, 5;
ТОВ «Агентство нерухомості — Інкопмарк» — по цілісному май
новому комплексу — спеціальному конструкторсько
технологічному бюро (СКТБ) «Калькулятор», розташованому за
адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Обсерва
торна, 3.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
державної власності груп А та Д від 20.12.2006
Переможцями конкурсу для проведення незалежної оцін
ки по:
ОНБ — лазні, вул. Центральна, 10а, с. Ісаї Турківського рну,
визнано ПП «ЕкспертМаш»;
ОНБ — адмінбудинку, вул. Галицька, м. Перемишляни,
визнано ПП «ЕкспертМаш»;
споруди арочного складу, вул. Без назви, 10, с. Новий Яр
Яворівського рну, визнано ПП «ЕкспертЦентр».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які були
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
приватизації, що відбувся 20 грудня 2006 р.
Назва об’єкта: клуб, що знаходиться на балансі ВАТ «Оде
ський механічний завод».
Місцезнаходження об’єкта: м. Одеса, вул. Прохорівська,
40. Викуп.
Переможцем конкурсу визнано приватне підприємство
«Бюро оцінки», директор — Жило І. І., адреса: м. Одеса, вул.
Тираспольська, 27/29, офіс 304.
Назва об’єкта: їдальня, що знаходиться на балансі ВАТ
«Одеський механічний завод».
Місцезнаходження об’єкта: м. Одеса, вул. Прохорівська,
40. Викуп.
Переможцем конкурсу визнано приватне підприємство
«Бюро оцінки», директор — Жило І. І., адреса: м. Одеса, вул.
Тираспольська, 27/29, офіс 304.
Назва об’єкта: будівля недіючої лазні загальною площею 161,8 м2,
що знаходиться на балансі КСП «Кіровська птахофабрика».
Місцезнаходження об’єкта: Одеська область, Комінтернів
ський рн, с. Кірове. Аукціон.
Переможцем конкурсу визнано приватне підприємство
«Бюро оцінки», директор — Жило І. І., адреса: м. Одеса, вул.
Тираспольська, 27/29, офіс 304.
ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся в РВ ФДМУ
по Харківській області 15.12.06 з відбору суб’єктів
оціночної діяльності
Конкурс по об’єкту: цілісний майновий комплекс — спеціа
лізоване управління з ремонту засобів автоматизації і систем

управління «Орггазремавтоматика» за адресою: 61057, м. Хар
ків, вул. Сумська, 14, вважається таким, що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Херсонській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
державного та комунального майна
Переможцем конкурсу визнано по:
об’єкту незавершеного будівництва — теплопункту, що роз
ташований за адресою: Херсонська обл., Генічеський район,
смт Новоолексіївка — ПП «Дрок Г. Б.»;
об’єкту незавершеного будівництва — житловому будинку
для малосімейних на 60 квартир, що розташований за адре
сою: Херсонська обл., Генічеський район, смт Новоолексіїв
ка — ПП «Дрок Г. Б.»;
об’єкту незавершеного будівництва — житловому будинку
на 60 квартир, що розташований за адресою: Херсонська
обл., Генічеський район, смт Новоолексіївка — ТОВ
«С. Є. Рієлті ЛТД»;
об’єкту незавершеного будівництва — житловому бу
динку на 45 квартир, що розташований за адресою:
Херсонська обл., Генічеський район, смт Новоолексіївка —
ПП «Дрок Г. Б.»;
об’єкту незавершеного будівництва — спальному корпусу
профілакторію з готелем на 43 місця, що розташований за
адресою: м. Херсон, вул. Миру — ТОВ «С. Є. Рієлті ЛТД»;
об’єкту незавершеного будівництва — котеджу № 4, який
повертається у державну власність, що розташований за адре
сою: Херсонська обл., Білозерський район, с. Загорянівка —
ПП «Профіт»;
об’єкту незавершеного будівництва — клубу на 200 місць,
що розташований за адресою: Херсонська обл., Каланчаць
кий район, с. Макарівка — ПП «Профіт»;
об’єкту групи А комунальної власності — частині будівлі (1а
блоксекція з другого до п’ятого поверху, 2а блок секція з
першого (частка) до п’ятого поверху та підвальне приміщення)
загальною площею 2 868,20 м2, який знаходиться на балансі
Новокаховського міськвиконкому та розташований за адре
сою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. М. Букіна, 72 —
ТОВ «Експерт»;
об’єкту групи А комунальної власності — нежитловій будівлі
загальною площею 2 764,0 м2, який знаходиться на балансі Но
вокаховського міськвиконкому та розташований за адресою:
Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Маяковського, 2б, —
ПІІП «Забудова»;
об’єкту групи А комунальної власності — нежитловій буді
влі з верандами та надвірними спорудами загальною пло
щею 822,90 м2, який знаходиться на балансі Новокаховсько
го міськвиконкому та розташований за адресою: Херсонсь
ка обл., м. Нова Каховка, вул. Леніна, 84, — ТОВ «С. Є. Рієлті
ЛТД».
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській
області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки комунального та
державного майна
Переможцями конкурсу визнано по об’єктах:
частині будівлі будинку побуту «Тавричанка» (перукарня)
загальною площею 157,8 м2, що знаходиться на балансі Но

вокаховського міськвиконкому та розташована за адресою:
м. Нова Каховка, вул. Дзержинського, 17, — ЗАТ КЦ «Флаг
манЕксперт»;
об’єкту групи А державної власності — будівлі трансфор
маторної підстанції, який знаходиться на балансі ВАТ «Хер
сонський комбінат хлібопродуктів» але не увійшов до його
статутного фонду та розташований за адресою: м. Херсон,
вул. ПортЕлеватор, 5, — КПЦ «Унікон».
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області
про підсумки конкурсу, який відбувся 20.12.2006,
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів
Переможцями конкурсу визнано:
по будівлі колишньої лазні, що знаходиться на балансі ВАТ
«Красногірське» (Золотоніський рн, с. Антинівка), — ПП Ка
линушка Г. В.;
державній частці у статутному фонді ТОВ «Черкаський са
наторій та дитячий оздоровчий центр «Світанок» (с. Свиді
вок Черкаського рну, вул. Жирного, 48) — ТОВ «Контакт
Сервіс»;
частині приміщень адмінбудівлі, кімн. № 1—8, що знахо
дяться на балансі ЧОКП «Формація» та орендуються МП
«ПМКТЕМП» (м. Черкаси, вул. Дахнівська, 18) — консалтин
гову фірму ТОВ «Ай.Ел.Ай.Лтд»;
частині приміщень адмінбудівлі кімн. № 9—16, що знахо
дяться на балансі ЧОКП «Формація» та орендуються ПП «Оль
вія» (м. Черкаси, вул. Дахнівська, 18) — «Українські іннова
ційні консультанти»;
частині приміщень адмінбудівлі кімн. № 32 і складу (літ.
К), що знаходяться на балансі ЧОКП «Формація» та оренду
ються ПП Казекою Д. О. (м. Черкаси, вул. Дахнівська, 18) —
ЗАТ «ЮСА»;
одноповерховій адміністративній будівлі ОКП «Черкаси
облкомунсервіс», що орендується ТОВ «Наукововиробниче
об’єднання «Зубр» (м. Черкаси, вул. Пастерівська, 21) —
ПП Беспалий В. Я.;
приміщенню третього поверху будинку побуту «Лотос», що
орендується ПП Твердохлєбовим А. М. (м. Черкаси, вул. Вер
нигори, 4) — ПП Беспалий В. Я.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
що відбувся 18.12.2006 в Регіональному відділенні
ФДМУ по Чернігівській області з відбору суб’єктів
оціночної діяльності , які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
По об’єкту державної власності незавершеного будівницт
ва — прибудови до 108квартирного житлового будинку для
роботи з дітьми, який розташований за адресою: Чернігівсь
ка обл., Прилуцький рн, смт Ладан, вул. Заводська, 30, — в
зв’язку з тим, що від суб’єктів оціночної діяльності на участь у
конкурсі не надійшло жодної заяви, конкурс вважати таким, що
не відбувся;
об’єкту державної власності групи А — нежитловій будів
лі складу площею 7,1 м2 та гаража площею 69,3 м2, що знахо
дяться на балансі ВАТ «Будівельник» та розташовані за ад
ресою: м. Прилуки, вул. Іванівська, 25, — в зв’язку з тим, що
від суб’єктів оціночної діяльності на участь у конкурсі не на
дійшло жодної заяви, конкурс вважати таким, що не відбув
ся.
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Департамент продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів, т. 2003328
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(затверджено наказом ФДМУ від 22.12.2006 № 1939)
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00122358 ВАТ «ПІВДЕНЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД»

208460

831220

0.05

0.499

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

831220

0

00153471 ВАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ
АПАРАТУРИ»

3895970

1558388

0.25

0.25

0,06252

0,05778

2

1

30

97400

2

1

30

97400

0

0

0

0

1558388

0

97430

2444142,25

1147891

0.25

0.25

0,0625

0

76

1

60210

2000

76

1

60210

2000

0

0

0

0

995360

152531

62210

00176745 ВАТ «ТОРЕЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННОГО
ШАХТНОГО КРІПЛЕННЯ»
00178594 ВАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
00178713 ВАТ «БРЯНКІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД»
00229961 ВАТ «СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО
МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ В ПРИЛАДОБУДУВАННІ»
00235795 ВАТ «ОЛЕВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ
НОРМАЛЕЙ»

5852975

5730987

0.25

0.25

0,0625

0

3

0

160

0

3

0

160

0

0

0

0

0
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160
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0

1

0
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0

1

0
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0

0

0

0

0
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3469894
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2497000

998800
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0.25

0,09257

0,07423

2

1

30030
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2

1

30030

62425

0

0

0

0

998800

0

92455

1868098,25

747239

0.25

0.25

0,06537

0,0576

4

2

140

48710

4

2

140

48709,98

0

0

0

0,02

747239

0

48849,98

00274223 ВАТ «ВОРОХТЯНСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ»

41230,75

10228

0.25

2.083

0,49765

0,41162

4

0

5090

0

4

0

5089,75

0

0

0

0,25

0

10228

0

5089,75

00274298 ВАТ «КОЛОМИЙСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ»

254303,5

503055

0.05

0.144

0,05

0

2

0

150

0

2

0

150

0

0

0

0

0

3000

500055
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00274312 ВАТ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ
КОМБІНАТ»

100406,25

3099

5.25

39.59

5,25

0

1

0

525

0

1

0

525

0

0

0

0

0

100

2999

525

00372428 ВАТ «ГОРОДИЩЕПУСТОВАРІВСЬКИЙ
ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

6347091,5

2304922

0.25

0.25

0,0625

0

10

0

10760

0

10

0

10760

0

0

0

0

0

172160

2132762

10760

00373132 ВАТ «ЗАРОЖАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

7606885

3956575

0.25

0.25

0,0625

0

3

0

210

0

3

0

210

0

0

0

0

0

3360

3953215

210

00373630 ВАТ «БУЖАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

1380230

341116

0.25

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

341116

0

00375906 ВАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ»

1997932

912261

0.25

0.25

0,0625

0

1

0

15

0

1

0

15

0

0

0

0

0

240

912021

15

260

00379459 ВАТ «ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»
00387329 ВСАТ «НОВОСЕЛИЦЬКЕ»
00412607 ВАТ «ЧЕРВОНИЙ ПАРТИЗАН»
00414463 ВАТ «МИР»
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199373

26458

0.25

0.25

0,01

0

2

0
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0

2

0
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0

0

0

0

0

26000
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2049210

818884

0.25
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0

3

0

40

0

3

0

40

0

0

0

0

0

640

818244

40

820200

589920

0.25

0.25

0,01

0

6

0

1855

0

6

0

1855

0

0

0

0

0

185500

404420

1855

6646400

1714400

0.25

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1714400

0
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00444470 ВАТ «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ ЗАВОД»
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1429000

10208

0.25

0.25

0,09502

0,06368

9

0

1075

0

8

0

969,89

0

1

0

0,11

0

10208

0

10366100

10366100

0.25

0.25

0,0625

0

2

0

30

0

2

0

30

0

0

0

0

0

480

10365620

30

00483501 ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА»

2964766

2611272

0.25

0.25

0,0625

0

5

1

100

160000

5

1

100

160000

0

0

0

0

2561600

49672

160100

00483547 ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «РОЗОВСЬКИЙ»

8379877

41899385

0.05

0.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41899385

0

00488993 ВАТ «ОЛЕШИНСЬКЕ»

4852600

869241

0.25

0.25

0,0625

0

3

0

130

0

3

0

130

0

0

0

0

0

2080

867161

130

00492150 ВАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ»

1288000

772800

0.25

0.25

0,0625

0

15

1

5280

6250

15

1

5280

6250

0

0

0

0

184480

588320

11530

781165

312466

0.25

0.25

0,01043

0,00736

5

0

3260

0

5

0

3260

0

0

0

0

0

312466

0

3260

1812856

714983

0.25

0.25

0,0625

0

2

0

20

0

2

0

20

0

0

0

0

0

320

714663

20

15819451

14212195

0.25

0.25

0,0625

0

5

0

245

0

5

0

245

0

0

0

0

0

3920

14208275

245

00904463 ВАТ «ТАРАЩАРАЙАГРОПОСТАЧ»

496182

159136

0.25

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159136

0

00907197 ВАТ «КОСІВСЬКА АГРОПРОМТЕХНІКА»

276936

107824

0.25

0.25

0,01011

0,00399

3

0

1090

0

3

0

1090

0

0

0

0

0

107824

0

1090

00955816 ВАТ «ДУБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»

400103

59580

0.25

0.25

0,1195

0,10222

9

2

4120

3000

9

2

4119,88

3000

0

0

0,12

0

59580

0

7119,88

5491809

3295094

0.25

0.25

0,0625

0

1

0

10

0

1

0

10

0

0

0

0

0

160

3294934

10

01237616 ВАТ «КРАМАТОРСЬКЖИТЛОБУД»

23500

16671

0.25

4.803

0,25002

0,20973

6

0

4168

0

6

0

4167,8

0

0

0

0,2

0

16671

0

4167,8

01354473 ВАТ «СПМК523»

42899

40016

0.25

0.25

0,73496

0,44475

14

0

29410

0

14

0

29408

0

0

0

2

0

40016

0

29408

02042356 ВАТ «ФАВОРИТ»

199343

199343

0.25

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199343

0

7005770

7005770

0.25

0.25

0,0625

0

1

0

10

0

1

0

10

0

0

0

0

0

160

7005610

10

00483493 ВАТ «ПЛЕМПТАХОЗАВОД ІМЕНІ ЧКАЛОВА»

00704468 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВАТ
«МИКУЛИНЕЦЬКЕ»
00845631 ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КАЛІНІНА»
00854204 ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «СЛАВНЕ»

00957471 ВАТ «ДОНЕЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ
№ 2»

03059531 ВАТ «ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД КРУПНОПАНЕЛЬНОГО
ДОМОБУДУВАННЯ № 2»
03114164 ВАТ «ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 12329»

969,89

51032100

51032100

0.25

0.25

0,0625

0,06245

1

1

11

3189510

1

1

11

3189510

0

0

0

0

51032100

0

3189521

03116855 ВАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
12364»

947600

182273

0.25

0.25

0,01223

0,00557

4

1

2030

200

4

1

2030

200

0

0

0

0

182273

0

2230

03118802 ВАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 16154»

279104

3915

0.25

0.25

0,09962

0,06897

5

0

390

0

5

0

389,92

0

0

0

0,08

0

3915

0

389,92

03399511 ВАТ «РІВНЕАВТОТРАНСПОРТ 15654»

1610070

558009

0.25

0.25

0,01

0

1

0

10

0

1

0

10

0

0

0

0

0

1000

557009

10

04371845 ВАТ «ПРИЛУЦЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ»

3578900

1431560

0.25

0.25

0,0625

0

1

0

20

0

1

0

20

0

0

0

0

0

320

1431240

20

04541477 ВАТ «НАДБУЖАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ
КОМБІНАТ»

4453500

2469763

0.25

0.25

0,0625

0

1

0

10

0

1

0

10

0

0

0

0

0

160

2469603

10

04541856 ВАТ «ЛАНОВЕЦЬКА «АГРОПРОМТЕХНІКА»

506602

194356

0.25

0.25

0,05644

0,02362

3

0

10970

0

3

0

10969,98

0

0

0

0,02

0

194356

0

10969,98

6663200

1449216

0.25

0.25

0,0625

0,06206

1

1

10

90570

1

1

10

90570

0

0

0

0

1449216

0

90580

04762586 ВАТ «БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА
РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН»

12230600

11738496

0.25

0.25

0,0625

0

1

0

10

0

1

0

10

0

0

0

0

0

160

11738336

10

04776246 ВАТ «ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ЗАВОД
ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИКОНАВЧИХ МЕХАНІЗМІВ»

19420600

6982688

0.25

0.25

0,0625

0

3

0

120

0

3

0

120

0

0

0

0

0

1920

6980768

120

04634150 ВАТ «АГРОАЗОВ»

05390559 ВАТ «САНАТОРІЙ «РАДОН»

2364100

325232

0.25

0.25

0,06478

0,05493

7

0

21067

0

7

0

21066,96

0

0

0

0,04

0

325232

0

21066,96

2376560,75

941381

0.25

0.25

0,0625

0

2

0

60

0

2

0

60

0

0

0

0

0

960

940421

60

5258951

1332526

0.25

0.25

0,0625

0

3

0

83303

0

2

0

20

0

1

0

0

0

320

1332206

20

05496224 ВАТ «ОТИНІЙСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»

113875,65

1342

1.05

3.3

1,05

0

3

0

1400

0

3

0

1398,6

0

0

0

1,4

0

1332

10

1398,6

05533112 ВАТ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО
ВИПУСКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»

22494700

22494700

0.25

0.25

0,0625

0

9

0

5200

0

9

0

5200

0

0

0

0

0

83200

22411500

5200

05750289 ВАТ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКОМЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД»

918,88

05394759 ВАТ «МАКБУД»
05491161 ВАТ «АГРОБІЗНЕСНВ»

1376745,5

277

0.05

1.27

3,3213

2,16606

8

2

220

700

8

2

219,24

699,64

0

0

0,76

0,36

277

0

05802750 ВАТ «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ»

2526100

2526100

0.25

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2526100

0

13970622 ВАТ «АЗОТТОН»

1059897

264972

1.0

1.0

0,25

0

7

0

2755

0

3

0

105

0

4

0

0

0

420

264552

105

19538

7815

0.25

0.25

0,26155

0,22896

5

0

2044

0

5

0

2043,91

0

0

0

0,09

0

7815

0

2043,91

3520100

2103580

0.25

0.25

0,06255

0,04884

2

0

131574

0

2

0 131573,99

0

0

0

0,01

0

2103580

14173359 ВАТ «ВІНЬКОВЕЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 16848»
14308291 ВАТ «ПРИДНІПРОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
БУДІВНИЦТВА»
14313518 ВАТ «РОДОН»

0 131573,99

528408

1153846

0.1

2.691

0,53503

0,34872

9

2

17340

776250

9

1

17339,29

600000

0

1

0,71

0

1153846

66458910

9968278

0.5

0.5

0,125

0

1

0

10

0

1

0

10

0

0

0

0

0

80

9968198

20984470 ВАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
15142»

3712900

1856451

0.25

0.25

0,0625

0

3

2

610

7750

3

2

610

7750

0

0

0

0

133760

1722691

8360

30704892 ВАТ «ТРАНСПОРТНИК»

2131800

852720

0.25

0.25

0,06251

0,06064

1

1

10

53295

1

1

10

53295

0

0

0

0

852720

0

53305

14314682 ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ
ЗАВОД»

0 617339,29
10

До уваги оцінювачів
Відповідно до наказу ФДМУ від 27.12.06 № 1967 у зв’я
зку з отриманням Коцюбою А. М. нового кваліфікаційно
го свідоцтва оцінювача від 16.12.2006 МФ № 4726, вида
ного ФДМУ і Українською комерційною школою, анульоE
вано свідоцтво про реєстрацію в Державному реE
єстрі оцінювачів від 02.10.2006 № 4888, видане
ФДМУ Коцюбі А. М.
Відповідно до наказу ФДМУ від 27.12.06 № 1968 у
зв’язку з отриманням Петрук О. С. нового кваліфіка
ційного свідоцтва оцінювача від 11.11.2006 № 4577,
виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в ДержавE
ному реєстрі оцінювачів від 11.08.2005 № 3824,
видане ФДМУ Петрук О. С.
Відповідно до наказу ФДМУ від 27.12.06 № 1969 у
зв’язку з отриманням Грицевичем Б. Г. нового ква

ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 08.07.2006 МФ
№ 4419, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом бі
знесу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від 14.09.2005
№ 3940, видане ФДМУ Грицевичу Б. Г.
Відповідно до наказу ФДМУ від 27.12.06 № 1970 у
зв’язку з отриманням Мамедовим Г. Х. огли нових
кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів від 16.12.2006 МФ №
4747, ЦМК № 282, виданих ФДМУ і Українською комерцій
ною школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію
в Державному реєстрі оцінювачів від 28.08.2006
№ 4834, видане ФДМУ Мамедову Г. Х. огли.
Відповідно до наказу ФДМУ від 27.12.06 № 1973 у
зв’язку з отриманням Сарою І. І. нового кваліфікацій
ного свідоцтва оцінювача від 13.11.2004 МФ № 2397,
виданого ФДМУ і ТОВ «Інститут експертизи та управ

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

Передплатні індекси: 22437, 22438
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Л. М. ВОЙТУШЕНКО
(випусковий)
Т. Ю. ЗІНЕВИЧ,
О. В. МІСЬКОВ,
О. В. ЦАРУЛІЦА

ління власністю», анульовано свідоцтво про реєстE
рацію в Державному реєстрі оцінювачів від
15.02.2002 № 252, видане ФДМУ Сарі І. І.

ня власністю», анульовано свідоцтво про реєстраE
цію в Державному реєстрі оцінювачів від
30.06.2005 № 3375, видане ФДМУ Воронцову А. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 27.12.06 № 1974
анульовано свідоцтво про реєстрацію в ДержавE
ному реєстрі оцінювачів від 10.07.2003 № 405, виE
дане ФДМУ Марченко І. А.

Відповідно до наказу ФДМУ від 27.12.06 № 1977 ануE
льовано свідоцтво про реєстрацію в Державному
реєстрі оцінювачів від 30.03.2005 № 2545, видане
ФДМУ Буртасову В. П.

Відповідно до наказу ФДМУ від 27.12.06 № 1975
анульовано свідоцтво про реєстрацію в ДержавE
ному реєстрі оцінювачів від 18.08.2003 № 499,
видане ФДМУ Бахіловій І. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 27.12.06 № 1978 ануE
льовано свідоцтво про реєстрацію в Державному
реєстрі оцінювачів від 06.07.2004 № 1374, видане
ФДМУ Лисенко Н. О.

Відповідно до наказу ФДМУ від 27.12.06 № 1976 у зв’язку
з отриманням Воронцовим А. В. нового кваліфікацій
ного свідоцтва оцінювача від 25.11.2006 МФ № 4602,
виданого ФДМУ і ТОВ «Інститут експертизи та управлін

Відповідно до наказу ФДМУ від 27.12.06 № 1979 ануE
льовано свідоцтво про реєстрацію в Державному
реєстрі оцінювачів від 15.02.2002 № 214, видане
ФДМУ Лебедєву В. М.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
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вул. КУТУЗОВА, 18/9
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Загальний тираж 15 000 прим.
Зам. 3085001

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