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До уваги учасників 93го спеціалізованого аукціону за грошові кошти (САГК),
заяви на який приймаються з 13 до 22 лютого 2007 року
Відповідно до п. 3.1 Порядку прове
дення спеціалізованих аукціонів за гро
шові кошти через Державну акціонер
ну компанію «Національна мережа аук
ціонних центрів», затвердженого нака
зом ФДМУ від 09.08.2000 № 1660 та
зареєстрованого в Міністерстві юсти
ції України 27.08.2000 за № 551/4772,
право на участь в аукціоні мають фізич
ні особи, а також інвестиційні фонди, ін
вестиційні компанії, банки та торговці
цінними паперами, які мають відповід
ний дозвіл (ліцензію), що видається
Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку.
Заяви про придбання акцій підпри
ємств, що пропонуються до продажу,
приймаються в аукціонних центрах
Державної акціонерної компанії «На
ціональна мережа аукціонних центрів»
(ДАК «НМАЦ») та пунктах приймання
заяв, відкритих аукціонними центрами
ДАК «НМАЦ», на бланках встановлено
го зразка.

Перерахування грошових коштів для
участі в САГК здійснюється з поточних
рахунків учасників аукціону на поточний
рахунок ДАК «НМАЦ» № 26046301240442
у Київському міському відділенні Промін
вестбанку, МФО 322250, код 20064284
у терміни з 13 до 22 лютого 2007 року.
Для забезпечення можливості повер
нення коштів (у разі необхідності) ра
хунок заявника повинен зберігатися
протягом усього терміну проведення та
підбиття підсумків аукціону.
У платіжному дорученні у розділі
«Призначення платежу» слід зазначати
повний 13значний номер заяви на
придбання акцій, поданої в аукціонний
центр ДАК «НМАЦ».
Визначення переможців аукціону та
повернення коштів здійснюється у по
рядку та в терміни, передбачені чинним
законодавством.
За підсумками аукціону у випадках,
передбачених законодавством, пере
можець аукціону зобов’язаний зверну

тися до органів Антимонопольного ко
мітету України, про що його буде поін
формовано.
За консультаціями з питань участі в
САГК слід звертатися з 9.00 до 18.00
за тел. (044) 4944988.
Для придбання акцій бездокумен
тарної форми випуску на САГК фізич
ні та юридичні особи повинні укласти
договір про відкриття рахунка у цінних
паперах з обраними ними зберігача
ми.
Для участі у САГК заявник, який має
намір придбати акції бездокументарної
форми випуску, подає до філії ДАК
«НМАЦ» разом із заявою на придбан
ня пакета акцій ВАТ документ, що міс
тить інформацію про відкритий рахунок
у цінних паперах (номер та дату від
криття рахунка, найменування та міс
цезнаходження зберігача).
Інформацію щодо зберігачів можна
отримати за місцем подання заяви у
філіях ДАК «НМАЦ».
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ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НОВИНИ ФДМУ

u Працівникам ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» виплачено в пов
ному обсязі винагороду за підсумками 2005 року та підвищено роз
мір тарифних ставок та посадових окладів
Працівники ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» отримали всю суму ви
нагороди за роботу у 2005 році.
Як повідомив на прохання ФДМУ голова адміністрації по кадрах і
зв’язках з громадськістю ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» Франк Па
нір, відповідно до наказу ВАТ від 07.12.06 № 1022 працівникам під
приємства виплачено винагороду за підсумками роботи за 2005 рік у
розмірі 100% середньомісячної заробітної плати за рік.
Нагадаємо, що згідно з наказом ВАТ від 03.03.06 № 115 працівни
кам була нарахована винагорода в розмірі всього 75% середньомісяч
ного посадового окладу.
Фонд державного майна України за результатами здійсненої у ве
ресні 2006 р. перевірки виконання компанією Міттал Стіл інвести
ційних зобов’язань за договором купівліпродажу ВАТ «Криворіж
сталь», наполягав саме на виплаті винагороди за підсумками роботи
за 2005 р. у розмірі 100% середньомісячної заробітної плати. Після
кількаденних переговорів між представниками ФДМУ, керівництвом
ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» та керівництвом його профспілкового
комітету, було укладено договір, де, зокрема, передбачалося виконан
ня вищезгаданої вимоги ФДМУ.
Окрім того, на конференції трудового колективу ВАТ «Міттал Стіл
Кривий Ріг», яка відбулася 28.12.06, було прийнято рішення про під
вищення з 01.01.07 тарифних ставок та посадових окладів працівни
кам підприємства на 7%, що також було однією з вимог ФДМУ за ре
зультатами перевірки інвестиційних зобов’язань.
Фонд наголошує, що й надалі буде чітко контролювати виконання
умов договору купівліпродажу ВАТ «Криворіжсталь», звертаючи осо
бливу увагу на виконання умов, якими передбачено захист інтересів
трудового колективу та вирішення його соціальних питань.
ФДМУ зазначає, що захист інтересів держави та інтересів працівників
підприємств є одним з пріоритетних питань його діяльності, і сподіваєть
ся, що відносини між ним та компанією «Міттал Стіл Німеччина ГмбХ»,
яка у жовтні 2006 р. стала власником 93,02% акцій ВАТ «Криворіж
сталь», базуються на принципах ефективної співпраці і взаєморозуміння,
покликаних сприяти подальшому розвитку економіки держави.
u 2007 рік пройде під лозунгом захисту та оздоровлення держав
ного сектору економіки — Голова ФДМУ в інтерв’ю програмі «Від
крита студія» (УТ1)
Голова ФДМУ Валентина Семенюк вважає, що 2007 рік в Україні
пройде під лозунгом оздоровлення та захисту державного сектору еко
номіки. Якщо минулий 2006 рік був роком остаточного завершення
роботи над створенням Єдиного реєстру державного майна, то цей рік
пройде під лозунгом захисту та раціонального використання держав
ного майна та ефективного управління ним. Про це Голова ФДМУ за
явила в прямому ефірі програми «Відкрита студія» (УР1) 18.01.07.
За словами керівника ФДМУ, у цьому році і Кабінетом Міністрів
України, і ФДМУ буде зроблено все, аби досягти цієї мети. Голова
Фонду повідомила, що в першу чергу буде проведено аналіз процесів
банкрутства державних підприємств з метою виявлення прикладів
фіктивних банкрутств та прийняття рішень, які б дозволили вивести
підприємства з кризи. «Сьогоднішній лозунг — оздоровлення дер
жавних підприємств», — наголошує керівник Фонду.
Голова ФДМУ заявляє, що сьогодні Кабінет Міністрів України ви
значив новий вектор у політиці управління державним майном, на
правлений на значне підвищення її ефективності, та демонструє ра
ціональний підхід до управління.
Голова ФДМУ нагадала, що свою роботу у ФДМУ у 2005 році вона
почала саме зі створення Єдиного реєстру державного майна. Це дало
змогу поставити процес управління державним майном на системний
рівень. Валентина Семенюк наголосила, що саме через відсутність та
кого реєстру впродовж 14 років незалежності держава втратила біль
шість свого майна, яке фактично за безцінок різними способами по
трапило до приватної власності або було просто знищено.
«Якщо раніше всі знали тільки один лозунг «Держава — неефектив
ний власник», то своїми діями Фонд спільно з Кабінетом Міністрів
України доведе, що держава може ефективно управляти своєю влас
ністю»,— наголосила Валентина Семенюк.
За її словами, уже впродовж 2006 р. ФДМУ продемонстрував свою
чітку позицію щодо відстоювання державних інтересів, голосуючи
проти додаткових емісій, які розмивали державну частку, чітко кон
тролюючи виконання інвестзобов’язань, переглядаючи грабіжниць
кі договори оренди державного майна, змінюючи керівників підпри
ємств, які нічого не робили для поліпшення фінансовоекономічного
стану підприємств та багато іншого.
u ФДМУ продав 50% плюс 1 акція ВАТ «Вилківський завод пре
сових вузлів»
У ФДМУ 16.01.07 відбувся конкурс за принципом аукціону з про
дажу 50% плюс 1 акція ВАТ «Вилківський завод пресових вузлів».
Участь у конкурсі взяли два учасники — ТОВ «Холдингова компанія
«Мікрон» та ПП «ТЕЙЛО». Переможцем конкурсу визнано ТОВ «Хол
дингова компанія «Мікрон», яке запропонувало за пакет акцій під
приємства 569 тис. грн.
Конкурс з продажу акцій ВАТ «Вилківський завод пресових вузлів»
був оголошений 25.10.06. Стартова ціна пакета становила 568,5 тис.
грн. Конкурс було проведено за принципом аукціону (як, наприклад,
було продано пакет акцій ВАТ «Криворіжсталь» у жовтні 2005 року).
Це перший конкурс з продажу пакетів акцій ВАТ, який було про
ведено ЦА ФДМУ у новому році. Нагадаємо, що акції ВАТ «Вилків
ський завод пресових вузлів» вже неодноразово пропонувалися до про
дажу, але, на жаль, не користувалися попитом у покупців. Тому, на
думку ФДМУ, сьогоднішній продаж контрольного пакета акцій мож
на вважати успішним.
(Продовження на с. 23)
24 січня 2007
року
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Інформація для учасників 93го САГК
Повідомляємо, що:
по ВАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЛАМПОВИЙ ЗА'
ВОД» (ЄДРПОУ 14307535) згідно з ухвалою
Господарського суду Вінницької області від
17.05.05 № 10/12304 постанову про визнан
ня ВАТ банкрутом визнано такою, що втрати
ла чинність, провадження у справі зупинено;
акції ВАТ «ФАВОРИТ» (ЄДРПОУ
2042356) не забезпечені майном внаслідок
рішення арбітражного суду Донецької обла
сті від 20.11.2000 № 1/103 щодо стягнення
боргів на майно боржника;
по ВАТ «ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД КРУПНО'
ПАНЕЛЬНОГО ДОМОБУДУВАННЯ № 2»
(ЄДРПОУ 3059531) згідно з ухвалою Госпо
дарського суду Донецької області від 05.09.02
№ 35/315Б зупинено провадження по справі
про банкрутство до закінчення дії мораторію;

ВАТ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ
КОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 274312) згідно з ухва
лою Господарського суду ІваноФранківської
області від 11.12.06 № Б7/41 продовжено
строк ліквідаційної процедури боржника;
ВАТ «БРЯНКІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД» (ЄДРПОУ 178713) згідно з ухвалою
Господарського суду Луганської області від
25.07.06 № 9/1б продовжено строк процеду
ри санації боржника;
ВАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД» (ЄДРПОУ 178594) згідно з ухвалою
Господарського суду Луганської області від
01.12.06 № 9/1б продовжено строк процеду
ри санації боржника;
ВАТ «ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»
(ЄДРПОУ 379459) згідно з постановою Гос
подарського суду Рівненської області від

ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «РОЗОВСЬКИЙ»
(ЄДРПОУ 483547) згідно з ухвалою Господар
ського суду Донецької області від 19.12.06 №
42/329Б порушено справу про банкрутство, вве
дено процедуру розпорядження майном боржника;
ВАТ «МИР» (ЄДРПОУ 414463) згідно з
постановою Господарського суду Донецької
області від 18.04.06 № 42/148Б визнано ба
нкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру;
по ВАТ «ПІВДЕНЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД»
(ЄДРПОУ 122358) згідно з ухвалою Госпо
дарського суду Донецької області від 13.06.06
№ 24/115Б продовжено строк ліквідаційної
процедури;
ВАТ «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ» (ЄДРПОУ
5802750) згідно з ухвалою Господарського суду
ІваноФранківської області від 28.12.06 № Б7/257
продовжено строк процедури санації боржника;

11.09.06 № 1б/1Б01 визнано банкрутом та
відкрито ліквідаційну процедуру;
ВАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБ'
НИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 1350156) згідно з
ухвалою Господарського суду Сумської об
ласті від 30.05.06 № 12/13904 продовжено
строк процедури санації боржника;
ВАТ «БУЖАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗА'
ВОД» (ЄДРПОУ 373630) згідно з постано
вою Господарського суду Черкаської обла
сті від 14.07.05 № 1408/3503 визнано бан
крутом та відкрито ліквідаційну процедуру,
акції не підтверджені майном;
ВАТ «ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»
(ЄДРПОУ 4371845) згідно з ухвалою Гос
подарського суду Чернігівської області від
02.11.06 № 5/99Б продовжено строк проце
дури розпорядження майном боржника.
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грн.
тис.
грн.
чол.
тис.
грн.
ки, га

Код за
ЄДРПОУ

Назва ВАТ, створеного в процесі
приватизації (корпоратизації),
юридична адреса та телефон

[14307535]

ВАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЛАМПОВИЙ ЗАВОД»,
21050, М.ВІННИЦЯ, ВУЛ. ВАТУТІНА, 18,
тел.350481, 277840

17602,4

Так

0,25

0,25

10068456

2517,114

[00178594]

ВАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД», 94000, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М.СТА
ХАНОВ,ВУЛ.КОПЕРНІКА,24

5852,975

Так

0,25

0,25

5729400

1432,35

24,472

127,41

[00178713]

ВАТ «БРЯНКІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ 3544,00925
ЗАВОД», 94105, ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,
М.БРЯНКА,ВУЛ.ЩЕТИНІНА,7, тел.51356

Так

0,25

0,25

3469740

867,435

24,476

[01432115]

ВАТ «ЛУГАНСЬКГЕОЛОГІЯ»1, 91056, М.ЛУ
ГАНСЬК,ВУЛ.К.МАРКСА,3, тел.23390

2211,902

Так

0,25

0,25

1758283 439,57075

[21810683]

ВАТ «СВІТЛОФОР», 91047, М.ЛУГАНСЬК,
ВУЛ.ГАСТЕЛЛО, 40, тел.540128

4314,887

Так

0,25

0,25

1630652

[04776246]

ВАТ «ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ЗАВОД
ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИКОНАВЧИХ МЕ
ХАНІЗМІВ», 51939, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛ., М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ.
ІНДУСТРІАЛЬНА,9, тел.65540

19420,6

Так

0,25

0,25

6980768

1745,192

[00122358]

ВАТ «ПІВДЕНЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД»,
83058, М.ДОНЕЦЬК,ВУЛ.АРКТИКИ,1,
тел.932252

208,46

Ні

0,05

0,499

201352

10,0676

[00176745]

ВАТ«ТОРЕЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОН 2444,14225
НОГО ШАХТНОГО КРІПЛЕННЯ», 86609,
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,М.ТОРЕЗ, ВУЛ ЗАВОДСЬ
КА, 1, тел.33285

Так

0,25

0,25

175097

43,77425

6646,4

Так

0,25

0,25

1714400

428,6

6,449

8379,877

Так

0,05

0,05

41899385 2094,96925

25,000

119,18

ВАТ»КУТЕЙНИКІВСЬКИЙ КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ», 87321, ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., АМВРОСІЇВСЬКИЙ РН, СМТ КУТЕЙ
НИКОВЕ,ВУЛ.ЛЕРМОНТОВА,1, тел.95250

4756,7

Так

0,25

0,25

2825789 706,44725

14,852

20,95

[02042356] ВАТ «ФАВОРИТ», 84500, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,
М.АРТЕМІВСЬК,ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО,62,
тел.62424

199,343

Так

0,25

0,25

[03059531]

ВАТ «ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД КРУПНОПА
НЕЛЬНОГО ДОМОБУДУВАННЯ №2», 83009,
М.ДОНЕЦЬК,ВУЛ.НОВОРОСІЙСЬКА,9,
тел.515294

7005,77

Так

0,25

[05432477] ВАТ «ЗАЛІЗОБЕТОН», 88000, ЗАКАР
ПАТСЬКА ОБЛ., М.УЖГОРОД, ВУЛ.ПА
РИЗЬКОЇ КОМУНИ, 8, тел.33562

8202,8

Так

[05488934] ВАТ «МІЖГІРСЬКИЙ «АГРОКОМПЛЕКС»,
90000, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., СМТ
МІЖГІР’Я, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 56,
тел.21183

784,825

Так

Основні види продукції
(послуг) (натуральні
показники; грошові
показники, тис. грн.)

Група,
до
якої
нале
жить
під
при
ємство

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
14,300

35,84

За 9 міс. 2006 р.

1

0

0,00

0

0

0

2618,5

0

РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИ
РОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОН
НОЇ ТЕХНІКИ, СКЛОВИ
РОБІВ, ТНС, НАДАННЯ
ПОСЛУГ (;0)

В

За 9 міс. 2006 р.

110

7710

59,00

4549

680

1120

3850

3777

ВИРОБНИЦТВО КРАНІВ
ТА БУДІВЕЛЬНИХ КОН
СТРУКЦІЙ (;3777)

В

14,7

За 9 міс. 2006 р.

11

3099

81,12

2514

945

6024

11687

24

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТА
ЛОКРЕПІ,ГІРНИЧОШАХ
ТНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА
ЗАПЧАСТИН,РЕМОНТ
ГШО (;24)

В

19,873

15,56

За 9 міс. 2006 р.

45

3346,4

80,12

2681

630

178,1

286,9

275,7

ГЕОЛОГІЧНІ РОБОТИ
(;275,7)

В

9,448

1,22

За 9 міс. 2006 р.

89

2170,5

60,52

1313,6

66,2

794,4

692,8

2361

МОНТАЖНІ
РОБОТИ,
МАРКЕТИНГ (;2361)

В

196

34074

35,10

11960 10200

12051

25571

3821

ВИРОБНИЦТВО ЗАПАС
НИХ ЧАСТИН ДО СІЛЬ
ГОСПМАШИН, ТОВАРІВ
НАРОДНОГО СПОЖИ
ВАННЯ, ЕЛЕКТРИЧНИХ
ВИКОНАВЧИХ МЕХА
НІЗМІВ (;3821)

В

ПОСЛУГИ (;82,3)

В

КОНСТРУКЦІЇ ЗБІРНОГО
ЗАЛІЗОБЕТОНУ (;2285,4),
СТІНОВІ
МАТЕРІАЛИ
(;402,1), БЕТОН ТОВАР
НИЙ (;185,3)

В

ІНШЕ (;95,9)

В

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

407,663

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
8,986

19,2

За 9 міс. 2006 р.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

[00414463] ВАТ «МИР», 85510, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,
ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ РН,
С.ПІДДУБНЕ,ПР.КИЇВСЬКИЙ,31,
тел.97121
[00483547] ВАТ«ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «РОЗОВСЬ
КИЙ», 87600, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,НОВО
АЗОВСЬКИЙ РН,М.НОВОАЗОВСЬК, ВУЛ.
60РІЧЧЯ СРСР, 84, тел.21352,22364
[00957608]

79738

4,830

6,75

За 9 міс. 2006 р.

23

11017,4

72,11

7944,3

554,8

3992,5

11276,8

82,3

1,791 13,3902

За 9 міс. 2006 р.

112

18168

71,94

13070,6

397

2560,2

2470,6

2872,8

2628 За 12 міс. 2005 р.

23

8097,6

57,86

4685,6

1474

190,9

1381,4

95,9

За 9 міс. 2006 р.

89

27772

71,48

19852

6

748

1968,8

401

ВІВЦІ, ЖИВА ВАГА (469
Ц;358), ВОВНА (137 Ц;43)

В

За 9 міс. 2006 р.

65

17690

62,54

11063,5

8,4

2704,6

18783,7

2927,9

АВТОПОСЛУГИ (;834,6),
ОРЕНДА (;2093,3)

В

1,06 За 12 міс. 2003 р.

1

0

0,00

0

0,9

0

6

0

РЕМОНТ ТА ВИРОБНИЦ
ТВО ТАРИ (;0)

В

1

51,5

11,07

5,7

0

1,5

829,5

0

ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТ
РУКЦІЇ (;0)

В

19,9345

10,000

0,25

5361290 1340,3225

19,132

0,25

0,25

3281120

0,25

0,25

0

За 9 міс. 2006 р.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

24 cічня 2007 року

820,28

10,000

4,45

За 9 міс. 2006 р.

24

11162,1

50,08

5590,3

59,4

183

143,7

2206,9

ВИРОБНИЦТВО ЗАЛІЗО
БЕТОННИХ ВИРОБІВ
(;2206,9)

В

784825 196,20625

25,000

2,25

За 9 міс. 2006 р.

3

881,2

36,43

321

1,3

5,4

140,3

26,9

НАДАННЯ ПОСЛУГ С/Г
ТОВАРОВИРОБНИКАМ
(;26,9)

В

№ 3 (444)
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Продовження таблиці

Код за
ЄДРПОУ

Назва ВАТ, створеного в процесі
приватизації (корпоратизації),
юридична адреса та телефон
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продук
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Основні види продукції
(послуг) (натуральні
показники; грошові
показники, тис. грн.)

Група,
до
якої
нале
жить
під
при
ємство

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
51032,1

Так

0,25

0,25

[00274312] ВАТ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ 100,40625
КОМБІНАТ», 76027, М.ІВАНОФРАНКІВСЬК,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 29,
тел.25212

Ні

5,25

39,59

1570

8,2425

8,209

5,1

За 9 міс. 2006 р.

[00699477] ВАТ «СЕЛЕКЦІЯ», 78246, ІВАНОФРАН
КІВСЬКА ОБЛ., КОЛОМИЙСЬКИЙ РН,
С.ГОДИДОБРОВІДКА, ВУЛ.НЕЗАЛЕЖ
НОСТІ, 4, тел.22628

876,475

Так

0,25

0,25

874396

218,599

24,941

7,1

[05802750] ВАТ «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ» 2 , 76023,
М.ІВАНОФРАНКІВСЬК,ВУЛ.АВТОЛИВ
МАШІВСЬКА,5, тел.30010

2526,1

Так

0,25

0,25

2525140

631,285

24,990

2,869

[05533112] ВАТ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО
ВИПУСКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»,
25006, М.КІРОВОГРАД, ВУЛ. МУРМАНСЬ
КА, 37, тел.553683

22494,7

Так

0,25

0,25

22427604

5606,901

[00153471] ВАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ АПА
РАТУРИ», 79058, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГАЗОВА,
28, тел.721701

3895,97

Так

0,25

0,25

1550536

387,634

[20984470] ВАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТ
ВО  15142», 65481, ОДЕСЬКА ОБЛ.,М. ЮЖ
НИЙ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНА, 3, тел.595218

3712,9

Так

0,25

0,25

1722691 430,67275

[00379459] ВАТ «ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»,
35700, РІВНЕНСЬКА ОБЛ.,М.ЗДОЛБУНІВ,
ВУЛ. ЩЕПКІНА, 13, тел.230976

199,373

Так

0,25

0,25

«РІВНЕВЕТЗООПРОМПОСТАЧ»,
[00727222] ВАТ
35700, РІВНЕНСЬКА ОБЛ.,М. ЗДОЛБУНІВ,
ВУЛ. ВІЛИ1, БУД.46, тел.22313

404,803

Так

0,25

[05529320] ВАТ «ДЕМИДІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗА
ВОД», 35200, РІВНЕНСЬКА ОБЛ.,ДЕМИДІ
ВСЬКИЙ РН, СМТ ДЕМИДІВКА, ВУЛ. ПЕР
ШОТРАВНЕВА, 1, тел.61320

3234,709

Так

[13970622] ВАТ «АЗОТТОН», 33001, М. РІВНЕ, ВУЛ.
КАЛНИШЕВСЬКОГО, 26, тел.57263

1059,897

[00386778] ВАТ «ТЕРНІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»,
42110, СУМСЬКА ОБЛ.,НЕДРИГАЙЛІВСЬ
КИЙ РН, СМТ ТЕРНИ, тел.53242

1101,138

[03114164] ВАТ «ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 12329»1, 69008, М.ЗАПО
РІЖЖЯ, ВУЛ. ПІВДЕННЕ ШОСЕ, 66,
тел.346451

51014064 12753,516

24,991

50,5

За 9 міс. 2006 р.

382

23010,2

77,84

17910,5

832,8

547,2

1370,4

9302 АВТОТРАНСПОРТНІ ПО
СЛУГИ (;9302)

В

8

612,7

83,81

513,5

656

145

1070,7

33,8 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ
(РОБІТ І ПОСЛУГ) (;33,8)

В

За 9 міс. 2006 р.

1

1245,2

57,21

712,4

0

27,7

175

0 КОНЯРСТВО ТА ІНШІ С/Г
ПОСЛУГИ (;0)

В

За 9 міс. 2006 р.

8

4403,5

52,82

2325,9

100,5

43,6

799,5

0

В

38

2895,9

64,49

1867,7 1286,8

148,9

58,7

207,1 ВИРОБНИЦТВО МІНЕ
РАЛЬНОЇ ВОДИ (;207,1)

В

13

4388,1

34,55

1516

195,9

8,1

656,4

0 ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВОМ НЕ
ПРОВОДИТЬСЯ (;0)

В

122

8293,8

35,69

2959,8

313,3

254,4

765,2

5026,8 АВТОТРАНСПОРТНІ ПЕ
РЕВЕЗЕННЯ (;5026,8)

В

ІВАНОФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
24,925

20

За 9 міс. 2006 р.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
9,950

9,15

За 9 міс. 2006 р.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
11,599

4,11

За 9 міс. 2006 р.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
65458

16,3645

8,208

1,6004

За 9 міс. 2006 р.

0

0

0,00

0

0

0

262,8

0 ХЛІБОБУЛОЧНІ ВИРОБИ
(;0)

В

0,25

404803 101,20075

25,000

1,3378

За 9 міс. 2006 р.

17

224,3

74,59

167,3

34,2

110,4

161,9

234,5 ПОСТАЧАННЯ ЗООВЕТ
ПРЕПАРАТІВ (;234,5)

В

0,25

0,25

3234709 808,67725

25,000

6,7

За 9 міс. 2006 р.

60

3838,6

71,19

2732,8

0

134,5

127,1

531 ВИРОБНИЦТВО КОНСЕР
ВНОЇ ПРОДУКЦІЇ (;531)

В

Так

1

1

254332

254,332

23,996

0

За 9 міс. 2006 р.

4

3550,5

67,44

2394,4

207,1

132

3,7

369,2 ОРЕНДА, ОПТОВА ТОРГІ
ВЛЯ (;369,2)

В

Так

0,25

0,25

446772

111,693

10,143

3695

За 9 міс. 2006 р.

2

4622,2

53,86

2489,3

12,5

87,9

388

146,1 ВИРОБНИЦТВО С/ГОСПО
ДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
(;146,1)

В

Так

0,25

0,25

98899

24,72475

1,640

4207

За 9 міс. 2006 р.

1

11799,6

47,10

5557,7

273

0

0

0 ОСНОВНІ ФОНДИ ГОСПО
ДАРСЬКОГО ПРИЗНА
ЧЕННЯ (;0)

В

25,000

6,51

За 6 міс. 2006 р.

2

20422,4

96,91

19790,5

34

162,5

1092,2

16,8 СТОЛЯРНІ ВИРОБИ ТА
ПОСЛУГИ (;16,8)

В

15

5904,1

59,19

3494,5

171,4

523,2

445,4

393,3 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНО
ВИХ КУЛЬТУР, ОПТОВА
ТОРГІВЛЯ (;393,3)

В

5

2000

49,27

985,3

54,6

0,5

2,5

0 АВТОТРАНСПОРТНІ ПЕ
РЕВЕЗЕННЯ (;0)

В

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

[00386790] ВАТ «БУРЯКОРАДГОСП ІМЕНІ БОГДАНА 1507,77375
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО», 41724, СУМСЬКА
ОБЛ., БУРИНСЬКИЙ РН,С.ДЯКІВКА, ВУЛ.
ШКІЛЬНА, 5, тел.91626
[01350156] ВАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБ
НИЙ ЗАВОД», 41600, СУМСЬКА ОБЛ.,М.КО
НОТОП,ВУЛ.КОТЛЯРЕВСЬКОГО, 1,
тел.42232

2394,302

Так

0,25

0,25

2394302

714,583

[05491161] ВАТ «АГРОБІЗНЕСНВ», 63200, ХАРКІВСЬ
КА ОБЛ., НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ РН, СМТ
НОВА ВОДОЛАГА, ВУЛ.ЗАЛІЗНИЧНА, 1,
тел.42284 43361

5258,951

Так

0,25

0,25

1332206

333,0515

[30704892] ВАТ «ТРАНСПОРТНИК», 75100, ХЕР
СОНСЬКА ОБЛ., М.ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА, 1

2131,8

Так

0,25

0,25

2131800

532,95

[00387329] ВCАТ «НОВОСЕЛИЦЬКЕ», 30533, ХМЕЛЬ
НИЦЬКА ОБЛ., ПОЛОНСЬКИЙ РН, С.НО
ВОСЕЛИЦЯ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 12,
тел.32826

2049,21

Так

0,25

0,25

818244

204,561

9,982

4100

За 9 міс. 2006 р.

258

12370,3

50,58

6256,4

282

548,9

1763,2

2761,6 БУРЯКИ ТА ІНША ПРО
ДУКЦІЯ (;2761,6), (;0)

В

[00412607] ВАТ «ЧЕРВОНИЙ ПАРТИЗАН», 32054,
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., ГОРОДОЦЬКИЙ РН,
С.ВЕЛИКА ЯРОМИРКА, тел.31923

820,2

Так

0,25

0,25

585420

146,355

17,844

472

За 9 міс. 2006 р.

3

2530

40,12

1015

53

1300

1202

0 ПРОДУКЦІЯ САДІВНИЦТ
ВА (;0)

В

[00488993] ВАТ «ОЛЕШИНСЬКЕ», 31312, ХМЕЛЬ
НИЦЬКА ОБЛ.,ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РН,
С.ОЛЕШИН, тел.23828

4852,6

Так

0,25

0,25

1937840

484,46

9,984

4362

За 9 міс. 2006 р.

43

28415

54,70

15543

28,2

704

1787,4

37,8 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬ
КА ПРОДУКЦІЯ (;37,8)

В

[00291994] ВАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ», 18030,
М.ЧЕРКАСИ, ВУЛ.ЧКАЛОВА, 12,
тел.437110

692

Ні

0,05

0,216

692000

34,6

5,000

За 9 міс. 2006 р.

180

22901,2

52,55

12034

513,8

7125,4

4485,3 16057,7 ВИРОБЛЕНА ПРОДУКЦІЯ
(;16057,7), (;0)

В

[00373630] ВАТ «БУЖАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»,
19300, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ЛИСЯНСЬКИЙ
РН, С.БУЖАНКА, тел.64561

1380,23

Так

0,25

0,25

341116

85,279

6,179

22 За 12 міс. 2005 р.

129

0

0,00

0

0

0

0

[00387594] ВАТ «КАНІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО
ВІДГОДІВЛІ ХУДОБИ», 19041, ЧЕРКАСЬКА
ОБЛ., КАНІВСЬКИЙ РН, С.МАРТИНІВКА

794,5

Так

0,25

0,25

318668

79,667

10,027

11,7 За 12 міс. 2005 р.

4

1444,2

48,55

701,2

0,1

20,2

1,3

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
6,333

16,3

За 9 міс. 2006 р.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
25,000

2,49

За 9 міс. 2006 р.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

№ 3 (444)

37,8

РЕАЛІЗАЦІЯ ВЛАСНОЇ
0 ПРОДУКЦІЇ (;0)

23,7 ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІ
ЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (;23,7)

24 січня 2007 року

В

В

4
Продовження таблиці
Пакет, запропонований
Номі
до продажу
Почат
наль
кова Кількість
на
Вартість
%
ціна запропо
ціна
за но
статут
акції, нованих
акції,
міналом, ного
грн.
акцій,
грн.
тис. грн. фонду
шт.

Розмір
статут
ного
фонду,
тис. грн.

Наяв
ність
індек
сації
ОФ на
01.01.95

[00372598] ВАТ «НОСІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»,
17100, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.,М. НОСІВКА,
ВУЛ.ЗАВОДСЬКА, 2, тел.31175, 31279

4512,87

Так

0,25

0,25

2430520

607,63

13,464

169,9

За 9 міс. 2006 р.

328

31629,3

56,56

17888,6

115,3

3950,3

[04371845] ВАТ «ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»,
17500, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.,М.ПРИЛУКИ,
ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, тел.50403, 50061

3578,9

Так

0,25

0,25

1431560

357,89

10,000

16

За 9 міс. 2006 р.

14

21186,8

69,89

14807,3

235,4

179,6

[00373132] ВАТ «ЗАРОЖАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗА
ВОД», 60034, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., ХО
ТИНСЬКИЙ РН, С.ЗАРОЖАНИ, тел.66133

7606,885

Так

0,25

0,25

3953215 988,30375

277

21954,4

50,17

11015,5 1753,2

5102,9

[14314682] ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ
ЗАВОД», 58020, М.ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ.ХО
ТИНСЬКА, 41, тел.29744

66458,91

Так

0,5

0,5

47

70616,2

39,25

27717,1 1876,9

20,3

Назва ВАТ, створеного в процесі
приватизації (корпоратизації),
юридична адреса та телефон

Код за
ЄДРПОУ

Баланс. Забор Забор
Кіль Баланс. Знос
Площа
Знос
Обсяг
при
гова
кість вартість основ
гова
зе
основ
буток
за ність
основ
ність продук
пра
мель
них
них
Звітний період
ції,
звітн. дебітор креди
них
ців
ної
фондів, фондів,
тис.
період,
ників, фондів,
ська, торська,
ділян
%
тис. грн.
тис. грн. тис. грн. тис. грн. грн.
чол. тис. грн.
ки, га

Група,
до
якої
нале
жить
під
при
ємство

Основні види продукції
(послуг) (натуральні
показники; грошові
показники, тис. грн.)

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
21101,3 13405,6

1655,7

31,1

ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ
ТА ІНШЕ (;13405,6)

В

ВИРОБНИЦТВО
ДУКЦІЇ (;31,1)

ПРО

В

ВИГОТОВЛЕННЯ ЦУКРУ,
ЖОМУ, МЕЛЯСИ
(;11515,2)

В

ВИРОБНИЦТВО РАДІО
ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
(;83,6)

В

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

9303212

4651,606

12,992

6,999

99,83 За 12 міс. 2002 р.

32,5

За 9 міс. 2006 р.

16902,5 11515,2

2697,1

83,6

Усього по Україні: 41

Відомості про зберігачів акцій ВАТ*
Дозвіл на здійснення професійної
депозитарної діяльності

Рахунок у цінних паперах
органу приватизації

№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

Номер дозволу

Дата видачі
дозволу

Номер рахунка

Дата видачі
рахунка

1

00032129

ВАТ «Державний ощадний банк України»

01023, м.Київ, вул. Госпітальна, 12, тел. 2478569,
факс 2478568, 4517638

АБ 218398

20.06.05

050096

21.09.05

2

00032112

ВАТ «Укрексімбанк»

03150, м.Київ, вул. Горького, 127, тел. 2478079

АБ 113348

20.10.04

003010

02.11.99

Зберігач

Адреса

*Форма випуску акцій — бездокументарна.

Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíèìè êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè

4. Наказ Фонду державного майна України від 28.01.2005 ро
ку № 163 вважати таким, що втратив чинність.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Голови Фонду

За результатами фінансовогосподарської діяльності у 2005 році, ЗАТ «Президент'готель «Київ'
ський» (розмір державної частки 100%) нараховано відповідно до нормативів, затверджених нака
зом Фонду від 17.02.06 № 321, та протягом грудня 2006 року перераховано до Державного бюджету
України дивіденди на державну частку.
Загальна сума нарахованих та сплачених дивідендів — 333 420,00 грн., що становить 30%
чистого прибутку ЗАТ.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.02.2006

м. Київ

№ 321

Щодо затвердження нормативів відрахування
до фонду дивідендів
На виконання Закону України «Про Державний бюджет
України на 2006 рік», керуючись положеннями Концепції кор
поративнодивідендної політики, п. 6 доручення Прем’єр
міністра України від 30.12.2005 року № 68730/1/105, до
рученням Прем’єрміністра України від 30.01.2006 року
№ 68730/132/105,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити базові нормативи відрахування частини при
бутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результата

ми фінансовогосподарської діяльності господарських това
риств у 2005 році, погоджені Кабінетом Міністрів України, що
додаються.
2. Директору Департаменту фінансового аналізу О. Поліщу
ку довести зазначені нормативи для обов’язкового виконання
органами виконавчої влади, що здійснюють функції з управління
державними корпоративними правами господарських това
риств.
3. Щомісячно до 4 числа місяця, наступного за звітним, ор
ганам виконавчої влади, що здійснюють функції з управління
державними корпоративними правами господарських това
риств, надавати Міністерству фінансів України та Фонду дер
жавного майна України узагальнену інформацію щодо нараху
вання та перерахування у 2006 році дивідендів за результата
ми фінансовогосподарської діяльності у 2005 році окремо за
кожним господарським товариством.

ÏÐÎÄÀÆ ÏÀÊÅÒ²Â ÀÊÖ²É
Департамент підготовки та проведення конкурсів, т. 2003616
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, за
твердженого наказом Фонду державного майна України від
31.08.2004 № 1800, розпорядженням Антимонопольного ко
мітету України від 31.08.2004 № 330р, рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку України від
17.11.2004 № 489 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 23.12.2004 за № 1634/10233 для забезпечення від
критості проведення конкурсів та з метою більшої інформо
ваності потенційних покупців Фонд державного майна Укра
їни інформує про те, що розпочато підготовку до проведен
ня конкурсу з продажу пакета акцій такого акціонерного то
вариства:
Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській області
Код за ЄДРПОУ

Назва ВАТ

Розмір пакета
акцій АТ, %

5777118

Перемишлянський приладобудівний
завод «Модуль»

98,93

24 cічня 2007 року

Фонд державного майна України пропонує потенційним по
купцям взяти участь у розробці умов продажу пакета акцій за
значеного підприємства на конкурсі.
Свої пропозиції надсилайте за адресою: 79000, м. Львів, вул.
Січових Стрільців, 3, телефони для довідок: (0322) 728895,
722034, факс: 728895.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Луганській області про визнання конкурсу
з продажу пакета акцій ВАТ «Краснолуцький
машинобудівний завод» з використанням відкритості
пропонування ціни за принципом аукціону таким,
що не відбувся
Регіональне відділення Фонду державного майна Украї
ни по Луганській області підбило підсумки конкурсу з про
дажу пакета акцій ВАТ «Краснолуцький машинобудівний за
вод» з використанням відкритості пропонування ціни за прин
ципом аукціону, розташованого за адресою: 94501, Лугансь
ка обл., м. Красний Луч, Заводський проїзд, 1. Тел./факс
(06432) 33083.

В. ПЕТРОВ

Додаток до наказу ФДМУ від 17.02.2006 № 321
Базові нормативи відрахування частки прибутку, що
спрямовується на виплату дивідендів за результатами
фінансово'господарської діяльності господарських
товариств у 2005 році згідно їх галузевої належності
Міністерство промислової політики України
Міністерство палива та енергетики України
Міністерство вугільної промисловості України
Міністерство транспорту та зв’язку України
підприємства транспорту
підприємства зв’язку
Національне космічне агентство України
Міністерство охорони здоров’я України
Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
Міністерство будівництва, архітектури
та житловокомунального господарства України
Міністерство аграрної політики України
змішане сільське господарство
м’ясне та молочне скотарство, птахівництво
Інші

35,0%
40,0%
40,0%
30,0%
40,0%
35,0%
30,0%
30,0%
30,0%
40,0%
35,0%
25,0%

Оголошення Регіонального відділення Фонду державно
го майна України по Луганській області про проведення
конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Краснолуцький ма
шинобудівний завод» з використанням відкритості пропо
нування ціни за принципом аукціону надруковано в газеті
«Відомості приватизації» від 11 жовтня 2006 року № 39
(428).
Пакет акцій, який був запропонований до продажу, міс
тить 43 183 430 шт. акцій, що становить 50% плюс 1 акція
статутного фонду ВАТ «Краснолуцький машинобудівний за
вод».
Код за ЄДРПОУ: 165646.
Початкова вартість пакета акцій — 18 583 081 грн.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення кон
курсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, за
твердженого наказом Фонду державного майна України
від 31 серпня 2004 року № 1800, зареєстрованим в Мі
ністерстві юстиції України 23 грудня 2004 р. за № 1634/10233,
із змінами і доповненнями, розпорядженням Антимоно
польного комітету України від 31 серпня 2004 року № 330р,
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондово
го ринку України від 17 листопада 2004 року № 489, кон
курс з продажу пакета акцій ВАТ «Краснолуцький маши
нобудівний завод» з використанням відкритості пропону
вання ціни за принципом аукціону визнано таким, що не
відбувся, у зв’язку з відсутністю заяв претендентів на
участь у конкурсі.
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ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ À
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804234
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля контори ЖКВ (літ. А2) загальною площею 823,8 м2,
що знаходиться на балансі ВАТ «Донецький енергозавод» і
орендується ТОВ «Спэшл Компани», за адресою: м. Донецьк,
вул. Декабристів, 10. Приватизовано юридичною особою за
663 177,60грн., у т. ч. ПДВ — 110 529,60 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення на 1му та 2му поверхах
житлового будинку (літ. А10) загальною площею 428,0 м2 (пло
ща приміщень 1го поверху — 270,4 м2, 2го поверху — 157,6 м2),
що знаходиться на балансі Донецького будівельномонтажного
експлуатаційного управління Донецької залізниці і орендуєть
ся СМП «Медінтердентсервіс», за адресою: м. Донецьк, вул.
Челюскінців, 263. Приватизовано юридичною особою за
679 689,60 грн., у т. ч. ПДВ — 113 281,60 грн.
Будівля колишнього басейну площею 581,3 м2 за адресою:
м. Кіровське, вул. Шахтарська, 43. Приватизовано фізичною
особою за 26 048,40 грн., у т. ч. ПДВ — 4 341,40 грн.
Вбудоване приміщення в цокольний поверх з ґанками та на
вісом площею 46,7 м2 за адресою: м. Горлівка, вул. Дивногір
ська, 10. Приватизовано фізичною особою за 10 188,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 1 698,00 грн.
Вбудоване приміщення з ґанком площею 52,5 м2 за адре
сою: м. Горлівка, пр. Перемоги, 14. Приватизовано фізичною
особою за 16 148,40 грн., у т. ч. ПДВ — 2 691,40 грн.
Вбудоване приміщення у цокольний поверх площею 9,7 м2
за адресою: м. Горлівка, вул. Безсонова, 42. Приватизовано
фізичною особою за 1 521,60 грн., у т. ч. ПДВ — 253,60 грн.
Нежитлове приміщення в прибудові з тамбуром та ґан
ком площею 90,2 м 2 за адресою: м. Горлівка, вул. Маршала
Г. К. Жукова, 34. Приватизовано юридичною особою за
17 229,60 грн., у т. ч. ПДВ — 2 871,60 грн.
Вбудоване приміщення в прибудові з ґанками та приямком
площею 323,7 м2 за адресою: м. Горлівка, вул. Володі Дубіні
на, 7. Приватизовано фізичною особою за 66 674,40 грн.,
у т. ч. ПДВ — 11 112,40 грн.
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Майстерня технічного обслуговування автомобілів МТОАТ
ЗІЛ131, держ. № 1939 ЗПР, яка знаходиться на балансі ВАТ
«АТП № 12354», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 121.
Приватизовано фізичною особою за 9 002,40 грн., у т. ч. ПДВ
— 1 500,40 грн.
Авторемонтна майстерня ПАРМ1М, у складі: автомобіль
ЗІЛ, державний № 4849 ЗПП із пересувною зарядною елек
тростанцією на одновісному причепі, автомобіль ЗІЛ, держ.
№ 4850 ЗПП із зварювальним агрегатом на одновісному при
чепі, автомобіль ЗІЛ держ. № 7571 ЗПП, яка знаходиться на
балансі ВАТ «АТП № 12354», за адресою: м. Запоріжжя, вул.
Жасмінна, 5. Приватизовано фізичною особою за 69 368,88
грн., у т. ч. ПДВ — 11 561,48 грн.
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Автобус КАВЗ3270, держ. № 6716 НИО, що знаходиться
на балансі ВАТ «Восток», за адресою: Миколаївська обл., Жов
тневий рн, с. Зелений Гай, вул. Комсомольська, 2. Привати
зовано юридичною особою за 2 964,00 грн., у т. ч. ПДВ —
494,00 грн.
Автомобіль ЗИЛ ММЗ4502, держ. № 2013 НИН, що знахо
диться на балансі ВАТ «Восток», за адресою: Миколаївська
обл., Жовтневий рн, с. Зелений Гай, вул. Комсомольська, 2.
Приватизовано юридичною особою за 4 344,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 724,00 грн.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, просп.
50 років Жовтня, 5. Приватизовано фізичною особою за
355 339,20 грн., у т. ч. ПДВ — 59 223,20 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. 40
років Жовтня, 15/50. Приватизовано юридичною особою за
195 564,00 грн., у т. ч. ПДВ — 32 594,00 грн.
Нежитлова будівля за адресою: м. Кременчук, вул. Жовтне
ва, 33. Приватизовано юридичною особою за 5 211 968,40 грн.,
у т. ч. ПДВ — 868 661,40 грн.
Нежитлова будівля за адресою: м.Кременчук, вул.
Карла Маркса, 29/42. Приватизовано юридичною особою
за 132 320,40 грн., у т. ч. ПДВ — 22 053,40 грн.
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення першого поверху гуртожитку загаль
ною площею 456,4 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «АК «Све
ма» та орендуються суб’єктом підприємницької діяльності —
фізичною особою Максименко О. Д., за адресою: м. Шостка,
вул. Горького, 4. Приватизовано фізичною особою за 171 960
грн., у т. ч. ПДВ — 28 660 грн.
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЦМК МП «Граніт», що орендується ВАТ «Південзахідшлях
буд», за адресою: м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука,
190в. Приватизовано юридичною особою за 1 238 190,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 206 365,00 грн.
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля колишньої лазні загальною площею 159,2 м2, що зна
ходиться на балансі ВАТ «Промінь», за адресою: Тальнівський
рн, сще Левада, вул. Самойлова, 2б. Приватизовано юриди
чною особою за 3 324,00 грн., у т. ч. ПДВ — 554,00 грн.
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м. КИЇВ
Нежитлове приміщення (літ. Б) за адресою: вул. Басейна,
1/2. Приватизовано юридичною особою за 453 228,00 грн., у
т. ч. ПДВ — 75 538,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Червоно
армійська, 111/113. Приватизовано юридичною особою за
610 080,00 грн., у т. ч. ПДВ — 101 680,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Кіквідзе, 5.
Приватизовано юридичною особою за 94 008,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 15 668,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Кропивни
цького, 12. Приватизовано юридичною особою за 202 212,00
грн., у т. ч. ПДВ — 33 702,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Цитаде
льна/Лейпцизька, 6/8. Приватизовано юридичною особою
за 1 278 492,00 грн., у т. ч. ПДВ — 213 082,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Академіка
Богомольця/Пилипа Орлика, 7/14. Приватизовано юридичною
особою за 135 480,00 грн., у т. ч. ПДВ — 22 580,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Цитадель
на/Лейпцизька, 68. Приватизовано юридичною особою за
1 110 396,00 грн., у т. ч. ПДВ — 185 066,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. Б) за адресою: вул. Січневого
повстання, 18/29. Приватизовано фізичною особою за
145 740,00 грн., у т. ч. ПДВ — 24 290,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Дарвіна, 8.
Приватизовано фізичною особою за 408 516,00 грн., у т. ч. ПДВ
— 68 086,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Бурмистен
ка, 13. Приватизовано юридичною особою за 415 116,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 69 186,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Сєчено
ва, 3. Приватизовано юридичною особою за 986 400,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 164 400,00 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване приміщення площею 226,3 м2, що зна
ходиться на балансі Костянтинівського державного хімічного
заводу. Адреса: 85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул.
Пушкінська, 342. Приватизовано фізичною особою за 1 841 грн.
40 коп., у т. ч. ПДВ — 3 068 грн. 40 коп.
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля магазину № 10 площею 177,9 м2, що знаходиться
за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Маяков
ського, 56. Приватизовано фізичною особою за 44 768,40 грн.,
у т. ч. ПДВ — 7 461,40 грн.
Будівля магазину № 67 площею 76,0 м2, що знаходиться за
адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Л. Чайкіної, 9а.
Приватизовано фізичною особою за 17 685,60 грн., у т. ч. ПДВ
— 2 947,60 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване приміщення магазину «Колинс» за адресою:
м. Червоноармійськ, пр. Шахтобудівників, 4.
Приміщення гаража за адресою: м. Червоноармійськ,
вул. Леніна, 124.
ЦМК «Готель Дружба» за адресою: м. Червоноармійськ,
вул. Свердлова, 149.
Вбудоване приміщення магазину «Зоомаркет» за адресою:
м. Червоноармійськ, вул. Свердлова, 148.
Вбудоване приміщення за адресою: м. Червоноармійськ,
вул. Шота, 193.
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Підвальні приміщення житлового будинку загальною площею
2
116,9 м , що знаходяться на балансі ВАТ «Одеський завод пор
шневих кілець» та які орендує ТОВ «Вилайн», за адресою: м.
Одеса, вул. Старопортофранківська, 117.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення загальною площею 53,9 м2 за адре
сою: м. Лубни, вул. Грушевського, 2.
Нежитлова будівля загальною площею 510,6 м2 за адресою:
м. Лубни, вул. Лубенського, 2.
м. КИЇВ
Нежитлове приміщення площею 6,0 м2 за адресою: вул. Вер
ховинна, 87.
Нежитлове приміщення площею 54,1 м2 за адресою: бульв.
Вернадського, 85.
Нежитлове приміщення площею 18,9 м2 за адресою: вул.
Г. Юри, 9.
Нежитлове приміщення площею 13,5 м2 за адресою: вул.
Г. Юри, 9.
Нежитлове приміщення площею 17,5 м2 за адресою: вул.
Г. Вітрука/Кременецька, 13/2.
Нежитлове приміщення площею 401,5 м2 за адресою: вул.
Г. Юри, 9.
Нежитлове приміщення площею 15,3 м2 за адресою: просп.
50річчя Жовтня, 15.
Нежитлове приміщення площею 285,3 м2 за адресою: вул.
Я. Коласа, 15б.
Нежитлове приміщення площею 17,6 м2 за адресою: бульв.
Кольцова, 17.

Нежитлове приміщення площею 96,0 м2 за адресою: вул. Ку
лібіна/Стрийська, 3/8.
Нежитлове приміщення площею 69,6 м2 за адресою: вул.
Львівська, 51.
Нежитлове приміщення площею 78,2 м2 за адресою: вул.
Львівська, 51.
Нежитлове приміщення площею 64,5 м2 за адресою: вул.
Г. Наумова, 19.
Нежитлове приміщення площею 195,7 м 2 за адресою:
просп. Перемоги, 106/2.
Нежитлове приміщення площею 328,6 м 2 за адресою:
просп. Перемоги, 128/2.
Нежитлове приміщення площею 75,9 м2 за адресою: вул. Під
лісна, 3.
Нежитлове приміщення площею 103,9 м2 за адресою: бульв.
Р. Ролана, 4.
Нежитлове приміщення площею 558,0 м2 за адресою: вул.
Туполєва, 13а.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватиза"
ції шляхом викупу (затверджений наказом ФДМУ
від 12.01.07 № 22)
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс — структурний підрозділ коли
шнього Коростенського ТВПРП «Залізничник» — філія «Кафе
станції Коростень», який орендується та перебуває на балансі
ТОВ «Смак» (правонаступник після реорганізації ДТВП РП «За
лізничник») за адресою: м. Коростень, вул. Табукашвілі, 14а.
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення № 59 другого поверху площею 18,7
м , що становить 7/1000 часток, літ. А5, яке орендується при
ватним підприємцем Жуган В. С., за адресою: м. Запоріжжя,
вул. 40 років Радянської України, 37. Балансоутримувач: ТОВ
«Житлобудсервіс».
Нежитлові приміщення 134 першого поверху, літ. А4, загаль
ною площею 266,6 м2, що орендуються ТОВ «Софт ТАКСІ», за
адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 39а.
Балансоутримувач: ТОВ «Житлокомунальне господарство».
Нежитлові приміщення № 728699 третього поверху будівлі
гуртожитку, літ. А5, загальною площею 287,07 м2, що оренду
ються Запорізькою товарною біржею «Гілея», за адресою: м.
Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 41. Балансоут
римувач: ВАТ «Запоріжжитлоцивільбуд».
Одноповерхова нежитлова будівля, літ. А, площею 112,6 м2 з
асфальтовим замощенням І, площею 58,0 м2, яка орендується
ТОВ «Вісма», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шаумяна, 3б. Ба
лансоутримувач: ТОВ «Вісма».
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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі гуртожи
тку загальною площею 48,8 м2, що орендуються приватним під
приємцем Бордюг К. Л., за адресою: м. Рівне, вул. Петра Мо
гили, 25. Балансоутримувач: ВАТ «Рівненський комбінат буді
вельних матеріалів».
Група інвентарних об’єктів, що орендуються ЗАТ «СПМК7»,
у складі: прохідна загальною площею 8,1 м2, операторська за
гальною площею 11,3 м2, за адресою: м. Дубно, вул. Грушев
ського, 112. Балансоутримувач: ЗАТ «СПМК7».
Нежитлові приміщення цокольного поверху будівлі гуртожитку
загальною площею 94,3 м2, що орендуються суб’єктом підпри
ємницької діяльності — фізичною особою Каширин Т. А., за адре
сою: м. Рівне, вул. Соборна (вул. Ленінська), 253а. Балансоутри
мувач: ВАТ «Рівненський комбінат будівельних матеріалів».
Нежитлове приміщення першого поверху гуртожитку загальною
площею 36 м2, що орендується суб’єктом підприємницької діяль
ності — фізичною особою Бриксою П. А., за адресою: м. Рівне, вул.
Льонокомбінатівська, 15. Балансоутримувач: ВАТ «Рівнельон».
м. КИЇВ
Нежитлове вбудованоприбудоване приміщення першого
поверху житлового будинку № 54 загальною площею 82,0 м2,
що орендується ТОВ «ІКТ», за адресою: м. Київ, вул. Червоно
партизанська, 13 (літ. А). Балансоутримувач: акціонерне то
вариство фірма «Укргазбуд».
Окреме індивідуально визначене майно — нежитлові примі
щення площею 456,5 м2, що орендуються ЗАТ «Макрохім», за
адресою: м. Київ, вул. Верхня, 35. Балансоутримувач: держа
вне підприємство «ЕКО» (Міністерство економіки України).
Окреме індивідуально визначене майно — нежитлові приміщення
площею 125,7 м2, що орендуються ТОВ «Сігнум», за адресою:
01133, м. Київ, вул. Командарма Каменева, 4а. Балансоутримувач:
державне підприємство «ЕКО» (Міністерство економіки України).

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля недіючої їдальні загальною площею 203,3 м2 за ад
ресою: м. БілгородДністровський, вул. Шабська, 67а.
Будівля недіючого магазину загальною площею 42,1 м2 за
адресою: м. БілгородДністровський, вул. Шабська, 67а.
Будівля недіючої їдальні загальною площею 419,6 м2 за ад
ресою: м. БілгородДністровський, вул. Карла Маркса, 46.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 12.01.07 № 22)
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля колишнього дитячого садка № 5 у складі: будівля садка
(літ. А1а) площею 230,10 м2; харчоблок (літ. Б) площею 65,30 м2;
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пральня (літ. В) площею 16,80 м2, за адресою: м. Артемівськ, 2й
пров. Ломоносова, 2. Балансоутримувач: ЗАТ «ЛАФАРЖ ГІПС»
(перейменоване ЗАТ фірма «Стромгіпс»). Аукціон (разом із зе
мельною ділянкою, на якій розташований об’єкт приватизації).
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля сантехкабіни — вбиральні за адресою: м. Житомир, вул.
Максютова, 14. Балансоутримувач: ВАТ «Чинар». Аукціон (разом із
земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт приватизації).
Приміщення колишнього складу військової колони площею
181,4 м2 (прибудова до будівлі майстерні) за адресою: м. Жи
томир, вул. Яна Гамарника, 52/54. Балансоутримувач: ВАТ «Жи
томирське АТП 11827». Аукціон (разом із земельною ділянкою,
на якій розташований об’єкт приватизації).
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля (кафе «Чисті пруди») площею 616,18 м2,
за адресою: м. Кіровоград, вул. Нижня П’ятихатська, 24. Балан
соутримувач: державне підприємство «Східний гірничозба
гачувальний комбінат» (Міністерство палива та енергетики
України). Аукціон (разом із земельною ділянкою, на якій розта
шований об’єкт приватизації).
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Індивідуально визначене майно — спеціальний автомобіль
ЗІЛ131 МТОАТ № 4640 ВГП за адресою: м. Луганськ, вул.
А. Ліньова, 98а. Балансоутримувач: ВАТ «Луганське АТП10955».
Індивідуально визначене майно — спеціальний автомобіль
ЗІЛ157 КВ МТОАТ № 6667 ЛУМ за адресою: м. Луганськ, вул.
А. Ліньова, 98а. Балансоутримувач: ВАТ «Луганське АТП10955».
Індивідуально визначене майно — спеціальний автомобіль
ЗІЛ131 МТОАТ № 9662 ВГП за адресою: м. Луганськ, вул.
А. Ліньова, 98а. Балансоутримувач: ВАТ «Луганське АТП10955».
Індивідуально визначене майно — спеціальна пересувна ре
монтнослюсарна майстерня ЗІЛ157 ПАРМ1М № 0024 ЛУЕ
за адресою: м. Луганськ, вул. А. Ліньова, 98а. Балансоутриму
вач: ВАТ «Луганське АТП10955».
Індивідуально визначене майно — спеціальний автомобіль
ЗІЛ157К ПАРМ1М № 0027 ЛУГ за адресою: м. Луганськ, вул.
А. Ліньова, 98а. Балансоутримувач: ВАТ «Луганське АТП10955».
Індивідуально визначене майно — спеціальна пересувна ре
монтнослюсарна майстерня ЗІЛ157К ПАРМ1М № 0012 ЛУЕ
за адресою: м. Луганськ, вул. А. Ліньова, 98а. Балансоутриму
вач: ВАТ «Луганське АТП10955».
Індивідуально визначене майно — спеціальна пересувна ре
монтнослюсарна майстерня ЗІЛ157 ПАРМ1М № 5229 ВГН
за адресою: м. Красний Луч, Антрацитівське шосе, 36. Балан
соутримувач: ВАТ «АТП10911».
Індивідуально визначене майно — спеціальний автомобіль
ЗІЛ157К ПАРМ1М № 5230 ВГН за адресою: м. Красний Луч,
Антрацитівське шосе, 36. Балансоутримувач: ВАТ «АТП10911».
Індивідуально визначене майно — спеціальна пересувна ре
монтнослюсарна майстерня ЗІЛ157 ПАРМ1М № 5231 ВГН
за адресою: м. Красний Луч, Антрацитівське шосе, 36. Балан
соутримувач: ВАТ «АТП10911».
Індивідуально визначене майно — автомобільний причіп
1АП1,5Г № 4505 ВР за адресою: м. Красний Луч, Антраци
тівське шосе, 36. Балансоутримувач: ВАТ «АТП10911».
Індивідуально визначене майно — автомобільний причіп ИАПЗ
738 (ТИП 1П2,5) № 4506 ВР за адресою: м. Красний Луч, Ан
трацитівське шосе, 36. Балансоутримувач: ВАТ «АТП10911».
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Окреме індивідуально визначене майно — частина нежитло
вого вбудованоприбудованого приміщення при вході до гур
тожитку за адресою: Кам’янкаБузький рн, смт Добротвір, вул.
І. Франка, 14. Балансоутримувач: Добротвірська ТЕС — струк
турний підрозділ ВАТ «Західенерго» (Міністерство палива та
енергетики України).
Окреме індивідуально визначене майно — будівля магазину
площею 183,7 м2 за адресою: Стрийський рн, с. Загірне, вул.
Ясинівецька, 1. Балансоутримувач: Міністерство палива та
енергетики України. Аукціон (разом із земельною ділянкою, на
якій розташований об’єкт приватизації).
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина нежитлової будівлі — приміщення (складбокс) зага
льною площею 165,9 м2 та запасні частини за адресою: м. Ми
колаїв, вул. Енгельса, 47/2. Балансоутримувач: ВАТ «АТП
14854».
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове підвальне приміщення колишньої пошти площею
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90 м за адресою: Овідіопольський рн, с. Новоградівка, вул.
Леніна, 57. Балансоутримувач: ВАТ «Дністровський».
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення (ресторан) площею 367,8 м2 (при
будоване до клубу) за адресою: Чутівський рн, смт Артемівка,
вул. Артема, 38. Балансоутримувач: ВАТ «Павлівське».
Вбудоване нежитлове приміщення у житловому будинку (ма
газин) площею 42,4 м2 за адресою: Чутівський рн, смт Арте
мівка, вул. Артема, 24. Балансоутримувач: ВАТ «Павлівське».
Нежитлові приміщення (магазин) площею 75,7 м2 за адре
сою: Чутівський рн, смт Артемівка, вул. Гоголя, 19. Балансоу
тримувач: ВАТ «Павлівське». Аукціон (разом із земельною ді
лянкою, на якій розташований об’єкт приватизації).
Нежитлові приміщення (їдальня) з ґанком площею 55,4 м2 за
адресою: Чутівський рн, смт Артемівка, вул. Гоголя, 13. Бала
нсоутримувач: ВАТ «Павлівське».
Нежитлові приміщення (магазин) площею 79,4 м2 за адре
сою: Чутівський рн, с. Коханівка, вул. Центральна, 5. Балансо
утримувач: ВАТ «Павлівське».
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Будинок для приїжджих площею 110 м2 за адресою: Чутівсь
кий рн, смт Артемівка, вул. Артема, 65. Балансоутримувач: ВАТ
«Павлівське».
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля колишньої котельні, літ. К, загальною площею 407
м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський район, с. Гоп
тівка, вул. Радянська, 1. Балансоутримувач: ТОВ «Токарівсь
ке». Аукціон (разом із земельною ділянкою, на якій розташо
ваний об’єкт приватизації).
Нежитлова будівля магазину загальною площею 159,8 м2 за
адресою: Куп’янський рн, с. Вишнівка, вул. Центральна, 103.
Балансоутримувач: КСП «Вишнівське». Аукціон (разом із земе
льною ділянкою, на якій розташований об’єкт приватизації).
Приміщення підвалу № 13, 5, 719 площею 221,7 м2 в нежитло
вій будівлі, літ. № А2, корпусу № 9 курортного готелю (26/100 ча
сток), за адресою: Дергачівський рн, сще Березівське, вул. Са
наторій «Бермінводи», 17. Балансоутримувач: ВАТ «Точприлад».
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля з підвалом (магазин) загальною площею
89,1 м2 за адресою: Талалаївський рн, с. Основа, вул. Гагаріна,
2а. Балансоутримувач: ТОВ «Барсуківщина». Аукціон (разом із
земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт приватизації).
Нежитлова будівля з підвалом (магазин) загальною площею 169
м2 за адресою: Талалаївський рн, с. Слобідка, вул. Ковпака, 2а.
Балансоутримувач: ТОВ «Барсуківщина». Аукціон (разом із зе
мельною ділянкою, на якій розташований об’єкт приватизації).

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
ЗА КОНКУРСОМ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс Вінницького обласного кому
нального підприємства «Аеропорт Вінниця», що знаходиться
на балансі Управління спільної комунальної власності терито
ріальних громад Вінницької області, за адресою: м. Вінниця,
вул. Немирівське шосе, 197.

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом об’єкта, що належить
Автономній Республіці Крим, — цілісного майнового
комплексу, переданого в користування за договором
оренди ЗАТ «Кримвзуття»
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс, переданий в ко
ристування за договором оренди ЗАТ «Кримвзуття».
Адреса об’єкта: м. Сімферополь, вул. Кубанська, 14.
Балансоутримувач — ЗАТ «Кримвзуття», розташоване за ад
ресою: м. Сімферополь, вул. Кубанська,14.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 01548616.
Вартість продажу без урахування ПДВ — 7 511 698 (сім міль
йонів п’ятсот одинадцять тисяч шістсот дев’яносто вісім) грн.;
ПДВ — 1 502 339,60 (один мільйон п’ятсот дві тисячі триста
тридцять дев’ять грн. 60 коп.).
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
9 014 037,60 (дев’ять мільйонів чотирнадцять тисяч три'
дцять сім грн. 60 коп).
Основний профіль діяльності об’єкта — торгівля промисло
вими товарами.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: база, розташо
вана за адресою: м. Сімферополь, вул. Кубанська, 14, загальна пло
ща земельної ділянки 2,2 га; магазин № 3 — одноповерхова будів
ля, прибудована до 9поверхового житлового будинку, розташо
вана за адресою: вул. Кечкеметська,69/ Куйбишева,155, загаль
ною площею 108,2 м2; магазин № 6 — вбудовані приміщення зага
льною площею 288,2 м2, розташовані за адресою: пр. Кірова, 1/
вул. Козлова, 11; павільйон «Крим» — одноповерхова споруда, в
якій розташований магазин № 9, що знаходиться за адресою: вул.
Севастопольська, 72а, загальною площею 23,3 м2; торговельний
павільйон — одноповерхова споруда загальною площею 118,0 м2,
прибудована до будівлі магазину «Будинок взуття», розташована
за адресою: пр. Кірова, 7а/пров. Колгоспний, 11.
Заборгованість підприємства: дебіторська — немає; креди
торська — немає.
Кількість працюючих — 24 особи.
Питання землекористування покупець вирішує самостійно
згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
збереження профілю діяльності об’єкта протягом трьох років; за
безпечення збереження об’єкта в належному санітарному стані і бла
гоустрій прилеглої до об’єкта території; об’єкт не підлягає відчужен
ню іншим фізичним і юридичним особам без збереження умов, на
яких він був проданий; збереження 24 робочих місць протягом 3 ро
ків після нотаріального посвідчення договору купівліпродажу; по
купець зобов’язаний надати конкурсній комісії план приватизації, що
містить зобов’язання покупця і можливості їх виконання, у якому за
значаються: назва і місцезнаходження об’єкта; інформація про по
купця; запропонована покупцем ціна придбання об’єкта; зобов’я
зання щодо виконання умов конкурсу, порядок здійснення інвести
цій, їх розміри і терміни здійснення (з розбивкою по кварталах); до
даткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єкта; надати
благодійну допомогу у сумі 20 000 (двадцять тисяч) грн. Республі
канському навчальному закладу «Керченська спеціальна загально
освітня школаінтернат III ступенів № 2 Міністерства освіти і науки
Автономної Республіки Крим» для придбання меблів.
Засоби платежу за об’єкт приватизації для фізичних і юри
дичних осіб — грошові кошти.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання прото
колу аукціону або укладення договору купівліпродажу об’єкта,
грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості продажу об’
єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертаються.

Плата за реєстрацію заяви ( 17 грн.) і сплата за об’єкт вно
сяться на р/р № 37187020016362, одержувач — Фонд майна
Автономної Республіки Крим, реквізити: Управління Держав
ного казначейства в АРК, м. Сімферополь, код за ЄДРПОУ:
00036860, МФО 824026.
Кошти у розмірі 901 403,76 грн., що становить 10% від по
чаткової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37323000016362, одержувач — Фонд майна АРК, реквізити:
Управління Державного казначейства в АРК, м. Сімферополь,
код за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочий час за місцем
його розташування.
Конкурс буде проведено 27 лютого 2007 року об 11.00
за адресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17,
Фонд майна АРК.
Прийняття заяв на участь у конкурсі припиняється за 7 днів
до дати проведення конкурсу.
Довідки за адресою: Фонд майна Автономної Республіки
Крим, 95015, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17, кімн.
37, тел. 604736.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
автомобіля ЗІЛ'131 майстерня МТО АТМ1
(спеціальний) та матеріалів
Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ131 майстерня МТО АТМ1 (спе
ціальний), 1988 р.в., номерний знак № 9190 ВИО, матеріали.
Місцезнаходження об’єкта: 21100, м. Вінниця, вул. Сергєєва
Ценського, 14.
Балансоутримувач: ВАТ «Вінницьке автотранспортне підпри
ємство № 10556», код за ЄДРПОУ 05482268.
Адреса балансоутримувача: 21100, м.Вінниця, вул.
СергєєваЦенського, 14.
Відомості про об’єкт: автомобіль ЗІЛ131 майстерня МТО
АТМ1(спеціальний), 1988 р.в., номерний знак № 9190 ВИО, ша
сі 826260, двигун 267313, колір зелений, пробіг 1 352 км, в ро
бочому стані та матеріали.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 11 216,50 грн.
ПДВ: 2 243,30 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
13 459,80 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37187006000498
в банку УДК у Вінницькій області, МФО 802015, код 13327990.
Грошові кошти в розмірі 1 345,98 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху
нок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37315005000498 в бан
ку УДК у Вінницькій області, МФО 802015, код 13327990.
Заяви на участь в аукціоні приймаються до 19.02.07 включно.
Аукціон відбудеться 23.02.07 о 10.00 за адресою: м.
Вінниця, вул. Гоголя,10 (вінницька філія ДАК «Національ'
на мережа аукціонних центрів»).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за місцем
подання заяви. Заяви на участь в аукціоні приймаються за адре
сою: РВ ФДМУ по Вінницькій обл., м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 (кімн.
24), 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 —
частини будівлі торговельного комплексу загальною
площею 589,8 м2
Назва об’єкта: частина будівлі торговельного комплексу за
гальною площею 589,8 м2 (нежитлові приміщення їдальні зага
льною площею 371,2 м2, приміщення побуткомбінату та готе
лю загальною площею 218,6 м2), що знаходиться на балансі
ТОВ «Агрофірма «Ободівський цукор».
Місцезнаходження об’єкта: Вінницька область, Тростянець
кий район, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 1.
Балансоутримувач: ТОВ «Агрофірма «Ободівський цукор»,
код за ЄДРПОУ 32885163, адреса: 24355, Вінницька обл., Тро
стянецький район, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 1.
Відомості про об’єкт: однодвоповерхова цегляна будівля
Гподібної форми без підвалу загальною площею 589,8 м2, фун
дамент бутовий, стіни цегляні, перекриття — залізобетонні па
нелі, підлога — цементна стяжка, 1977 р. побудови. Земельна
ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 92 599,00 грн.
ПДВ:18 519,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
111 118,80 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотри
мання санітарних норм і правил пожежної безпеки згідно з чин
ним законодавством України; утримання прилеглої території у
належному санітарному стані; об’єкт не підлягає відчуженню
та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним особам
без збереження умов, на яких він був придбаний.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області №
37187006000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.
Грошові кошти в розмірі 11 111,88 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на ра
хунок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37315005000498 в ба
нку УДК у Вінницькій області, МФО 802015, код 13327990.
Заяви на участь в аукціоні приймаються до 19.02.07 включно.
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Аукціон відбудеться 23.02.07 о 10.00 за адресою: м.
Вінниця, вул. Гоголя, 10, вінницька філія ДАК «Національ'
на мережа аукціонних центрів».
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за місцем
подання заяви. Заяви на участь в аукціоні приймаються за адре
сою: РВ ФДМУ по Вінницькій обл., м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 (кімн.
24), тел. 322534. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних).

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
групи інвентарних об’єктів
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів (інвентар — 12
найменувань), що знаходиться на балансі ВАТ «Луцьке АТП
10754» (зі зниженням початкової ціни).
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 48.
Код за ЄДРПОУ: 05482280.
Інформація про об’єкт: інвентар — 12 найменувань у кількості
1 282 одиниць, знаходиться на території ВАТ «Луцьке АТП10754».
Вартість продажу без ПДВ: 1 890 грн.
ПДВ: 378 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 2 268 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу об’
єкта: 227 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець сплачує нотаріальні послу
ги, пов’язані з підписанням договору купівліпродажу; умови по
дальшого використання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Плата за реєстрацію заяви — 17,0 грн. вноситься на р/р №
37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК у Волинській області, МФО 803014. Призна
чення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу за об’
єкт вносяться на р/р № 37313006000023 РВ ФДМУ по Волин
ській області, код 13347870 в УДК у Волинській області, МФО
803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській об
ласті грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу за
об’єкт для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються
грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по
Волинській області, код 13347870 в УДК у Волинській області,
МФО 803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волин
ській області кошти від приватизації об’єкта гр. А.
Аукціон відбудеться 26 лютого 2007 р. о 10'й годині за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 817.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — 22
лютого 2007 р.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне
відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київський
майдан, 9, тел.: 40057, 43492.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
будівлі колишнього складу цивільної оборони
Назва об’єкта: будівля колишнього складу цивільної оборо
ни (360 м2), що знаходиться на балансі ВАТ «АТП10706».
Адреса: Волинська обл., м. Ковель, вул. Володимирська, 154.
Код за ЄДРПОУ: 05461119.
Інформація про об’єкт: цегляна будівля загальною площею
587,1 м2, у тому числі підвал площею 185,8 м2, склад площею
401,3 м2.
Вартість без ПДВ: 197 680 грн.
ПДВ: 39 536 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 237 216 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’єк
та: 23 722 грн.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Умови продажу: покупець сплачує нотаріальні послуги, по
в’язані з підписанням договору купівліпродажу; питання від
ведення, довгострокової оренди або купівлі земельної діля
нки новий власник вирішує самостійно згідно з чинним за
конодавством після набуття права власності на об’єкт; умо
ви подальшого використання об’єкта покупець вирішує са
мостійно.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’єк
та вносяться на р/р № 37313006000023 РВ ФДМУ по Волинсь
кій області, код 13347870 в УДК у Волинській області, МФО
803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській об
ласті грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу за
об’єкт для участі в аукціоні.
Плата за реєстрацію заяви — 17 гривень вноситься на р/р №
37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код 13347870
в УДК у Волинській області, МФО 803014. Призначення плате
жу: для РВ ФДМУ по Волинській області кошти за заяву.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються
на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області,
код 13347870 в УДК у Волинській області, МФО 803014. При
значення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області кошти
від приватизації об’єкта гр. А.
Аукціон відбудеться 26 лютого 2007 року о 10.00 за ад'
ресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 22 лю
того 2007 року.
Ознайомитись з об’єктом можна з 9.00 до 17.00 в робочі дні
за місцем його знаходження.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне
відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київський
майдан, 9, тел.: (03322) 40057, 43492.

№ 3 (444)

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
групи інвентарних об’єктів
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів (запасні частини
— 35 найменувань), що знаходиться на балансі ВАТ «Луцьке
АТП10754» (із зниженням початкової ціни).
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 48.
Код за ЄДРПОУ: 05482280.
Інформація про об’єкт: запасні частини до автомобілів (35
найменувань у кількості 1 009 од.), знаходяться на території ВАТ
«Луцьке АТП10754».
Вартість продажу без ПДВ: 1 660 грн.
ПДВ: 332 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 1 992 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу об’
єкта: 200 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець сплачує нотаріальні послу
ги, пов’язані з підписанням договору купівліпродажу; умови по
дальшого використання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Плата за реєстрацію заяви — 17,0 грн. вноситься на р/р №
37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК у Волинській області, МФО 803014. Призна
чення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу за об’
єкт вносяться на р/р № 37313006000023 РВ ФДМУ по Волин
ській області, код 13347870 в УДК у Волинській області, МФО
803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській об
ласті грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу за
об’єкт для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються
грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по
Волинській області, код 13347870 в УДК у Волинській області,
МФО 803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волин
ській області кошти від приватизації об’єкта гр. А.
Аукціон відбудеться 26 лютого 2007 р. о 10'й годині за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 817.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — 22
лютого 2007 р.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне
відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київський
майдан, 9, тел.: 40057, 43492.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
будівлі колишнього сховища для спецмашин
Назва об’єкта: будівля колишнього сховища для спецмашин,
що знаходиться на балансі ВАТ «АТП10706» (із зниженням по&
чаткової ціни).
Адреса: Волинська обл., м. Ковель, вул. Володимирська, 154.
Код за ЄДРПОУ: 05461119.
Інформація про об’єкт: будівля колишнього сховища для
спецмашин, складається з одного приміщення загальною пло
щею 173,6 м, будівля знаходиться на території відкритого акці
онерного товариства і є звичайною стоянкою для зберігання
вантажних автомобілів на 3 місця.
Вартість продажу без ПДВ: 48 675 грн.
ПДВ: 9 735 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 58 410 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу об’
єкта: 5 841 грн.
Умови продажу об’єкта: умови подальшого використання об’
єкта покупець вирішує самостійно; питання відведення, довго
строкової оренди або купівлі земельної ділянки новий власник
вирішує самостійно згідно з чинним законодавством після на
брання права власності на об’єкт; покупець сплачує нотаріальні
послуги, пов’язані з підписанням договору купівліпродажу.
Плата за реєстрацію заяви — 17,0 грн. вноситься на р/р №
37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК у Волинській області, МФО 803014. Призна
чення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу за об’
єкт вносяться на р/р № 37313006000023 РВ ФДМУ по Волин
ській області, код 13347870 в УДК у Волинській області, МФО
803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській об
ласті грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу за
об’єкт для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються
грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по
Волинській області, код 13347870 в УДК у Волинській області,
МФО 803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волин
ській області кошти від приватизації об’єкта гр. А.
Аукціон відбудеться 26 лютого 2007 р. о 10'й годині за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 817.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — 22
лютого 2007 р.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне
відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київський
майдан, 9, тел.: 40057, 43492.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
групи інвентарних об’єктів
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів — 11 од., що зна
ходиться на балансі ВАТ «Луцький автомобільний завод».
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 42.
Код за ЄДРПОУ: 05808592.
Інформація про об’єкт: група інвентарних об’єктів — 11 од., у
складі: установка для виміру тросу; кранштабелер; кранбалка;

електротельфер — 2 од; кранбалка опорна; зварювальний ви
прямлювач; ванна розігріву; радіостанція — 2 од; склад металів,
знаходиться на території ВАТ «Луцький автомобільний завод».
Вартість продажу без ПДВ: 57 362 грн.
ПДВ: 11 472,40 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 68 834,40 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу об’
єкта: 6 884 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець сплачує нотаріальні послу
ги, пов’язані з підписанням договору купівліпродажу; умови
подальшого використання об’єкта покупець вирішує самостій
но; питання відведення, довгострокової оренди або купівлі зе
мельної ділянки новий власник вирішує самостійно згідно з чин
ним законодавством після набуття права власності на об’єкт.
Плата за реєстрацію заяви – 17,0 грн. вноситься на р/р №
37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК у Волинській області, МФО 803014. Призна
чення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу за об’
єкт вносяться на р/р № 37313006000023 РВ ФДМУ по Волин
ській області, код 13347870 в УДК у Волинській області, МФО
803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській об
ласті грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу за
об’єкт для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються
грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по
Волинській області, код 13347870 в УДК у Волинській області,
МФО 803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волин
ській області кошти від приватизації об’єкта гр. А.
Аукціон відбудеться 26 лютого 2007 р. о 10'й годині за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 817.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — 22
лютого 2007 р.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне
відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київський
майдан, 9, тел.: 40057, 43492.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні комплексу будівель
та споруд, що знаходяться на балансі
ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг»
Назва об’єкта: комплекс будівель та споруд, що знаходять
ся на балансі ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг», у складі: будівля
магазину (літ. А1) загальною площею 479,2 м2; нежитлова бу
дівля — щитова (літ. Б) площею 26,1 м2; нежитлова будівля —
блок пункт заправки (літ. Г) площею 6,9 м2; нежитлова будівля
— модульбудівля (літ. В) площею 333,7 м2; паркан — №13;
замощення — І.
Адреса: 50095, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 63.
Балансоутримувач: ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг», 50095, м.
Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1, код за ЄДРПОУ 09305497.
Відомості про об’єкт — комплекс будівель та споруд, у скла
ді: одноповерхова будівля магазину (літ. А1) загальною пло
щею 479,2 м2; одноповерхова нежитлова будівля — щитова
(літ. Б) площею основи 26,1м2; одноповерхова нежитлова бу
дівля — блок пункт заправки (літ. Г) площею основи 6,9 м2; од
ноповерхова нежитлова будівля — модульбудівля (літ. В) пло
щею основи 333,7м2; паркан — залізобетонні плити № 13; ас
фальтове замощення — І. Земельна ділянка під об’єкт окремо
не виділялась.
Вартість продажу без ПДВ: 639 073,26 грн., ПДВ —
127 814,65 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 766 887,91 грн.
Умови продажу зазначеного об’єкта: виконувати всі техніч
ні, санітарні та інші правила з утримання об’єкта та забезпечи
ти дотримання санітарноекологічних норм, передбачених за
конодавством України; розрахунок за об’єкт приватизації здій
снюється грошовими коштами; право користування, купівлі,
оренди земельної ділянки та її розмір під об’єктом приватиза
ції покупцем вирішується самостійно в порядку, встановлено
му чинним законодавством України; забезпечення вимог еко
логічної безпеки, охорони навколишнього природного середо
вища під час експлуатації об’єкта.
Грошові кошти на участь в аукціоні — 76 688,79 грн. (без
ПДВ), що становить 10% від початкової вартості об’єкта при
ватизації, покупець перераховує на р/р № 37311009001104 в
УДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіональ
ному відділенню ФДМУ по Дніпропетровській області, код за
ЄДРПОУ 13467337.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. (без ПДВ) та ко
шти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно
сяться на р/р № 37188500900001 в УДКУ в Дніпропетровській
області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіонально
му відділенню ФДМУ по Дніпропетровській області.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання прото
колу аукціону або укладення договору купівліпродажу об’єкта,
грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартості прода
жу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не поверта
ються.
Аукціон відбудеться 26 лютого 2007 р. о 10.00 на то'
варній біржі «Катеринославська» за адресою: 49000, м.
Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, 5'й поверх, тел.:
770'02'12, 366'555.
Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відді
лення ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кі
нцевий термін прийняття заяв — 22 лютого 2007 року до
17.00. Додаткова інформація про продаж об’єкта за тел.
(056) 7428965. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі
дні за місцем його розташування.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні цілісного
майнового комплексу колишнього державного
підприємства «Перещепинський дослідно'
експериментальний завод насосно'силового
обладнання», переданого в оренду ЗАТ
«Укрспецконструкція» (із зниженням вартості на 30%)
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс колишнього дер
жавного підприємства «Перещепинський дослідно
експериментальний завод насосносилового обладнання», пе
реданий в оренду ЗАТ «Укрспецконструкція».
Адреса об’єкта: 51221, Дніпропетровська обл., Новомосков
ський район, м. Перещепине, вул. Мотуза, 128.
Код за ЄДРПОУ: 31030585.
Балансоутримувач — орендар ЗАТ «Укрспецконструкція»
(04073, м. Київ, вул. Сирецька, 33).
Обсяг продукції: 2003 р. — 43,89 т, 2004 р. — 49,90 т, 2005 р. —
141,97 т, І квартал 2006 р. — 38,28 т; основна номенклатура за
останні 3 роки: балка двотаврова зварювальна, опори галерей,
балки покрівлі та підлоги; короба під метал; резервуари сталеві
горизонтальні для зберігання світлих нафтопродуктів V 75 м3; ме
талеві форми для залізобетонних плитзатяжок; сходи, огорожа
майданчиків та сходів; металеві двері, ворота, віконні ґрати.
Вид діяльності об’єкта: проектною потужністю заводу перед
бачалося: капітальний ремонт насосносилового обладнання
меліоративних систем ДонецькоПридніпровського економічно
го району; виготовлення вузлів і запасних частин до насосно
силового обладнання; капітальний ремонт засобів автоматики і
телемеханіки; ремонт електрообладнання і електроарматури.
Відомості про об’єкт: об’єкт діючий. Територія об’єкта роз
ташована на двох майданчиках колишнього державного підпри
ємства «Перещепинський дослідноекспериментальний завод
насосносилового обладнання» у м. Перещепине по вул. Мо
туза, 128, та вул. Степова, 6. До складу об’єкта входять нежит
лові приміщення по вул. Мотуза,128: адміністративна будівля,
літ. А; склад, літ. Б; трансформаторна підстанція, літ. В; вбира
льня, літ. Г; виробничий корпус, літ. З; добудова, літ. З; вбира
льня, літ. О; нежитлові приміщення по вул. Степова, 6: склад,
літ. А; навіс, літ. Б; прохідна, літ. В; ворота 1; огорожа № 2; во
рота 3; ворота 4; покриття I; естакада II; об’єкти незавершено
го будівництва по вул. Мотуза, 128: очисні споруди фарбового
відділення, корпус по ремонту засобів автоматизації і КІП, склад
металу та обладнання, резервуарнакоплювач ємністю 150 м3,
склад мастил, фарб і хімікатів з відділенням регенерації, склад
крупногабаритного обладнання, адміністративнопобутовий
корпус, їдальня, компресорна, насосна станція зворотного во
допостачання, нейтралізаторвідстійник, насосна станція по
жежогасіння та інші споруди, невстановлене обладнання — 146
од., транспортні засоби —16 од. та інше майно.
Основні показники діяльності підприємства станом на
30.04.06: дебіторська заборгованість та кредиторська забор
гованість відсутні.
Фінансові результати, тис. грн.: за 2003 р. — 82,8 (збиток),
2004 р. — 109,5 (збиток), 2005 р. — 205,2 (збиток), І кв. 2006 р.
— 31,5 (збиток).
Кількість та склад працюючих: 42 працівники, а саме: виконав
чий директор, головний бухгалтер, головний інженер, інженер
технолог, секретарреферент, механік, начальник цеху, ст. дози
метрист, ст. лаборант, механік, 6 слюсарів, 4 токарі та інші.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка за адре
сою: вул. Мотуза, 128, виділена Перещепинському ДЕЗ НСО у
постійне користування площею 5,53 га. Земельна ділянка по
вул. Степова, 6, не виділялась.
Об’єкт віднесений до об’єктів підвищеної екологічної небез
пеки.
Загальний валовий викид забруднюючих речовин у атмос
феру становить: 10,179 т/рік, у тому числі газоподібних речо
вин — 9,61 т/рік, твердих речовин — 0,5687 т/рік.
Новий власник повинен обов’язково виконувати усі запла
новані природоохоронні заходи; ввести в експлуатацію каналі
заційну насосну станцію згідно з чинним законодавством, оде
ржувати усі дозволи згідно з вимогами чинного природоохо
ронного законодавства.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 6 756 050,00 грн.; ПДВ
— 1 351 210,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
8 107 260,00 грн.
Умови продажу:
новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’яз
ків ЦМК — колишнього державного підприємства «Переще
пинський дослідноекспериментальний завод насосно
силового обладнання»; виконувати всі санітарнотехнічні та
інші правила з утримання об’єкта та забезпечити дотриман
ня санітарноекологічних норм, передбачених законодавст
вом України; не проводити звільнення працівників з ініціативи
нового власника протягом 6 місяців згідно з чинним законо
давством України; створення нових робочих місць; забезпе
чення безпечних умов праці, що мінімізують випадки травма
тизму; працевлаштування осіб з обмеженими фізичними мо
жливостями, створення належних умов праці для таких осіб з
урахуванням їх особливих потреб, відповідного облаштуван
ня виробництв та забезпечення доступу до них зазначених
осіб; розрахунок за об’єкт приватизації здійснюється грошо
вими коштами; право користування, купівлі, оренди земель
ної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації покуп
цем вирішується самостійно в порядку, встановленому чин
ним законодавством України; забезпечення вимог екологіч
ної безпеки, охорони навколишнього природного середови
ща під час експлуатації об’єкта; покупець зобов’язаний у мі
сячний термін з дня укладення договору купівліпродажу від
шкодувати Регіональному відділенню ФДМУ по Дніпропетров
ській області витрати в сумі 3 600,00 гривень, у т.ч. ПДВ —
600,00 гривень за проведення екологічного аудиту, а також
відшкодувати бюро технічної інвентаризації витрати, пов’язані
з виготовленням технічної документації.

24 cічня 2007 року

Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про
токолу аукціону або укладення договору купівліпродажу об’
єкта, грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості прода
жу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повер
таються.
Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 810 726,00 (без ПДВ)
грн., що становить 10% від початкової вартості об’єкта привати
зації, вносять на рахунок № 37311009001104 Управління Держа
вного казначейства України по Дніпропетровській області, МФО
805012, код за ЗКПО 13467337, Регіональному відділенню Фон
ду державного майна України по Дніпропетровській області.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. (без ПДВ) та ко
шти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно
сяться на р/р № 37188500900001 Управління Державного каз
начейства України по Дніпропетровській області, МФО 805012,
код за ЗКПО 13467337, Регіональному відділенню Фонду дер
жавного майна України по Дніпропетровській області.
Аукціон відбудеться 26 лютого 2007 р. о 10.00 на то'
варній біржі «Катеринославська» за адресою: 49000, м.
Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, тел.: 770'02'12,
36'65'55.
Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській обла
сті (вул. Комсомольська, 58, кімн. 315). Кінцевий термін прий
няття заяв 22 лютого 2007 року до 17.00.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію про продаж об’єкта мо
жна отримати за тел.: (056) 7428948, 7428965.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлової будівлі
загальною площею 1 475,1 м2, що знаходиться на
балансі ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат
ім. Ф.Е.Дзержинського»
(початкова вартість знижена на 30%)
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ: 05393043, відкрите ак
ціонерне товариство «Дніпровський металургійний комбінат ім.
Ф. Е. Дзержинського» за адресою: 51925, м. Дніпродзер
жинськ, вул. Кірова, 18б.
Назва об’єкта: нежитлова будівля загальною площею 1 475,1 м2.
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул.
Губи, 1.
Відомості про об’єкт — нежитлова, окремо розташована,
триповерхова цегляна будівля загальною площею 1 475,1 м2,
літ. А3, прибудова, а1, гараж, а31, прибудова, а41, 2 ґанки,
підвал п/д, вхід у підвал, а51, а61, огорожа № 1, тротуар І. Зе
мельна ділянка окремо не виділялась; об’єкт знаходиться в оре
нді.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 841 859, 90 грн., ПДВ
— 168 371, 98 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 010 231, 88 грн.
Умови продажу зазначеного об’єкта: виконання всіх техніч
них, санітарних та інших правил з утримання об’єкта та забез
печення дотримання санітарноекологічних норм, передбаче
них законодавством України; здійснення розрахунку за об’єкт
приватизації грошовими коштами; право користування, купів
лі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом при
ватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, встано
вленому чинним законодавством України; забезпечення вимог
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного се
редовища під час експлуатації об’єкта.
Грошові кошти на участь в аукціоні — 101 023, 19 грн.(без
ПДВ), що становить 10% від початкової вартості об’єкта при
ватизації, покупець перераховує на р/р № 37311009001104 в
ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіональ
ному відділенню Фонду державного майна України по Дніпро
петровській області, код за ЄДРПОУ 13467337.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. (без ПДВ) та гро
шові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати
зації вносяться на р/р № 37188500900001 в ГУДКУ в Дніпропе
тровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Ре
гіональному відділенню Фонду державного майна України по
Дніпропетровській області.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про
токолу аукціону або укладення договору купівліпродажу об’
єкта, грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості прода
жу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повер
таються.
Аукціон відбудеться 26 лютого 2007 року о 10.00 на то'
варній біржі «Катеринославська» за адресою: 49000, м.
Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, 5'й поверх, тел.:
770'02'12, 36'65'55.
Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення Фо
нду державного майна України по Дніпропетровській області
за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн.
315. Кінцевий термін прийняття заяв — 22 лютого 2007 року до
17.00. Додаткова інформація про продаж об’єкта за тел.: (0562)
7428519, 7428948. Ознайомитися з об’єктом можна в ро
бочі дні за місцем його розташування.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні цілісного майнового
комплексу — державного підприємства будівельно'
монтажного управління «Дніпротрансзв’язок»
(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — державне під
приємство будівельномонтажне управління «Дніпротрансзв’я
зок».
Адреса об’єкта: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Комінтер
ну, 41.
Код за ЄДРПОУ: 01388182.
Вид діяльності об’єкта: будівництво магістральних трубопро

водів, ліній зв’язку і енергозабезпечення; послуги по устрою
оптиковолоконних систем зв’язку.
Відомості про об’єкт: об’єкт діючий. До складу об’єкта
входять об’єкти нерухомого майна: адміністративна будів
ля, літ. А2, загальною площею 375,1 м2 з ґанками, літ. а, а’, тру
бою, літ. а’’; будівля центрального складу, літ. Б1, Б’1, Б’’, за
гальною площею 298,0 м2; будівля майстерні, літ. Д1, з прибу
довою, д1, та ґанком, літ. д; будівлі допоміжних приміщень,
літ. Г1, ґанок, літ. г, літ Е, літ. Ж, літ. I; навіс, літ. З; навіс, літ. В
(тимчасовий); огорожа 13; транспортні засоби — 7 од. та інше
майно.
Основні показники діяльності підприємства станом на
31.08.06: дебіторська заборгованість — 35 102,89 грн., креди
торська заборгованість — 9 564,78 грн.
Фінансові результати, тис. грн.: за 2003 р. — 159,9 (збиток),
2004 р. — 599,9 (збиток), 2005 р. — 277,5 (збиток).
Кількість та склад працюючих: 3 працівники, а саме: началь
ник, головний бухгалтер, механік.
Відомості про земельну ділянку: у постійне користування ви
ділено державному підприємству будівельномонтажного
управління «Дніпротрансзв’язок» дві земельні ділянки площею
0,5341 га та 0,1767 га загальною площею 0,7108 га за адре
сою: вул. Комінтерну, 41.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 103 358, 90 грн.; ПДВ
— 220 671, 78 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ –
1 324 030, 68 грн.
Умови продажу:
новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків
ЦМК — державного підприємства будівельномонтажного управ
ління «Дніпротрансзв’язок»; виконувати всі санітарнотехнічні та
інші правила з утримання об’єкта та забезпечити дотримання са
нітарноекологічних норм, передбачених законодавством Украї
ни; не проводити звільнення працівників з ініціативи нового влас
ника протягом 6 місяців згідно з чинним законодавством Украї
ни; створення нових робочих місць; забезпечення безпечних умов
праці, що мінімізують випадки травматизму; працевлаштування
осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення належ
них умов праці для таких осіб з урахуванням їх особливих потреб,
відповідного облаштування виробництв та забезпечення досту
пу до них зазначених осіб; розрахунок за об’єкт приватизації здій
снюється грошовими коштами; право користування, купівлі, оре
нди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації
покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чин
ним законодавством України; забезпечення вимог екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час
експлуатації об’єкта.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про
токолу аукціону або укладення договору купівліпродажу об’
єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартості
продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не
повертаються.
Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 132 403, 07 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта приватиза
ції, вносять на рахунок № 37311009001104 Головного Управ
ління Державного казначейства України по Дніпропетровській
області, МФО 805012, код за ЗКПО 13467337, Регіональному
відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетров
ській області.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37188500900001 Головного Управління Державно
го казначейства України по Дніпропетровській області, МФО
805012, код за ЗКПО 13467337, Регіональному відділенню Фо
нду державного майна України по Дніпропетровській облас
ті.
Аукціон відбудеться 26 лютого 2007 р. о 10.00 на то'
варній біржі «Катеринославська» за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 57, 5'й поверх, тел.:
770'02'12, 36'65'55.
Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській обла
сті (вул. Комсомольська, 58, кімн. 315). Кінцевий термін при
йняття заяв 22 лютого 2007 року до 17.00.
Додаткова інформація про продаж об’єкта за тел.: (0562)
7428519, 7428948. Ознайомитися з об’єктом можна в ро
бочі дні за місцем його розташування.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні цілісного майнового
комплексу — державного підприємства
«Дніпроенергокомплект»
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — державне під
приємство «Дніпроенергокомплект».
Адреса об’єкта: 49044, м. Дніпропетровськ, вул.Шевчен
ка,17.
Код за ЄДРПОУ: 13438287.
Вид діяльності об’єкта: матеріальнотехнічне забезпечення
підприємств топливноенергетичного комплексу, оптова тор
гівля.
Відомості про об’єкт: об’єкт діючий. До складу об’єкта вхо
дять об’єкти нерухомого майна: в навчальнолабораторному
корпусі, літ. А4, на першому поверсі приміщення, поз.103110,
на другому поверсі приміщення, поз. 202210 загальною пло
щею 321,0 м2, ґанок а6. У загальному користуванні: у цоколь
ному поверсі приміщення, поз. 511. 5I, на першому поверсі
приміщення, поз. 1I1ХV, на другому поверсі приміщення,
поз. 2I2ХV загальною площею 289,1 м2, ґанки а, а1, а5; транс
портні засоби — 2 од. та інше майно.
Основні показники діяльності підприємства станом на
31.08.06: дебіторська заборгованість — 0,1 тис. грн., креди
торська заборгованість — 12,0 тис. грн.
Фінансові результати, тис. грн.: за 2003 р. — 3,3 (збиток),
2004 р., — 5,0 (збиток), 2005 р., — 2,3 (збиток).
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Кількість та склад працюючих: 4 працівники, а саме: дирек
тор, головний бухгалтер, інженер, бухгалтер.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка держав
ному підприємству «Дніпроенергокомплект» окремо не виді
лялась.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 191 164, 00 грн.; ПДВ
— 238 232, 80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 429 396, 80 грн.
Умови продажу:
новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’яз
ків ЦМК — державного підприємства «Дніпроенергокомп
лект»; виконувати всі санітарнотехнічні та інші правила з утри
мання об’єкта та забезпечити дотримання санітарно
екологічних норм, передбачених законодавством України; не
проводити звільнення працівників з ініціативи нового власни
ка протягом 6 місяців згідно з чинним законодавством Украї
ни; створення нових робочих місць; забезпечення безпечних
умов праці, що мінімізують випадки травматизму; працевла
штування осіб з обмеженими фізичними можливостями, ство
рення належних умов праці для таких осіб з урахуванням їх
особливих потреб, відповідного облаштування виробництв та
забезпечення доступу до них зазначених осіб; розрахунок за
об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами; пра
во користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її
розмір під об’єктом приватизації покупцем вирішується са
мостійно в порядку, встановленому чинним законодавством
України; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони на
вколишнього природного середовища під час експлуатації
об’єкта.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про
токолу аукціону або укладення договору купівліпродажу об’
єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартості
продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не
повертаються.
Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 142 939,68 грн., що
становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вно
сять на рахунок № 37311009001104 Головного Управління Дер
жавного казначейства України по Дніпропетровській області,
МФО 805012, код за ЗКПО 13467337, Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській області.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37188500900001 Головного Управління Державного казна
чейства України по Дніпропетровській області, МФО 805012,
код за ЗКПО 13467337, Регіональному відділенню Фонду дер
жавного майна України по Дніпропетровській області.
Аукціон відбудеться 26 лютого 2007 р. о 10.00 на то'
варній біржі «Катеринославська» за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 57, 5'й поверх, тел.:
770'02'12, 36'65'55.
Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській обла
сті (вул. Комсомольська, 58, кімн. 315). Кінцевий термін при
йняття заяв 22 лютого 2007 року до 17.00.
Додаткова інформація про продаж об’єкта за тел.: (0562)
7428519, 7428948. Ознайомитися з об’єктом можна в ро
бочі дні за місцем його розташування.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлової будівлі колишнього
гуртожитку загальною площею 777,49 м2,
що знаходиться на балансі структурної одиниці
«Донбасенергоспецремонт» ВАТ «Донбасенерго»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 05470986.
Назва об’єкта: нежитлова будівля колишнього гуртожитку за
гальною площею 777,49 м2, що знаходиться на балансі структу
рної одиниці «Донбасенергоспецремонт» ВАТ «Донбасенерго».
Адреса: 86783, м. Харцизьк, м. Зугрес, вул. Піонерська, 3.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля загальною пло
щею 777,49 м2, рік будівництва — 1953, стіни з шлакоблоку,
перекриття дерев’яні.
Площа забудови — 502,2 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 107 505 грн., ПДВ —
21 501 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
129 006 грн.
Умови продажу:
утримувати об’єкт та прилеглу територію у належному саніта
рнотехнічному стані; об’єкт приватизації відчужується або зда
ється в оренду з додержанням умов, на яких він був придбаний;
питання землекористування покупець вирішує самостійно в по
рядку, визначеному чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. без ПДВ та кош
ти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно
сяться в банк Управління Державного казначейства по Доне
цькій області на рахунок № 37187561900001, МФО 834016, код
за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділення Фо
нду державного майна України по Донецькій області.
Грошові кошти у сумі 12 900,60 грн. без ПДВ, що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться
в банк Управління Державного казначейства по Донецькій
області на рахунок № 37313008000034, МФО 834016, код за
ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділення Фон
ду державного майна України по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 23 лютого 2007 р. Заяви на
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, кімната 522.
Аукціон буде проведено 27 лютого 2007 р. о 10.00 за
адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, кім'
ната 304, ТОВ НКУФ «Універсал'Консалтинг».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк, вул.
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Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій обла
сті.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за тел.
(062) 3054197.
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8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97,
каб. 522.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (062)
3043262.
○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлової будівлі колишнього
гуртожитку загальною площею 806,0 м2,
що знаходиться на балансі структурної одиниці
«Донбасенергоспецремонт» ВАТ «Донбасенерго»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 05470986.
Назва об’єкта: нежитлова будівля колишнього гуртожитку
загальною площею 806,0 м2, що знаходиться на балансі структур
ної одиниці «Донбасенергоспецремонт» ВАТ «Донбасенерго».
Адреса: 86783, м. Харцизьк, м. Зугрес, вул. Піонерська, 5.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля загальною пло
щею 806,0 м2, рік будівництва — 1952, стіни з шлакоблоку, пе
рекриття дерев’яні.
Площа забудови — 510,2 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 111 448 грн., ПДВ —
22 289,6 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
133 737,6 грн.
Умови продажу:
утримувати об’єкт та прилеглу територію у належному сані
тарнотехнічному стані; об’єкт приватизації відчужується або
здається в оренду з додержанням умов, на яких він був придба
ний; питання землекористування покупець вирішує самостій
но в порядку, визначеному чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. без ПДВ та кош
ти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно
сяться в банк Управління Державного казначейства по Доне
цькій області на рахунок № 37187561900001, МФО 834016, код
за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділення Фо
нду державного майна України по Донецькій області.
Грошові кошти у сумі 13 373,76 грн. без ПДВ, що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться
в банк Управління Державного казначейства по Донецькій
області на рахунок № 37313008000034, МФО 834016, код за
ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділення Фон
ду державного майна України по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 23 лютого 2007р. Заяви на
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, кімната 522.
Аукціон буде проведено 27 лютого 2007 р. о 10.00 за
адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, кім'
ната 304, ТОВ НКУФ «Універсал'Консалтинг».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за тел.
(062) 3054197.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні окремого
індивідуально визначеного майна, що знаходиться
на балансі структурної одиниці «Кураховекомуненерго»
ВАТ «Донбасенерго» (вартість знижена на 30 %)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 24806707.
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно — ма
шини швейні класу 1022 М (інв. № 3980, 3981, 3983), що зна
ходяться на балансі структурної одиниці «Кураховекомуненер
го» ВАТ «Донбасенерго».
Місцезнаходження об’єкта: 85612, Донецька обл., Мар’їнсь
кий рн, м. Курахове, вул. Пушкіна, 23 (адреса балансоутриму
вача).
Відомості про об’єкт: машини швейні класу 1022 М виробни
цтва ВАТ «Завод швейних машин» м. Орша. Рік випуску — 1992.
Всі машини комплектуються робочими столами, електродвигу
нами потужністю 0,37 кВт, привідним механізмом (педалі), роз
ташованим під робочим столом. Машини мають пошкодження
експлуатаційного характеру і частково недоукомплектовані.
Умови продажу:
вивезти придбане майно протягом місяця з моменту набут
тя покупцем права власності на об’єкт приватизації;
погодити питання вивозу придбаного майна з балансоутри
мувачем.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 894,60 грн., ПДВ —
178,92 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 1 073,52 грн.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. (без ПДВ) та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37187561900001 в банк УДК у Донецькій області,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіона
льне відділення Фонду державного майна України по Донець
кій області.
Грошові кошти в розмірі 107,36 грн. (без ПДВ), що стано
вить 10 % від початкової вартості об’єкта приватизації, вносять
ся на р/р № 37313008000034 в банк УДК у Донецькій області,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіона
льне відділення Фонду державного майна України по Донець
кій області.
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області.
Аукціон буде проведено 27.02.07 о 10.00 за адресою:
83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13, Товарна біржа
«Феміда».
Прийняття заяв закінчується 23.02.07. Заяви на участь в аук
ціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю з
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні авторемонтної майстерні
ПАРМ'1, що знаходиться на балансі ВАТ
«Красноармійське АТП ' 11411»
(вартість знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 03113897.
Назва об’єкта: авторемонтна майстерня ПАРМ1, у складі:
спеціальний автомобіль ЗІЛ131, держ. номер 36112 ЕВ; спе
ціальний автомобіль ЗІЛ131, держ. номер 33624 ЕВ, спеціа
льний автомобіль ЗІЛ131, держ. номер 33625 ЕВ, що знахо
диться на балансі ВАТ «Красноармійське АТП11411».
Місцезнаходження об’єкта: 85300, м. Красноармійськ, вул.
Дніпропетровська, 7.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу ПАРМ входить: спе
ціальний автомобіль ЗІЛ131 з обладнанням, рік випуску — 1990,
пробіг — 1 125 км; майстерня ремонтномеханічна МРМ1М на шасі
ЗІЛ131 з обладнанням, рік випуску — 1990, пробіг — 1 788 км;
майстерня ремонтнослюсарна МРСА на шасі ЗІЛ131 з облад
нанням, рік випуску — 1990, пробіг — 216 км; пересувна зарядна
електростанція з обладнанням, рік випуску — 1969; зварювальний
агрегат на шасі автопричепа 1П2,5, рік випуску — 1969.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 33 443 грн. 90 коп.,
ПДВ — 6 688 грн. 78 коп.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 40 132 грн. 68 коп.
Умови продажу об’єкта:
покупець забезпечує процедуру зняття автомобілів з обліку
для підписання договору купівліпродажу;
у разі відмови від підписання протоколу аукціону або дого
вору купівліпродажу покупець сплачує штраф у розмірі 20%
від ціни продажу об’єкта, що склалася в ході торгів.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. без ПДВ та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділен
ня Фонду державного майна України по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 4 013,27 грн. без ПДВ, що становить
10 % від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
р/р № 37313008000034 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 23.02.07. Заяви на участь в аук
ціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю з
8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97,
Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Донецькій області, каб. 522.
Аукціон буде проведено 27.02.07 о 10.00 за адресою:
83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 27, філія «Донецький аукці'
онний центр» ДАК «Національна мережа аукціонних центрів».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062)
3043262.
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ИНФОРМАЦИЯ
о продаже на аукционе объекта коммунальной
собственности территориальной громады г. Зугрэса,
находящегося на балансе коммунального предприятия
«Служба единого заказчика г. Зугрэс» — встроенного
нежилого помещения с крыльцом
Лот № 1.
Наименование объекта: встроенное нежилое помещение с
крыльцом.
Адрес: г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября, 50.
Код по ЕГРПОУ: 32403811.
Сведения об объекте: встроенное нежилое помещение с
крыльцом, расположенное на первом этаже двухэтажного ад
министративного здания (бывший д/с); площадь объекта —
112,3 м2; год строительства здания — 1979; здание кирпич
ное, третьей группы капитальности. Земельный участок отде
льно не выделен.
Начальная цена продажи объекта без учета НДС — 7 964,00
грн., НДС — 1 592,80 грн.
Начальная цена продажи объекта с учетом НДС —
9 556,80 грн.
Оплата за регистрацию заявления — 17 грн. без учета НДС
и залоговая сумма в размере 10% от начальной цены продажи
объекта с учетом НДС — 955,68 грн. вносятся на текущий счет
№ 2600083 в ДОД АППБ «Аваль», г. Донецк, ООО НКВФ «Уни
версалКонсалтинг», МФО 335076, код по ЕГРПОУ 23773621.
Условия продажи:
обеспечение условий содержания объекта и прилегающей
территории в надлежащем санитарном состоянии; объект от
чуждается или сдается в аренду на условиях, на которых он был
приобретен; покупатель оплачивает все расходы, связанные
с подготовкой объекта к продаже; обеспечивает заключение
договоров с эксплуатационными организациями на обслужи
вание; способ расчета за объект — денежные средства юри
дических и физических лиц.
Расчеты за приобретенные объекты осуществляются на ра
счетный счет № 31510905600091 в УГК в Донецкой области,
МФО 834016, код по ЕГРПОУ 24165154, код платежа 31030000,
получатель: Исполком Зугрэсского городского совета.
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Конечный срок приема заявлений на участие в аукционе за
три дня до начала аукциона.
Ознакомиться с объектом можно в рабочие дни по местона
хождению объекта с 8.00 до 17.00.
Аукцион состоится через 30 дней после опубликования
данной информации по адресу: г. Зугрэс, ул. Ленина, 8а
(городской Дворец культуры) в 10.00.
Служба по организации и проведению аукциона: ООО НКВФ
«УниверсалКонсалтинг», г. Донецк23, ул. Ходаковского, 5,
тел.: (0622) 950348, 954596.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні групи інвентарних
об’єктів
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів, у складі: агрегат
дизельний, дистилізатор, радіостанція «Карат» (2 од.), прилад
ІД1, пилосос «Аудра».
Адреса: 10029, м. Житомир, вул. Яна Гамарника, 52/54.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 03116743.
Балансоутримувач: ВАТ «Житомирське АТП 11827».
Адреса балансоутримувача: 10029, м. Житомир, вул. Яна Га
марника, 52/54.
Відомості про об’єкт: дизельний агрегат з повітряним охо
лодженням, дизель Д242 ММЗ, 60 к.с., пересувний на шасі,
1981 р.в. Знаходиться в комплектному робочому стані.
Дистилізатор марки ДЗ42: 1988 р. в., продуктивність — 4
л/год. Знаходиться в робочому стані.
Радіостанція «Карат2Н» (2 од.): 1984 р. в., діапазон фіксо
ваних частот 1,62,85 МНz, кількість фіксованих частот — 1, мо
дуляція — USB. Знаходиться в робочому стані.
Прилад ІД1: 1984 р. в., діапазон вимірювання 20500 рад., від
носне відхилення — 20%. Прибор знаходиться в робочому стані.
Пилосос «Аудра»: 1994 р. в., знаходиться в робочому стані.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 6 741,70 грн.
ПДВ 1 348,34 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 8 090,04 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єк
та: 810,00 грн.
Умови продажу:
використання майна визначає покупець;
не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної
вартості.
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, № 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, № 37314013000010, МФО 811039.
Аукціон буде проведено 2 березня 2007 року об 11.00
за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий зал.
Кінцевий термін прийняття заяв 26 лютого 2007 року до
18.00.
Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати за адре
сою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, т. 227668.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді
лення ФДМУ по Житомирській області, м. Житомир, вул. 1 Трав
ня, 20, кімн. 411, тел. 227668, в робочі дні з 9.00 до 18.00.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
відділу з питань комунальної власності, послуг та
приватизації виконавчого комітету Славутицької міської
ради про повторний продаж за конкурсом об’єкта
комунальної власності — окремо розташованої
нежитлової будівлі «Фабрика напівфабрикатів ХХІ век»
Назва об’єкта: окремо розташована нежитлова будівля «Фа
брика напівфабрикатів — ХХІ век» площею 7 444,8 м2.
Адреса об’єкта: 07100, м. Славутич, Каштановий проїзд, 1.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Славутич
Чорнобильторг» ( код за ЄДРПОУ 31561717 ).
Адреса балансоутримувача: 07100, Київська обл., м. Славу
тич, Каштановий проїзд, 1.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб —
грошові кошти.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 3 257 800,00 грн., ПДВ:
651 560,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
3 909 360,00 грн.
Умови конкурсу:
найвища ціна продажу; наявність бізнесплану надає пере
вагу перед іншими рівними умовами конкурсу; без збережен
ня проектного (функціонального) призначення будівлі; протя
гом 6 місяців провести: косметичний ремонт фасаду (пофар
бувати), ремонт під’їзних шляхів, озеленення та забезпечення
освітлення прилеглої території в нічний час; дотримання сані
тарноекологічних норм та правил пожежної безпеки під час
експлуатації об’єкта; створення безпечних та нешкідливих умов
праці; питання землекористування вирішується покупцем са
мостійно після укладення договору купівліпродажу згідно з по
рядком, що встановлений чинним законодавством; у разі по
дальшого відчуження або передачі в заставу об’єкта привати
зації, при невиконанні умов конкурсу, погодити це відчуження
або передачу з органами приватизації; при зміні власника на
об’єкт приватизації, покупець повинен покласти виконання
умов конкурсу на нового власника; покупець сплачує послуги
експерта з оцінки майна та надання рецензії на звіт про оцінку
майна протягом 1 місяця з дня підписання договору купівлі
продажу; покупець сплачує послуги нотаріуса;
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Реєстраційний збір у розмірі 17 грн. та грошові кошти в роз
мірі 390 936,00 грн., що становить 10% від початкової вартості
об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача коштів №
37181002001274 в банк УДК у Київській обл., м. Київ, код банку
821018. Одержувач коштів – відділ з питань комунальної влас
ності, послуг та приватизації (код за ЄДРПОУ 26539541).
Конкурс відбудеться через 30 днів з дня опублікування
даної інформації о 10'й годині за адресою: 07100, м. Сла'
вутич, Центральна площа,7, кімн. 418.
Заяви на участь у конкурсі приймаються в робочі дні з 9.00
до 17.00 за адресою: 07100, м. Славутич, Центральна площа,7,
кімн. 418, 419. Строк прийняття заяв на участь у конкурсі — 25
днів з дня опублікування цієї інформації.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його знаходжен
ня та за адресою: Київська обл., м. Славутич, Центральна пло
ща, 7, кімн. 418, 419 .
Телефони для довідок: (04479) 23660, 30184.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі колишньої лазні
(літ. А'1) загальною площею 19,7 м2, що знаходиться на
балансі ВАТ «Племінний завод «Червоний велетень»
Назва об’єкта: будівля колишньої лазні (літ. А1) загальною
площею 19,7 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Племінний
завод «Червоний велетень».
Адреса об’єкта: 63422, Харківська обл., Зміївський рн,
сще Кукулівка, вул. Травнева, 3.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00486770, ВАТ «Племін
ний завод «Червоний велетень», 63422, Харківська обл., Зміїв
ський рн, с. Першотравневе.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна нежитлова бу
дівля (літ. А1) загальною площею 19,7 м2, рік побудови — 1972.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви
ділена. Питання землекористування покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу без ПДВ — 1 240,00 грн., ПДВ — 248,00
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 488,00 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ по Харків
ській області витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до при
ватизації, протягом трьох днів з моменту нотаріального посві
дчення договору купівліпродажу.
2. У разі подальшого відчуження або передачі в заставу об’
єкта приватизації в період дії умов договору купівліпродажу,
погодити це відчуження або передачу в заставу з Регіональ
ним відділенням ФДМУ по Харківській області.
3. Ужити заходів щодо закріплення земельної ділянки відповідно
до вимог чинного законодавства України протягом року з моменту
переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.
4. Дотримуватися санітарноекологічних та протипожежних
норм під час експлуатації об’єкта.
5. Покласти виконання умов п. 4 на орендаря в разі передачі
об’єкта в оренду.
6. Покласти виконання умов пунктів 3, 4 на нового власника
— в разі відчуження об’єкта приватизації.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко
штами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться 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 148,80 грн., що становить 10 відсо
тків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахову
ються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області
на р/р № 37317000140001 в ГУДКУ у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона
льне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді
лення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, Держ
пром, 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 23 лютого 2007 року об 11'й годи'
ні в приміщенні Харківського аукціонного центру — філії Дер'
жавної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних
центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 19 лютого 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні групи інвентарних об’єктів, що
знаходяться на балансі СВК «Україна»
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів, що знаходяться
на балансі СВК «Україна», у складі: будівля магазину (літ. А1)
загальною площею 96,9 м2; надвірна вбиральня (літ. Б).
Адреса об’єкта: 63411, Харківська обл., Зміївський рн, с.
Красна Поляна, вул. Шкільна, 3.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00850796, СВК «Украї
на», 63400, Харківська обл., Зміївський рн, м. Зміїв, Харківсь
ке шосе, 21.
Відомості про об’єкт: будівля магазину (літ. А1) являє со
бою окремо розташовану цегляну будівлю з дерев’яним пере
криттям та бетонним фундаментом загальною площею 96,9 м2,
з ґанком із каменю. Рік побудови — 1969. Надвірна вбиральня
(літ. Б) зроблена з металевого каркасу та обшита металевими
листами, розташована за будівлею магазину на відстані бли

зько 12 м. Об’єкт знаходиться в оренді. Термін дії договору орен
ди від 09.06.04 № 774Н до 06.03.07.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена. Питання землекористування покупець вирішує само
стійно.
Вартість продажу без ПДВ — 19 300 грн., ПДВ — 3 860 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
23 160 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Зберігати профіль діяльності об’єкта протягом 2 років з
моменту переходу до покупця права власності на об’єкт при
ватизації.
2. Зберегти існуюче робоче місце та створити одне нове ро
боче місце протягом 2 років з моменту переходу до покупця
права власності на об’єкт приватизації.
3. Відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ по Харків
ській області витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до при
ватизації, протягом 10 календарних днів з моменту нотаріаль
ного посвідчення договору купівліпродажу.
4. Ужити заходів щодо закріплення земельної ділянки відпо
відно до вимог чинного законодавства України протягом року
з моменту переходу до покупця права власності на об’єкт при
ватизації.
5. Надавати Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській об
ласті необхідні матеріали, відомості, документи тощо про вико
нання умов договору купівліпродажу та не перешкоджати у здій
сненні контролю за виконанням умов договору купівліпродажу.
6. Дотримуватися санітарноекологічних та протипожежних
норм під час експлуатації об’єкта.
7. Утримувати прилеглу територію у належному санітарному
стані.
8. У разі подальшого відчуження або передачі в заставу
об’єкта приватизації в період дії умов договору купівліпродажу,
погодити це відчуження або передачу в заставу з Регіональ
ним відділенням ФДМУ по Харківській області.
9. У разі подальшого відчуження об’єкта приватизації покла
сти умови пунктів 1, 2, 48 на нового власника, у разі передачі
об’єкта в оренду умови пунктів 1, 2, 57 – на орендаря.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко
штами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться 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 2 316 грн., що становить 10 відсот
ків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахову
ються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області
на р/р № 37317000140001 в ГУДКУ у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона
льне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків,
Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для довідок
7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар
ків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для до
відок 7051848.
Аукціон буде проведено 23 лютого 2007 року об 11'й
годині в приміщенні Харківського аукціонного центру — фі'
лії Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова
Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 19 лютого 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні спеціалізованого
автомобіля ЗІЛ'157 № 34'27 ХМЖ (ПАРМ) з причепом
№ 36'64 ХМ, що знаходиться на балансі
ВАТ «Поділля – Плюс»
Назва об’єкта: спеціалізований автомобіль ЗІЛ157 №
3427 ХМЖ (ПАРМ) з причепом № 3664 ХМ.
Адреса: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: ВАТ «По
ділляПлюс», м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13.
Відомості про об’єкт: спеціалізований автомобіль ЗІЛ 157,
реєстраційний № 3427, 1970 року випуску, в складі ПАРМ, при
значений для діагностики, технічного обслуговування, ремон
ту автотракторної техніки в польових умовах з розміщеним у
спеціальному кузові обладнанням. Технічний стан двигуна та
ходової частини задовільний.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 9 379,53 грн.
(дев’ять тисяч триста сімдесят дев’ять гривень 53 коп.). ПДВ —
1 875,91 грн. (одна тисяча вісімсот сімдесят п’ять гривень 91 коп.).
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
11 255,44 грн. (одинадцять тисяч двісті п’ятдесят п’ять
гривень 44 коп.).
Умови продажу: витрати балансоутримувача, пов’язані із
зняттям автомобіля з обліку та витрати щодо нотаріального по
свідчення договору купівліпродажу покладаються на покупця.
Аукціон буде проведено 24 лютого 2007 року об 11'й
годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, в
приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по Хмельни'
цькій області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні 20 люто
го 2007 року включно.
Реєстраційний внесок (17 грн.) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Регі
онального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за
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ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37189500900001 в банк ГУДКУ у Хме
льницькій області , м. Хмельницький, МФО 815013.
Грошові кошти у розмірі 1 125,54 грн., що становить 10% від
початкової ціни продажу, перераховуються Регіональному від
діленню ФДМУ по Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ
02898152, р/р № 37318002200304 в банк ГУДКУ у Хмельниць
кій області, м. Хмельницький, МФО 815013.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул.
Соборна,75, тел. 795616.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні спеціалізованого
автомобіля ЗІЛ'157 № 34'29 ХМЖ (ПАРМ) з причепом
марки ИАПЗ'738 № 36'65 ХМ, що знаходиться на
балансі ВАТ «Поділля ' Плюс»
Назва об’єкта: спеціалізований автомобіль ЗІЛ157 №
3429 ХМЖ (ПАРМ) з причепом марки ИАПЗ738 № 3665 ХМ.
Адреса: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: ВАТ «По
ділляПлюс» м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13.
Відомості про об’єкт: спеціалізований автомобіль ЗІЛ 157,
реєстраційний № 3429, 1970 року випуску, в складі ПАРМ, бо
ртовий автомобіль призначений для перевезення розміщено
го в кузові устаткування коваля, мідника, жерстяника; причіп з
дизельною електростанцією. Технічний стан двигуна та ходо
вої частини задовільний.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 4 257,21 грн.
(чотири тисячі двісті п’ятдесят сім гривень 21 коп.); ПДВ —
851, 44 грн. (вісімсот п’ятдесят одна гривня 44 коп.).
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
5 108,65 грн. (п’ять тисяч сто вісім гривень 65 коп.).
Умови продажу: витрати балансоутримувача, пов’язані із знят
тям автомобіля з обліку, та витрати щодо нотаріального посвід
чення договору купівліпродажу покладаються на покупця.
Аукціон буде проведено 24 лютого 2007 року об 11'й
годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, в
приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по Хмельни'
цькій області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні 20 люто
го 2007 року включно.
Реєстраційний внесок (17 грн.) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Регі
онального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37189500900001 в банк ГУДКУ у Хме
льницькій області , м. Хмельницький, МФО 815013.
Грошові кошти у розмірі 510,87 грн., що становить 10% від
початкової ціни продажу, перераховуються Регіональному від
діленню ФДМУ по Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ
02898152, р/р № 37318002200304 в банк ГУДКУ у Хмельниць
кій області, м. Хмельницький, МФО 815013.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул.
Соборна, 75, тел. 795616.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні спеціалізованого
автомобіля ЗІЛ'131 № 129'26 ХМ (ПАРМ) з бортовим
причепом марки ИАПЗ'738 № 06870 ХМ,
що знаходиться на балансі ВАТ «Хмельницьке
АТП'16854»
Назва об’єкта: спеціалізований автомобіль ЗІЛ131 № 12926
ХМ (ПАРМ) з бортовим причепом марки ИАПЗ738 № 06870 ХМ.
Адреса: м. Хмельницький, вул. Київська, 4.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: ВАТ
«Хмельницьке АТП 16854», м. Хмельницький, вул. Київська, 4.
Відомості про об’єкт: спеціалізований автомобіль ЗІЛ 131 з
брезентовим тентом у складі ПАРМ–1 М з кранстрілою двоногою
та розміщеним в кузові устаткуванням, реєстраційний № 12926 ХМ,
1979 року випуску. Технічний стан двигуна та ходової частини за
довільний. Причіп 1–П–1,5, реєстраційний № 06870 ХМ.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 11 625,02
грн. (одинадцять тисяч шістсот двадцять п’ять гривень 02 коп.);
ПДВ — 2 325 грн. (дві тисячі триста двадцять п’ять гривень).
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
13 950,02 грн. (тринадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят гри'
вень 02 коп.).
Умови продажу: витрати балансоутримувача, пов’язані із знят
тям автомобіля з обліку, та витрати щодо нотаріального посвід
чення договору купівліпродажу покладаються на покупця.
Аукціон буде проведено 24 лютого 2007 року об 11'й
годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, в
приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по Хмельни'
цькій області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні 20 лю
того 2007 року включно.
Реєстраційний внесок (17 грн.) та кошти під час розрахун
ку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Ре
гіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37189500900001 в банк ГУДКУ у Хме
льницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.
Грошові кошти у розмірі 1 395,0 грн., що становить 10% від
початкової ціни продажу, перераховуються Регіональному від
діленню ФДМУ по Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ
02898152, р/р № 37318002200304 в банк ГУДКУ у Хмельниць
кій області, м. Хмельницький, МФО 815013.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
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ділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул.
Соборна, 75, тел. 795616.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні комплекта автомобільного
майна № 1, що знаходиться на балансі
ВАТ «Хмельницьке АТП'16854»
Назва об’єкта: комплект автомобільного майна №1, що зна
ходиться на балансі ВАТ «Хмельницьке АТП16854».
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: ВАТ
«Хмельницьке АТП16854», м. Хмельницький, вул. Київська, 4.
Відомості про об’єкт: комплект автомобільного майна
складається з 76 найменувань запасних частин до автомашин
КамаЗ та ЗІЛ. Рік випуску — 1972. Запасні частини зберігались
на складі з дотриманням усіх вимог зберігання.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 2 878 (дві
тисячі вісімсот сімдесят вісім) гривень; ПДВ — 576 (п’ятсот
сімдесят шість) гривень.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 3 454
(три тисячі чотириста п’ятдесят чотири) гривні.
Умови продажу: витрати щодо нотаріального посвідчення до
говору купівліпродажу бере на себе покупець.
Аукціон буде проведено 12 березня 2007 року об 11'й
годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, в
приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по Хмельни'
цькій області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.
Реєстраційний внесок (17 грн.) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Регіо
нального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37189500900001 в банк ГУДКУ у
Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.
Грошові кошти у розмірі 345 грн. 40 коп., що становить 10%
від початкової вартості продажу, перераховуються Регіональ
ному відділенню ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банк ГУДКУ у
Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
знаходження.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул.
Соборна, 75, тел. 795616.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні комплекта ЗІП на кожний
автомобіль у кількості 51 од., що знаходиться на балансі
ВАТ «Хмельницьке АТП'16854»
Назва об’єкта: комплект ЗІП на кожний автомобіль у кілько
сті 51 од.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: ВАТ
«Хмельницьке АТП16854», м. Хмельницький, вул. Київська, 4.
Відомості про об’єкт: комплекти ЗІП складаються з запас
них частин до автомашин та шансового інструменту. Запасні
частини знаходились на складі з дотриманням усіх вимог збе
рігання.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 8 858 (вісім
тисяч вісімсот п’ятдесят вісім) гривень; ПДВ — 1 772 (одна ти
сяча сімсот сімдесят дві) гривні.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 10 630
(десять тисяч шістсот тридцять) гривень.
Умови продажу: витрати щодо нотаріального посвідчення до
говору купівліпродажу бере на себе покупець.
Аукціон буде проведено 12 березня 2007 року об 11'й
годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, в
приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по Хмельни'
цькій області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.
Реєстраційний внесок (17 грн.) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Регі
онального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37189500900001 в банк ГУДКУ у
Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.
Грошові кошти у розмірі 1 063 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу, перераховуються Регіональ
ному відділенню ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банк ГУДКУ у
Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
знаходження.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул.
Соборна, 75, тел. 795616.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні спеціалізованого автомобіля
ЗІЛ'131КЕ №92'95 ХМИ (ПАРМ) з причепом марки
ИАПЗ 738 №54'26 ХМ, що знаходиться на балансі ВАТ
«Кам’янець'Подільське АТП'16808»
Назва об’єкта: спеціалізований автомобіль ЗІЛ131КЕ №9295
ХМИ (ПАРМ) з причепом марки ИАПЗ 738 №5426 ХМ.
Адреса: м. Кам’янецьПодільський, вул. ДрайХмари, 50.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: ВАТ «Ка
м’янецьПодільське АТП16808», м. Кам’янецьПодільський,
вул. ДрайХмари, 50.
Відомості про об’єкт: ЗІЛ131КЕ бортовий з брезентовим
тентом та кранстрілою — пересувна авторемонтна майстер
ня (ПАРМ) для перевезення розміщеного у кузові устаткуван
ня коваля, мідника, жорстяника, укомплектований обладнан
ням для проведення ковальських, слюсарних, вулканізаційних

робіт. Рік випуску — 1973, аварійних пошкоджень немає. На
причепі встановлений електрозварювальний агрегат АДБ 309
у задовільному стані.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 10 978,51
грн. (десять тисяч дев’ятсот сімдесят вісім гривень 51 коп.); ПДВ
— 2 195,7 грн. (дві тисячі сто дев’яносто п’ять гривень 70 коп.).
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 13 174,21
грн. (тринадцять тисяч сто сімдесят чотири гривні 21
коп.).
Умови продажу: витрати балансоутримувача, пов’язані із знят
тям автомобіля з обліку, та витрати щодо нотаріального посвід
чення договору купівліпродажу покладаються на покупця.
Аукціон буде проведено 2 березня 2007 року об 11'й го'
дині за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, в
приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по Хмельни'
цькій області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 26 лю
того 2007 року (включно).
Реєстраційний внесок (17 грн.) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Регі
онального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37189500900001 в банк ГУДКУ у Хме
льницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.
Грошові кошти у розмірі 1 317 грн. 42 коп., що становить
10% від початкової вартості продажу, перераховуються Регі
ональному відділенню ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банк ГУДКУ у Хме
льницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
знаходження.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул.
Соборна, 75, тел. 795616.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні спеціалізованого автомобіля
ЗІЛ'157КЕ №92'98 ХМИ (ПАРМ) з причепом марки
ИАПЗ 738 №54'25 ХМ, що знаходиться на балансі
ВАТ «Кам’янець'Подільське АТП'16808»
Назва об’єкта: спеціалізований автомобіль ЗІЛ157КЕ №9298
ХМИ (ПАРМ) з причепом марки ИАПЗ 738 №5425 ХМ.
Адреса: м. Кам’янецьПодільський, вул. ДрайХмари, 50.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: ВАТ «Ка
м’янецьПодільське АТП16808», м. Кам’янецьПодільський,
вул. ДрайХмари, 50.
Відомості про об’єкт: ЗІЛ157КЕ (фургон) — пересувна ав
торемонтна майстерня (ПАРМ) для перевезення розміщеного
у фургоні спец. обладнання, призначеного для технічного об
слуговування та поточного ремонту автомобілів у польових умо
вах (опалювальновентиляційна установка, фільтровентиляцій
на установка, верстати слюсарні, генератор з щитом автома
тичного захисту, блок живлення, лещата слюсарні, машина ру
чна сверлильна електрична, електрозаточувальний верстат то
що). Рік випуску — 1973, аварійних пошкоджень немає. На при
чепі встановлена електростанція ЕСБ4В3 у задовільному ста
ні.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 9 475,58
грн. (дев’ять тисяч чотириста сімдесят п’ять гривень 58 коп.);
ПДВ — 1 895,12 грн. (одна тисяча вісімсот дев’яносто п’ять
гривень 12 коп.).
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 11 370,7
грн. (одинадцять тисяч триста сімдесят гривень 70 коп.).
Умови продажу: витрати балансоутримувача, пов’язані із
зняттям автомобіля з обліку, та витрати щодо нотаріального
посвідчення договору купівліпродажу покладаються на по
купця.
Аукціон буде проведено 2 березня 2007 року об 11'й го'
дині за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, в
приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по Хмельни'
цькій області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 26 лю
того 2007 року (включно).
Реєстраційний внесок (17 грн.) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Регі
онального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37189500900001 в банк ГУДКУ у Хме
льницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.
Грошові кошти у розмірі 1 137 грн.07 коп., що становить 10%
від початкової вартості продажу, перераховуються Регіона
льному відділенню ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банк ГУДКУ у Хме
льницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
знаходження.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул.
Соборна, 75, тел. 795616.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі колишньої котельні
загальною площею 106,9 м2, що знаходиться на балансі
ВАТ «Медведівська ПМК'203» (державна власність)
Назва об’єкта: будівля колишньої котельні загальною пло
щею 106,9 м2.
Код за ЄДРПОУ: 01036626.
Адреса: Черкаська обл., Чигиринський рн, с. Медведівка,
вул. Залізняка,1/1.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: земельна ділянка
окремо не виділена. Одноповерхова цегляна будівля з дерев’я
ним перекриттям та бетонною підлогою, розташована на від

24 січня 2007 року
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стані 1 км від центру села, на території ВАТ «Медведівська ПМК
203». Територія заасфальтована, огороджена, впорядкована та
охороняється. Рік забудови будівлі — 1951. Комунікації відсутні,
незадовільний стан. З 1996 року будівля не експлуатується та за
призначенням не використовується. Висота будівлі 7 м, площа
забудови — 106,9 м2.
Умови продажу: можлива зміна профілю діяльності об’єкта.
Вартість продажу без ПДВ: 6 185 грн., ПДВ: 1 237 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 7 422 грн.
Грошові кошти в розмірі 742,20 грн., що становить 10% від

початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37310007000007 в УДК у Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач: РВ ФДМУ по Черкаській
області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р
№ 37184006000007 в УДК у Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач: РВ ФДМУ по Черкась
кій області.
Термін прийняття заяв до 26 лютого 2007 року включно.

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Ä
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804249
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Пансіонат на 250 місць, що знаходиться за адресою: Запорі
зька обл., Якимівський рн, смт Кирилівка, коса Пересип. При
ватизовано юридичною особою за 2 075 508 грн., у т. ч. ПДВ —
345 918 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
9поверховий 72квартирний житловий будинок № 1б, м. Єна
кієве, вул. Промислова. Приватизовано фізичною особою за
1 000 грн., у т. ч. ПДВ — 166,67 грн.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
9поверховий 144квартирний крупнопанельний будинок №
1, що знаходиться на балансі ВАТ «Південспецатоменергомон
таж», за адресою: Харківська обл., Нововодолазький рн, с. Бі
рки. Приватизовано юридичною особою за 94 152,85 грн.,
у т. ч. ПДВ — 15 692,14 грн.
9поверховий крупнопанельний гуртожиток на 517 місць №
26а, що знаходиться на балансі ВАТ «Південспецатоменерго
монтаж», за адресою: Харківська обл., Нововодолазький рн, с.
Бірки. Приватизовано юридичною особою за 101 089,42 грн., у
т. ч. ПДВ — 16 848,24 грн.
16квартирний житловий будинок, що знаходиться за адре
сою: Харківська обл., Краснокутський рн, с. Костянтинівка. При
ватизовано фізичною особою за 13 332 грн., у т. ч. ПДВ — 2 222
грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ЛОТА
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Склади продовольчих та промислових товарів, що знаходять
ся за адресою: Житомирська обл., смт Брусилів, вул. Лермон
това. Приватизовано фізичною особою за 130 000 грн., у т. ч.
ПДВ — 21 666,67 грн.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Житловий будинок, що знаходиться на балансі СТОВ «Кача
лівське», за адресою: Харківська обл., Краснокутський рн, с.
Качалівка, Першотравневий відділок. Приватизовано фізичною
особою за 289,96 грн., у т. ч. ПДВ — 48,33 грн.

ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної власності, які включені
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації (разом із земельними
ділянками) наказом ФДМУ від 15.01. 2007 № 26
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Заготівельне відділення механозбірного цеху, ВАТ Макіїв
ський завод «Лазер», за адресою: Донецька обл., м. Макіїв
ка, с. Свердлове.
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Стрічкоткацька фабрика, Народицька стрічкоткацька фа
брика, Житомирська ОДА (Міністерство України з питань над
звичайних ситуацій та у справах захисту населення від нас
лідків Чорнобильської катастрофи), за адресою: Житомирсь
ка обл., смт Брусилів.
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Житловий будинок № 6, ТОВ «Корпорація Термінал» філія
Гостролуцька, за адресою: Київська обл., Баришівський рн,
с. Гостролуччя.
Житловий будинок № 7, ТОВ «Корпорація Термінал» філія
Гостролуцька, за адресою: Київська обл., Баришівський рн,
с. Гостролуччя.
Житловий будинок № 8, ТОВ «Корпорація Термінал» філія
Гостролуцька, за адресою: Київська обл., Баришівський рн,
с. Гостролуччя.
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Житловий будинок з господарськими будівлями, ВАТ «Пта
хофабрика «Топорівська», за адресою: Львівська обл., Бусь
кий рн, с. Топорів.
Дитячий садок, ВАТ «Птахофабрика «Топорівська», за ад
ресою: Львівська обл., Буський рн, с. Топорів.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Комплекс «Слави», Кременчуцьке колективне підприємст
во «Житлобуд» (Полтавська обласна державна адміністрація)
за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Українська.
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Одноквартирний житловий будинок № 1, ВАТ «Бурякорад
госп ім. Б. Хмельницького», за адресою: Сумська обл., Бу
ринський рн, с. Дяківка, вул. Жовтнева.
Одноквартирний житловий будинок № 2, ВАТ «Бурякорад
госп ім. Б. Хмельницького», за адресою: Сумська обл., Бу
ринський рн, с. Дяківка, вул. Жовтнева.

Аукціон буде проведено 2 березня 2007 року об 11.00
за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних осіб
— грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення Фонду державного майна України по Черкаській обла
сті, 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 442, т. 372661,
456435, час роботи з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

Одноквартирний житловий будинок № 3, ВАТ «Бурякорадгосп
ім. Б. Хмельницького», за адресою: Сумська обл., Буринський
рн, с. Дяківка, вул. Жовтнева.
Одноквартирний житловий будинок № 4, ВАТ «Бурякорадгосп
ім. Б. Хмельницького», за адресою: Сумська обл., Буринський
рн, с. Дяківка, вул. Жовтнева.
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Житловий будинок, ВАТ «Ватутінський ремонтномеханічний
завод» (Міністерство вугільної промисловості України) за ад
ресою: Черкаська обл., м. Ватутіно, вул. Шкільна, 4.
м. СЕВАСТОПОЛЬ
Житловий будинок на 70 квартир, ДП «Садовод» (Міністерст
во аграрної політики України) за адресою: м. Севастополь, с.
Верхнєсадове.
4поверховий житловий будинок із вбудованоприбудованим
приміщенням продовольчого магазину, ДП «Радгосп — завод
ім. Поліни Осипенко (Міністерство аграрної політики України)
за адресою: м. Севастополь, с. Орлівка.
Будинок культури, ДП «Радгосп — завод ім. Поліни Осипен
ко» (Міністерство аграрної політики України) за адресою: м. Се
вастополь, с. Полюшко, вул. Качинська.
ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної власності, які виключені
із раніше затверджених переліків об’єктів, що підлягають приватизації
наказом ФДМУ від 15.01. 2007 № 26
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Баннопральний комбінат, м. Козятин (Облдержадміністра
ція).
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будинок культури, Червонолиманський рн радгоспу «Сівер
ський Донець», управління «Донецьксадвинпрому» (Держсад
винпром).
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Насосна станція оборотного водозабезпечення «ЕКМА», м.
Вільногірськ (Міністерство промислової політики України).
Скляний корпус заводу «ЕКМА», м. Вільногірськ (Міністерст
во промислової політики України).
Плавальний басейн, Криворізький рн, с. Надеївка (Мінсіль
госппрод).
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Пункт переробки плодів, Ужгородський рн, с. Великі Лази
(Ужгородська районна рада).
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Дитячий садок, Одеська обл., Біляївський рн, с. Нерубайсь
ке (СТОВ «Нерубайське»).

ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної власності, включених наказами ФДМУ до переліку об’єктів, що підлягають приватизації
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
1. Крупозавод, що знаходиться на балансі ВАТ «Гніванське
ХПП», Тиврівський рн, м. Гнівань.
2. Тракторний стан, що знаходиться на балансі в/с Вінниць
кій обл. ІОСХ, Літинський рн, с. Петрик.
3. Клуб, що знаходиться на балансі Держсадвинпрому, Не
мирівський рн, с. Сокілець.
4. Спорткомплекс, що знаходиться на балансі Держсадви
нпрому, Барський рн, с. Шипинки.
5. Адміністративне приміщення, що знаходиться на балансі
Державного міжрайонного пересувного будівельно
монтажного управління, м. Жмеринка.
6. Школа, що знаходиться на балансі АФ «Колос», Бершад
ський рн, с. Баланівка.
7. Вбудованоприбудована кімната для роботи з дітьми в
56квартирному житловому будинку, що знаходиться на ба
лансі Вінницького ВО «Хімпром», м. Вінниця, вул. П.Запорож
ця.
8. Школа, що знаходиться на балансі УКБ Вінницької облде
ржадміністрації, Липовецький рн, смт Турбів.
9. Уніфікований палатний корпус, що знаходиться на бала
нсі УКБ Вінницької облдержадміністрації, Липовецький рн, с.
Нова Прилука.
10. Уніфікований палатний корпус, що знаходиться на ба
лансі УКБ Вінницької облдержадміністрації, смт Липовець.
11. Районна котельня, що знаходиться на балансі УКБ Він
ницької облдержадміністрації, м. Тульчин.
12. Дитячий садок, що знаходиться на балансі СТОВ «Ни
ва», Калинівський рн, с. Чернятин.
13. Дитячий садок, що знаходиться на балансі СВК «Надія»,
Калинівський рн, с. Ш. Гребля.
14. Дитячий садок, що знаходиться балансі УКБ Вінницької
облдержадміністрації, смт Крижопіль.
15. Школа, що знаходиться на балансі УКБ Вінницької обл
держадміністрації, м. Жмеринка.
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16. Школа, що знаходиться на балансі УКБ Вінницької обл
держадміністрації, м. Оратів.
17. Добудова школи, що знаходиться на балансі УКБ Вінни
цької облдержадміністрації, смт Чечельник.
18. Школа, що знаходиться на балансі СТОВ «Дружба», Ка
линівський рн, с. Байківка.
19. Школа, що знаходиться на балансі СТОВ «Мрія», Ора
тівський рн, с. Баланівка.
20. Школа, що знаходиться на балансі СТОВ «Світанок», Ка
линівський рн, с. Павлівка.
21. Будинок культури, що знаходиться на балансі ТОВ «Бе
резівка», Бершадський рн, с. Березівка.
22. Поліклініка, що знаходиться балансі УКБ Вінницької
облдержадміністрації, м. Козятин.
23. Профілакторій дитячого протитуберкульозного санато
рію, що знаходиться балансі УКБ Вінницької облдержадмініс
трації, Козятинський рн, с. Кашперівка.
24. Центральня райлікарня, що знаходиться на балансі УКБ
Вінницької облдержадміністрації, смт Тиврів.
25. 60квартирний житловий будинок, що знаходиться на ба
лансі УКБ Вінницької облдержадміністрації, м. Бершадь.
26. 32квартирний житловий будинок, що знаходиться на ба
лансі УКБ Вінницької облдержадміністрації, смт Чечельник.
27. 8квартирний житловий будинок, що знаходиться на ба
лансі УКБ Вінницької облдержадміністрації, смт Чернівці.
28. 90квартирний житловий будинок, що знаходиться на ба
лансі УКБ Вінницької облдержадміністрації, м. Тульчин.
29. Будинок правосуддя, що знаходиться на балансі УКБ Він
ницької облдержадміністрації, м. Тульчин.
30. Будинок правосуддя, що знаходиться на балансі УКБ Він
ницької облдержадміністрації, смт Іллінці.
31. Будинок правосуддя, що знаходиться на балансі УКБ Він
ницької облдержадміністрації, смт Оратів.

32. Районна котельня, що знаходиться на балансі УКБ Він
ницької облдержадміністрації, смт Оратів.
3347. Житлові будинки (квартал № 14, поз. 214,), що зна
ходяться на балансі УКБ Вінницької облдержадміністрації, с.
Н.Обиходи (Самчинці) Немирівського рну.
4850. Житлові будинки (квартал № 15, поз. 3032), що зна
ходяться на балансі УКБ Вінницької облдержадміністрації, с.
Н.Обиходи (Самчинці) Немирівського рну.
51. Газопровід високого тиску, що знаходиться на балансі
ВАТ «Вінницький підшипниковий зд», м. Вінниця.
52. Ремонтна майстерня, що знаходиться на балансі СВАТ
«Поділля», Асоціація хмелярів України, Літинський рн, с. Лі
тинка.
53. Дитячий садок, що знаходиться на балансі СТОВ «Вікто
рія», Іллінецький рн, с. Івонівка.
54. Дитячий садок, що знаходиться на балансі СТОВ «Дніс
тер», М. Подільський рн, с. Бандишівка.
55. Дитсадясла, що знаходяться на балансі СТОВ ім. Же
люка, Тульчинський рн, с. Тиманівка.
56. Дитсадясла, що знаходяться на балансі СК «Надія»,
Чернівецький рн., с. Володіївці.
57. Школа, що знаходиться на балансі СВК «Атлант», Козя
тинський рн, с. Пузирики.
58. Школа на 360 учнівських місць, що знаходиться на бала
нсі ТОВ «Лак», Іллінецький рн, с. Слободище.
59. Школа на 689 учнівських місць, що знаходиться на бала
нсі СТОВ «Колос», Іллінецький рн, с. Дашів.
60. Школасадок, що знаходиться на балансі СТОВ «Прав
да», М.Подільський рн, с. Мервинці.
61. Школасадок, що знаходиться на балансі ТОВ »Мрія»,
МКуриловецький рн, с.Кривохижинці.
62. Школа, що знаходиться на балансі СТОВ ім. Б.Хмельни
цького, М.Подільський рн, с. Кукавка.
63. Школа, що знаходиться на балансі СТОВ «Урожай», Че
рнівецький рн, с. Біляни.
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64. Будинок культури, що знаходиться на балансі СТОВ «Ко
піївка», Тульчинський рн, с. Копіївка.
65. Клуб на 300 місць, що знаходиться на балансі ТОВ «Бе
резівка», Бершадський рн, с. Березівка.
66. Клуб на 300 місць, що знаходиться на балансі ТОВ «Зо
лотий колос», Жмеринський рн, с. Курилівці.
67. Профілакторій, що знаходиться на балансі СТОВ «Вен
дичанське», М.Подільський рн, с. Вендичани.
68. Стаціонарний відділ з лабораторією, що знаходиться на
балансі СТОВ «Прогрес», Тульчинський рн, с. Журавлівка.
69. Фельдшерськоакушерський пункт, що знаходиться на
балансі СТОВ «Дністер», М.Подільський рн, с. Бандишівка.
70. Адміністративний будинок, що знаходиться на балансі
СТОВ «Вікторія», М.Подільський рн, с. Івонівка.
71. Консервний цех, що знаходиться на балансі Чечельни
цького райагробуду, м. Чечельник.
72. Підстанція роторного комплексу, що знаходиться на ба
лансі Глуховецького гірничозбагачувального каолінового
комбінату, Козятинський рн, смт Глухівці.
73. Цегельний завод, що знаходиться на балансі ТОВ «Аг
рокомплекс», Жмеринський рн, с. Кармелюково.
74. 4квартирний житловий будинок, що знаходиться на ба
лансі ЗАТ «Барське», Барський рн, с. Х.Івановське.
75. Дільнична лікарня, що знаходиться на балансі КСП «Ко
лос», МогилівПодільський рн, с. Кукавка.
7685. 10 житлових будинків, що знаходяться на балансі
КСП «Поділля», Тульчинський рн, с. Левківці.
8690. 5 житлових будинків, що знаходяться на балансі КСП
«Нива», Тульчинський рн, с. Торків.
91. Підвищена залізнична під’їзна колія, що знаходиться на
балансі ВАТ трест «Південзахідтрансбуд», м. Вінниця, вул. Ва
тутіна, 1.
92. Ковбасний цех худобозабійним пунктом потужністю 3
голови за зміну, що знаходяться на балансі ДП «Вінницький
завод «Кристал», Вінницький рн, с. Комарів.
93. Склад для солі, склад для кишкової сировини, матеріа
льний склад, слюсарна майстерня, навіс для дров, що знахо
дяться на балансі ДП «Вінницький завод «Кристал», Вінниць
кий рн, с. Комарів.
94. Навіс для грубих кормів, що знаходяться на балансі ДП
«Вінницький завод «Кристал», Вінницький рн, с. Комарів.
95. Споруди очищення промстоків з мережами каналізації,
що знаходяться на балансі ДП «Вінницький завод «Кристал»,
Вінницький рн, с. Комарів.
96. Побутоводопоміжний блок, що знаходяться на балан
сі ДП «Вінницький завод «Кристал», Вінницький рн, с. Кома
рів.
97. Огородження майданчика м’ясокомбінату, що знахо
дяться на балансі ДП «Вінницький завод «Кристал», Вінниць
кий рн, с. Комарів.
98. Обладнання м’ясокомбінату, не передане до монтажу
або таке, що не потребує монтажу, що знаходяться на балан
сі ДП «Вінницький завод «Кристал», Вінницький рн, с. Кома
рів.
99. Склад паливномастильних матеріалів, що знаходять
ся на балансі ДП «Вінницький завод «Кристал», Вінницький
рн, с. Комарів.
100. Базар СВАТ «Білки» за адресою: Іллінецький рн, с. Бі
лки, вул. Жовтнева.
101. Профілакторій, що знаходиться на балансі ВАТ «Дашкі
вці», за адресою: Вінницька обл., Літинський рн, с. Дашківці.
102. Реконструкція мехпекарні, що знаходиться на балансі
ВАТ «Шаргородський завод продтоварів», за адресою: Він
ницька обл., м. Шаргород, вул. Леніна, 292.
103. Базар СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський» за адре
сою: Вінницька обл., Тульчинський рн, смт Кирнасівка.
104. АТС села СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський» за ад
ресою: Вінницька обл., Тульчинський рн, смт Кирнасівка.
105. Підстанція СВАТ «Дружба» за адресою: Вінницька обл.,
МогилівПодільський рн, с. Липчани.
106. Котельня СВАТ «Дружба» за адресою: Вінницька обл.,
МогилівПодільський рн, с. Липчани.
108. Склад мінеральних добрив, ВАТ РВО «Райагрохім», То
машпільський рн, ст. Вапнярка.
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
1. Завод картоплепродуктів (залишки), що знаходиться на
балансі дирекції заводу картоплепродуктів, що будується, смт
Стара Вижівка.
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
1. Дробарносортувальна установка Придніпровського
управління будівництва, м. Дніпродзержинськ.
2. Очисні споруди Придніпровського управління будівниц
тва, м. Дніпродзержинськ.
3. Домобудівний комбінат, промзона, м. Жовті Води.
4. Завод електродвигунів побутової техніки, м. Жовті Води.
5. Дитячий комбінат, П’ятихатський рн, с. Івашинівка.
6. 9поверховий житловий будинок №18, що знаходиться на
балансі ВАТ «ЕлектронГаз», м. Жовті Води, вул. Будьоного.
7. Незавершене будівництво хлібозаводу, Державна акці
онерна компанія «Хліб України», м. Кривий Ріг.
8. Домобудівний комбінат Жовтоводського будівельно
проектного об’єднання, м. Жовті Води, вул. Першотравнева,
25.
9. Холодильник (база відділу робітничого постачання Пер
шотравневого рудоуправління) ВО «Кривбасруда», м. Кривий
Ріг.
10. Плодоовочева база АмурНижньодніпровського Дніп
родзержинського оптовороздрібного плодоовочевого ком
бінату, м. Дніпропетровськ.
11. Плодоовочева база Дніпродзержинського оптово
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роздрібного плодоовочевого комбінату, м. Дніпродзер
жинськ.
12. Плодоовочева база Павлоградського Дніпродзержинсь
кого оптовороздрібного плодоовочевого комбінату, м. Павло
град.
13. Савроський щебневий завод, П’ятихатський рн, ст. Са
врово.
14. П/р «Марганецький» — громадськоторговельний
центр, Токмаківський рн, с. Зоря.
15. Житловий будинок № 1, м. Дніпропетровськ, вул. Се
машко.
16. Будинок з вбудованими ощадкасами, КПО і перукар
нею, м. Дніпропетровськ.
17. Житловий будинок № 3, м. Дніпропетровськ, вул. Се
машко.
18. Блок обслуговування, м. Дніпропетровськ.
19. 72квартирний житловий будинок № 66, м. Павлоград.
20. Полігон (домобудівний комбінат), м. Дніпропетровськ.
21. Склад металу та балонів (домобудівний комбінат), м.
Дніпропетровськ.
22. Корус № 1112, Завод потужнього радіобудування, м.
Верхньодніпровськ.
23. Житловий будинок на 24 квартири, що знаходиться на
балансі ВАТ «Межівський КХП», Дніпропетровська обл., смт
Межова, вул. Московська.
24. Водна станція, що знаходиться на балансі ВП «Цирко
ній», м. Дніпродзержинськ.
25. Актова зала на 900 місць, що знаходиться на балансі
Дніпродзержинського державного технічного університету, м.
Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська, 2.
26. 24квартирний житловий будинок, що знаходиться на
балансі відділу капітального будівництва УМВС України в Дніп
ропетровській області, смт Петриківка.
27. Інженерні споруди з очищення стічних вод та припинен
ня скидання їх у р. Дніпро, ВАТ «Дніпроазот», м. Дніпродзер
жинськ, вул. С. Х. Горобця, 1.
28. Протиплавунові споруди та реконструкція комунікацій
виробництва карбаміду1, ВАТ «ДніпроАзот», м. Дніпродзер
жинськ, вул. С.Х. Горобця.
29. Газопостачання санаторіюпрофілакторію, ВАТ «Дніп
роАзот», м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х. Горобця.
30. Житловий будинок №1, ВАТ «Дніпровський металургій
ний комбінат ім. Ф. Е. Дзержинського», м. Дніпродзержинськ,
пр. Металургів.
31. Будівництво (з реконструкцією чавунноливарного це
ху), ВАТ «Дніпродзержинський механічний завод», м. Дніпро
дзержинськ, вул. Українська.
32. Дитяча багатоопераційна лікарня з поліклінікою на 420
місць за адресою: м. Нікополь, вул. Головка.
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
1. Їдальня, що знаходиться на балансі радгоспу «Новогри
гор’ївський», Костянтинівський рн, с. Новогригор’ївка.
2. Одноквартирний житловий будинок радгоспу «Мир»,
В.Новоселківський рн.
3. Цех з виробництва простого гранульованого суперфос
фату Костянтинівського хімзаводу, м. Костянтинівка.
4. Лазня, що знаходиться на балансі Макіївського МУ УМВС
України по Донецькій області, м. Макіївка, Совєтський рн.
5. Лазня, що знаходиться на балансі ВАТ «Шахтоуправлін
ня «Україна» ДХК «Селидоввугілля», м. Українськ.
6. 9поверховий житловий будинок № 3а, що знаходиться
на балансі ВАТ ДХК «Трест «Горлівськвуглебуд», м. Горлівка,
пр. Леніна, 150.
7. Лікарняний комплекспрофілакторій, що знаходиться на ба
лансі ДХК «Селидоввугілля», Краснолиманський рн, с.Лисівка.
8. Розширення районного вузла зв’язку «Доназовтелек», що
знаходиться на балансі ВАТ «Укртелеком», м. Новоазовськ.
9. 2поверховий одноквартирний котедж №5, Шахта ім. 60
річчя Радянської України, м. Донецьк, вул. Неверова.
10. 2поверховий одноквартирний котедж №6, Шахта ім.
60річчя Радянської України, м. Донецьк, вул. Неверова.
11. 9поверховий 72квартирний житловий будинок, що
знаходиться на балансі ДВФ «Добропілляшахтобуд», м. Доб
ропілля, мкрн. 8.
12. Житловий будинок (будівельний № 5), КСП «Каракуб
ське», Старобишевський рн, с. Раздольне, вул. Дружби.
13. Житловий будинок (будівельний № 6), КСП «Каракуб
ське», Старобишевський рн, с. Раздольне, вул. Дружби.
14. Готель (26 номерів), що знаходиться на балансі ОП «Азов
ське морське пароплавство», м. Маріуполь, просп. Нахімова.
15. Розширення АПК, ВП шахта ім. Стаханова ДП, м. Дими
тров, вул. Шосейна,1.
16. Два 24квартирні житлові будинки, що знаходяться на
балансі ВАТ «Донецьквуглеавтоматика», м. Донецьк, вул. Кра
сочна.
17. Будинок АТС (4 000 номерів), ВАТ «Костянтинівський
металургійний завод», м. Костянтинівка, вул. Курська
Пролетарська.
18. ВЛ10 Кв від підстанції у насосній станції № 7 до підста
нції у насосній станції № 8 (від ПК39+45 до ПК145+19), що
знаходиться на балансі Очеретинського експлуатаційного
управління «Донецькводексплуатація», Ясинуватський рн.
19. Цех пустотних плит (проммайданчик), що заходиться
на балансі Вуглегірської ТЕС ВАТ «Центренерго», м. Світло
дарськ.
20. Розширення золовідвалу, що заходиться на балансі Ву
глегірської ТЕС ВАТ «Центренерго», м. Світлодарськ.
21. Азотнокиснева станція, що заходиться на балансі Вуг
легірської ТЕС ВАТ «Центренерго», м. Світлодарськ.
22. Розширення АТП № 2, що заходиться на балансі Вугле
гірської ТЕС ВАТ «Центренерго», м. Світлодарськ.
23. Перепрофілювання тролейбусного СТО під гараж спе

цмашин (проммайданчик), що заходиться на балансі Вугле
гірської ТЕС ВАТ «Центренерго», м. Світлодарськ.
24. Розширення очисних споруд, що заходиться на балан
сі Вуглегірської ТЕС ВАТ «Центренерго», м. Світлодарськ.
25. Інженерні мережі, що заходяться на балансі Вуглегір
ської ТЕС ВАТ «Центренерго», м. Світлодарськ, мікрорайон
№ 2.
26. Фруктосховище, що заходиться на балансі Вуглегірсь
кої ТЕС ВАТ «Центренерго», м. Світлодарськ.
27. Житловий будинок № 129, що заходиться на балансі Ву
глегірської ТЕС ВАТ «Центренерго», м. Світлодарськ, мкрн.
№ 2.
28. Житловий будинок № 130, що заходиться на балансі Вуг
легірської ТЕС ВАТ «Центренерго», м. Світлодарськ, мкрн. № 2.
29. Спорткомплекс, що заходиться на балансі Вуглегірсь
кої ТЕС ВАТ «Центренерго», м.Світлодарськ.
30. 9поверховий 71квартирний житловий будинок із об’
ємних елементів, що заходиться на балансі ВАТ «Костянти
нівський металургійний завод», м. Костянтинівка, мкрн. «Ви
сотний», вул. Громова.
31. Цех по виробництву автомобільних пружин з АБК, що
знаходиться на балансі ВАТ «Донецький металургійний за
вод», м. Донецьк.
32. Котельня з 6ма котлами, що знаходиться на балансі
ВАТ «Лисичанськнафтопродукт», Артемівський рн, с. Спор
не.
33. Магазин, що знаходиться на балансі ВАТ «Лисичанськ
нафтопродукт», Артемівський рн, с. Спорне.
34. Житловий будинок № 16/2, що знаходиться на балансі
ВАТ «Лисичанськнафтопродукт», Артемівський рн, с. Спорне.
35. Житловий будинок № 21, що знаходиться на балансі ВАТ
«Лисичанськнафтопродукт», Артемівський рн, с. Спорне.
36. Житловий будинок № 23, що знаходиться на балансі ВАТ
«Лисичанськнафтопродукт», Артемівський рн, с. Спорне.
37. Житловий будинок № 24, що знаходиться на балансі ВАТ
«Лисичанськнафтопродукт», Артемівський рн, с. Спорне.
38. 5поверховий 60квартирний житловий будинок № 5,
що знаходиться на балансі ВКБ Добропільської міської Ради,
м. Білицьке, квартал 2529.
39. 5поверховий 80квартирний житловий будинок № 5,
що знаходиться на балансі ВКБ Добропільської міської Ради,
м. Добропілля, смт Новодонецьке.
40. АТС на 10 000 номерів, що знаходиться на балансі СО
ВАТ «Донбасенерго» — Зуївська ТЕС, м. Зугрес.
41. Два 5поверхові 60квартирні будинки, що знаходяться
на балансі відособленого підрозділу «Шахта «Білозерська» ДП
«Добропіллявугілля», м. Білозерське, вул. 50 років Жовтня.
42. Склад готової продукції, ВАТ «Кварцит», Донецьк, вул.
Славіна, 1а
43. Невстановленне обладнання до житлового будинку №
8 (пасажирський ліфт), ВАТ «Донецький завод великопане
льного домобудування — 3), м. Донецьк, Стратонавтів, 264а.
44. Крита та відкрита стоянка для виробничого автотранс
порту та будівельних машин, ДП «Маріупольський морський
торговельний порт», Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Чер
вонофлотська, 133.
45. 5поверховий 64квартирний житловий будинок, Дер
жавне Донбаське підприємство з пуску, налагодження, удо
сконалення технології та експлуатації електростанцій і мереж
«ДонОРГРЕС», м. Горлівка, вул. Корчагіна,5.
46. Котельня на 2 котли КВІМ10, Державний Макіївський
науководослідний інститут з безпеки робіт у гірничій проми
словості МакНДІ», м. Макіївка, вул. Лихачова, 60.
47. Котельня, ВАТ «ДонбасЕлектромотор», м. Донецьк, вул.
Таллінська,1.
48. Адміністративнопобутовий комплекс, ВАТ «Донбас
Електромотор», м. Донецьк, вул. Таллінська,1.
49. 2квартирний житловий будинок, ВАТ «Приазов’є», До
нецька обл., Тельманівський рн, с. Новоселівка, вул. Леніна.
50. Будівля адміністративнокультурного комплексу ВАТ
«Агрофірма «Сіверський Донець», Краснолиманський рн,
с. Коровій Яр.
51. Житловий будинок № 22, ВАТ «Донецький завод вели
копанельного домобудування 3», м. Донецьк, Куйбищевсь
кий рн, смт Брусилів, вул. 1 Травня, 45.
52. Житловий будинок №18, ВАТ «Бахчовик», Тельманівсь
кий рн, с. Бахчовик.
53. Медсанчастинаполіклініка, ВАТ «ММК ім. Ілліча», м. Ма
ріуполь, вул. Бодрова, 2.
54. Прибудований магазин до 75квартирного житлового
будинку № 2, ВКБ Волноваської райдержадміністрації, Вол
новаський рн, смт Донське, вк. 21.
55. Заготівельне відділення механозбірного цеху, що зна
ходиться на балансі ВАТ «Макіївський завод «Лазер», за ад
ресою: Донецька обл., м. Макіївка, с. Свердлове.
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
1. Дільнична лікарня на 25 ліжок, Ємільчинський рн, с. Ма
ла Глумча.
2. Реконструкція маслозаводу, що знаходиться на ба
лансі управління капітального будівництва облдержадмі
ністрації, Брусилівський рн, смт Брусилів, вул. Лермон
това, 33.
3. Магазин, що знаходиться на балансі управління капіта
льного будівництва облдержадміністрації, Радомишльський
рн, с. Потіївка.
4. Худобозабійний пункт з ковбасним цехом і холодильни
ком, що знаходиться на балансі Олевської райспоживспілки,
Олевський рн, смт Олевськ.
5. Одноквартирний одноповерховий житловий будинок, що
знаходиться на балансі ВАТ «Малинський дослідно
експериментальний завод «Малекс», м. Малин, вул.Міщен
ка,20.
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6. Одноквартирний одноповерховий житловий будинок, що
знаходиться на балансі ВАТ «Малинський дослідно
експериментальний завод «Малекс», м. Малин, вул.Чернише
вича, 23.
7. Реконструкція хлібозаводу, що знаходиться на балансі
облспоживспілки, Брусилівський рн, смт Брусилів.
8. Склади продовольчих та промислових товарів, що зна
ходяться на балансі облспоживспілки, Брусилівський рн, смт
Брусилів.
9. Дитячий садок, що знаходиться на балансі управління ка
пітального будівництва, с. Охотівка.
10. Бібліотека, що знаходиться на балансі управління капі
тального будівництва облдержадміністрації, Олевський рн,
смт Олевськ.
11. Цех харчових концентратів, що знаходиться на балансі
Червонського заводу харчових концентратів «Полісся спир
т», Андрушівський рн, с.Червоне.
12. Майстерня обласного навчальнокурсового комбінату,
що знаходиться на балансі Житомирського обласного навча
льнокурсового комбінату, НовоградВолинський рн, с. Сус
ли.
13. 60квартирний житловий будинок, що знаходиться на
балансі ВАТ ЕК «Житомиробленерго», м. Радомишль, вул.
Червоноармійська, 52б.
14. 57квартирний житловий будинок, що знаходиться на
балансі ВАТ «Олевський завод тракторних нормалей», Олев
ський рн, смт Олевськ, вул. 50 років Жовтня.
15. Реконструкція сільськогосподарського технікуму, що
знаходиться на балансі Житомирської державної дирекції «Чо
рнобильбуд», с. Рогачів.
16. Житловий будинок поз.107, що знаходиться на балансі
управління капітального будівництва облдержадміністрації,
Брусилівський рн, с. Хомутець.
17. Житловий будинок поз.108, що знаходиться на балансі
управління капітального будівництва облдержадміністрації,
Брусилівський рн, с. Хомутець.
18. Житловий будинок поз. 502, що знаходиться на балансі
управління капітального будівництва облдержадміністрації,
Брусилівський рн, с. Хомутець.
19. Завод «Продтоварів» (цех безалкогольних напоїв), що
знаходиться на балансі Державної інспекції «Чорнобильбуд»,
Брусилівський рн, с. Скочище.
20. Житловий будинок поз. 155, що знаходиться на балансі
управління капітального будівництва облдержадміністрації,
Житомирський рн, с. Садки.
21. Комплексний приймальний пункт з готелем, що знахо
диться на балансі управління капітального будівництва обл
держадміністрації, Олевський рн, с. Кам’янка.
22. Лазня, що знаходиться на балансі управління капіталь
ного будівництва облдержадміністрації, Олевський рн, с.
Стовпинка.
23. Консервний цех, що знаходиться на балансі СВК «Ру
жинський», Ружинський рн, смт Ружин .
24. Дитячий садок, що знаходиться на балансі ВАТ «Ушицький
комбінат будівельних матеріалів», Коростенський рн, с. Гулян
ка.
25. Клуб, що знаходиться на балансі СВК «Глибочицький»,
Житомирський рн, с. Гадзинка.
26. Дільнична лікарня, що знаходиться на балансі ВАТ фір
ма «Житомирінвест», Андрушівський рн, с. Івниця.
27. Школа, що знаходиться на балансі ВАТ «Корнинське»,
Попільнянський рн, смт Корнин, вул. Молодіжна, 4.
28. Церква, що знаходиться на балансі ВАТ «Корнинське»,
Попільнянський рн, смт Корнин, вул. Б. Хмельницького.
29. 160квартирний житловий будинок, що знаходиться на
балансі ВАТ «Сервіс», м. Малин, вул. Огієнка, 65.
30. Очисні споруди оборотного водопостачання забрудне
ного циклу, що знаходяться на балансі ВАТ «Сервіс», м. Ма
лин, вул. Огієнка, 65.
31. Житловий будинок поз.164, що знаходиться на балансі
управління капітального будівництва облдержадміністрації,
Попільнянський рн, смт Корнин.
32. 57квартирний житловий будинок, що знаходиться на
балансі ВАТ «Омелянівський завод залізобетонних виробів»,
Коростенський рн, ст. Омелянівка.
33. Очисні споруди з бункерним пристроєм, що знаходять
ся на балансі ВАТ «Сервіс», м. Малин, вул. Огієнка, 55.
34. Резервуар дощових і стічних вод, що знаходиться на ба
лансі ВАТ «Сервіс», м. Малин, вул. Огієнка, 55.
35. Розподільчий пункт АТС, що знаходиться на балансі ВАТ
«Сервіс», м. Малин, вул. Огієнка, 55.
36. Водопостачання в с. Долинівка, що знаходиться на ба
лансі Житомирського обласного виробничого управління ме
ліорації і водного господарства, Брусилівський рн, с. Доли
нівка.
37. Невстановлене устаткування для «Брусилів бази», що
знаходиться на балансі ВАТ «Коростишівське АТП 11842»,
м. Коростишів, вул. Грибоєдова, 37.
38. 40квартирний житловий будинок (блок Б), що знахо
диться на балансі УКБ Житомирської облдержадміністрації,
м. Коростишів, вул. Грибоєдова.
39. Житловий будинок № 177, що знаходиться на балансі
УКБ Житомирської облдержадміністрації, Житомирський рн,
с. Головенка.
40. Лазня з пральнею, що знаходиться на балансі Ново
градВолинського міського виконавчого комітету, м. Ново
градВолинський, вул. Левченка, 25а.
41. Молочнотоварна ферма, що знаходиться на балансі
Управління капітального будівництва Житомирської об
ласної державної адміністрації, за адресою: Новоград
Волинський рн, с. Гульськ.
42. Середня школа № 2, що знаходиться на балансі Голо
вного управління будівництва та архітектури Житомирської
ОДА, за адресою: Житомирська обл., смт Ємільчене, вул. 1
Травня.
43. Рекоконструкція школи під військомат, що знаходиться
на балансі Головного управління будівництва та архітектури
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Житомирської ОДА, за адресою: Житомирська обл., смт Бру
силів, вул. Лермонтова, 9.
44. Одноквартирний житловий будинок, що знаходиться на
балансі ВАТ «Коровинецьке», за адресою: Чуднівський рн, смт
Великі Коровинці, вул. Коцюбинського.
45. Районний відділ зв’язку, Управління капітального будів
ництва та архітектури Житомирської ОДА, Житомирська обл.,
смт Брусилів, вул. 1 Травня, 45.
46. Стрічкоткацька фабрика, що знаходиться на балансі На
родицької стрічкоткацької фабрики, за адресою: Житомирсь
ка обл., смт Брусилів.
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
1. М’ясокомбінат, що знаходиться на балансі Мукачівської
районної ради, Мукачівський рн, с. Ключарки.
2. Житловий будинок на 23 квартири, ВАТ «Ерстед», смт Ве
лико Березний.
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
1. Житловий будинок № 14, Вільнянський рн, с. Матвіївка,
вул. Перемоги.
2. Котельня, що знаходиться на балансі ВАТ «Мелітопольсь
кий завод »Автокольорлит», Запорізька обл., м. Мелітополь,
пров. Бадигіна.
3. Житловий будинок, ВАТ «Запорізький завод магнітофонів
«Весна», м. Зароріжжя, вул. Рубана, 52.
4. Корпус № 208 — їдальня, ВАТ «Мотор Січ», м. Запоріжжя,
вул. 12 Квітня.
ІВАНО'ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
1. Перепрофілювання лікувальнооздоровчого центру під ен
докринологічний санаторій, що знаходиться на балансі Прика
рпатського центру репродукції людини, Тлумацький рн, урочи
ще «Кагава».
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
1. Школаінтернат, що знаходиться на балансі Управління ка
пітального будівництва Київської ОДА, смт Володарка.
2. Будинок культури, що знаходиться на балансі Укрбудма
теріали, Макарівський рн, смт Кодра.
3. Приміщення КП1 і дві ємності виробничотехнічної ба
зи на земельній ділянці 1,6 га, що знаходяться на балансі УМГ
«Черкаситрансгаз», Васильківський рн, смт Калинівка.
4. 24квартирний житловий будинок, що знаходиться на ба
лансі Київської обласної філії ВАТ «Укртелеком», смт Згурівка,
вул. Леніна, 7.
5. Районна котельня (на 15,5 Гкал/рік), що знаходиться на
балансі ДОВО «Київтеплокомуненерго» УКЖГ Київської ОДА,
смт Володарка.
6. Клуб, що знаходиться на балансі Управління капітально
го будівництва Київської ОДА, Бородянський рн, с. Берестя
нка.
7. Клуб, що знаходиться на балансі Управління капітального
будівництва Київської ОДА, Іванківський рн, с. Горностайпіль.
8. Дитячий садок, що знаходиться на балансі Управління ка
пітального будівництва Київської ОДА, Переяслав
Хмельницький рн, с. Вовчків.
9. Медамбулаторія, що знаходиться на балансі Управління
капітального будівництва Київської ОДА, Ставищанський рн,
с. Розкішне.
1038. Житлові будинки садибного типу поз.129 (29 шт.), Ки
ївська ОДА, ПереяславХмельницький рн, ст. Переяслівська.
3947. Житлові будинки садибного типу поз. 3038, що зна
ходяться на балансі Київська ОДА, ПереяславХмельницький
рн, ст. Переяслівська.
4849. Житловий будинок садибного типу поз. 4344, що зна
ходиться на балансі Київська ОДА, ПереяславХмельницький
рн, ст. Переяслівська.
50. 63квартирний житловий будинок, що знаходиться на ба
лансі Управління капітального будівництва Київської ОДА, смт
Ставище, вул. Радянська.
51. Підстанція 35/10кВ Рудня з ПЛ35 кВ РудняЗаворочі,
що знаходиться на балансі ВАТ «Київобленерго», Броварсь
кий рн.
52. Корпус №1 АЕ, що знаходиться на балансі Яготинсь
кого заводу спеціального технологічного устаткування, м.Яго
тин, вул.Згурівська, 3.
53. Адміністративнопобутовий корпус, що знаходиться на
балансі Яготинського заводу спеціального технологічного уста
ткування, м. Яготин, вул. Згурівська, 3.
54. Внутрішньомайданчикові кабельні мережі, що знаходять
ся на балансі Яготинського заводу спеціального технологічно
го устаткування, м. Яготин, вул. Згурівська, 3.
55. Позамайданчикові мережі та споруди енергозабезпечен
ня (підстанція 110/10 кв.), що знаходяться на балансі Яготин
ського заводу спеціального технологічного устаткування,
м. Яготин, вул. Згурівська, 3.
56. Пожежне депо з огорожею, що знаходиться на балансі,
Яготинського заводу спеціального технологічного устаткуван
ня, м. Яготин, вул. Згурівська, 3.
57. Внутрішньомайданчикові автодороги, що знаходяться на
балансі Яготинського заводу спеціального технологічного уста
ткування, м. Яготин, вул. Згурівська, 3.
58. Зовнішньомайданчикові автодороги, що знаходяться на
балансі Яготинського заводу спеціального технологічного уста
ткування, м. Яготин, вул. Згурівська, 3.
59. Внутрішньомайданчикові автодороги пождепо, що зна
ходяться на балансі Яготинського заводу спеціального техно
логічного устаткування, м. Яготин, вул. Згурівська, 3.
60. Енергоблок, що знаходиться на балансі Яготинського за
воду спеціального технологічного устаткування, м. Яготин, вул.
Згурівська, 3.
61. Внутрішньомайданчикові мережі господарчого, питтєво
го та протипожарного водозабезпечення, що знаходяться на
балансі Яготинського заводу спеціального технологічного уста
ткування, м. Яготин, вул. Згурівська, 3.
62. Сантехнічний блок, що знаходиться на балансі Яготин

ського заводу спеціального технологічного устаткування,
м. Яготин, вул. Згурівська, 3.
63. Внутрішньомайданчикові мережі господарчої, побуто
вої каналізації, що знаходяться на балансі Яготинського за
воду спеціального технологічного устаткування, м.Яготин, ву
л.Згурівська, 3.
64. Внутрішньозаводські мережі та споруди дощової кана
лізації, що знаходяться на балансі Яготинського заводу спе
ціального технологічного устаткування, м.Яготин, вул.Згурів
ська, 3.
65. Блок насосних станцій і відстійників, що знаходяться на
балансі Яготинського заводу спеціального технологічного
устаткування, м. Яготин, вул. Згурівська, 3.
66. Газорегуляторний пункт, що знаходиться на балансі
Яготинського заводу спеціального технологічного устаткуван
ня, м. Яготин, вул. Згурівська, 3.
67. Внутрішньозаводські мережі теплозабезпечення і про
мтрубопроводи, що знаходяться на балансі Яготинського за
воду спеціального технологічного устаткування, м. Яготин,
вул. Згурівська, 3.
68. Внутрішньозаводські мережі та споруди технічного во
дозабезпечення, що знаходяться на балансі Яготинського за
воду спеціального технологічного устаткування, м. Яготин,
вул. Згурівська, 3.
69. Внутрішньомайданчикові мережі газозабезпечення, що
знаходяться на балансі Яготинського заводу спеціального
технологічного устаткування, м. Яготин, вул. Згурівська, 3.
70. Огорожа території завода, що знаходиться на балансі
Яготинського заводу спеціального технологічного устаткуван
ня, м. Яготин, вул. Згурівська, 3.
71. ЦРЛ (хірургічний корпус), що знаходиться на балансі
Управління капітального будівництва Київської ОДА, м. Теті
їв, вул. Цвіткова, 38.
72. Школа, що знаходиться на балансі Управління капіта
льного будівництва Київської ОДА, Вишгородський рн, с. Лю
бимівка.
73. Школа, що знаходиться на балансі Управління капіталь
ного будівництва Київської ОДА, Вишгородський рн, с. Сухо
луччя.
74. Школа, що знаходиться на балансі Управління капі
тального будівництва Київської ОДА, Іванківський рн,
с. Оране.
7594. Житлові будинки садибного типу № 63, 66, 67, 80,
81, 92106, що знаходяться на балансі Управління капіталь
ного будівництва Київської ОДА, ПереяславХмельницький
рн, с. Сомкова Долина.
95. Реконструкція школи, що знаходиться на балансі УКБ
Київської ОДА, м. Сквира, вул. 40річчя Жовтня.
96. Школа, що знаходиться на балансі УКБ Київської ОДА,
Яготинський рн, с. Годунівка.
97. Одноквартирний одноповерховий житловий будинок,
що знаходиться на балансі Білоцерківське міжрайонне управ
ління водного господарства Київського обласного виробни
чого управління міліорації і водного господарства, смт Воло
дарка.
98. Житловий будинок (поз. 42), що знаходиться на балан
сі Управління капітального будівництва Київської ОДА, Пере
яславХмельницький рн, ст.Переяслівська.
99. 18квартирний житловий будинок з прибудованим ма
газином «Кулінарія», що знаходиться на балансі ВАТ «Кожан
ський цукровий завод», Фастівський рн, с. Кожанка.
100. 52квартирний житловий будинок, ВАТ «Племінний за
вод «Дзвінкове», Васильківський рн, с. Плесецьке, вул. Васи
льківська, 159.
101. 5кімнатний житловий будинок, що знаходиться на
балансі ВАТ «Шамраївський цукровий завод», Сквирський
рн, с. Шамраївка, вул. Новоселів.
102. Житловий будинок № 2, що знаходиться на балансі ВАТ
«Племзавод ім. Богдана Хмельницького», ПереяславХмель
ницький рн, с. Гланишів, вул. Будівельна, 2.
103. Одноквартирний житловий будинок, що знаходиться
на балансі «Тхорівський», Сквирівський рн, с. Тхорівка.
104. Їдальня на 150 місць, що знаходиться на балансі ВАТ
«Броварський ДОК», м. Бровари, вул. Кутузова, 61.
105. 93квартирний житловий будинок, що знаходиться на
балансі АТ «Трест «Південатоменергобуд», м. Вишгород, вул.
Набережна.
106. 51квартирний житловий будинок готельного типу, що
знаходиться на балансі ТОВ «Агрофірма «Сошніків», Київська
обл., Бориспільський рн, с. Сошників.
107. 45квартирний житловий будинок, що знаходиться на
балансі ВАТ «ПМК4», Київська обл., Ржищів, вул. Франка.
108. Котельня, що знаходиться на балансі ТОВ «Агрофірма
«Сквира», м. Сквира.
109. Сауна, що знаходиться на балансі ВАТ «Сквирський
вентиляторний завод», Київська обл., м. Сквира, вул. Рози
Люксембург, 34.
110. Реконструкція котельні, що знаходиться на балансі ВАТ
«Сквирський вентиляторний завод», Київська обл., м. Скви
ра, вул. Рози Люксембург, 34.
111. Газифікація, що знаходиться на балансі ВАТ «Сквир
ський вентиляторний завод», Київська обл., м. Сквира, вул.
Рози Люксембург, 34.
112. Житловий фонд червоного відділку, що знаходить
ся на балансі ВАТ «Згурівський бурякорадгосп», смт Згу
рівка.
113. Котедж травневого відділку, що знаходиться на ба
лансі ВАТ «Згурівський бурякорадгосп», смт Згурівка.
114. Будинок в саду, що знаходиться на балансі ВАТ «Оран
ський крохмальний завод», Іванківський рн, с. Оране.
115. Спальний корпус 2, що знаходиться на балансі ВАТ
«Енергоспецкомплектбуд», Київська обл., Обухівський рн,
смт Козин, вул. Лугова,10.
116. Житловий будинок № 6, що знаходиться на балансі
ТОВ «Корпорація Термінал» філія Гостролуцька, Київська обл.,
Баришівський рн, с. Гостролуччя.
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117. Житловий будинок № 7, що знаходиться на балансі
ТОВ «Корпорація Термінал» філія Гостролуцька, Київська обл.,
Баришівський рн, с. Гостролуччя.
118. Житловий будинок №8, що знаходиться на балансі
ТОВ «Корпорація Термінал» філія Гостролуцька, Київська
обл., Баришівський рн, с. Гостролуччя.
м. КИЇВ
1. Підвальне приміщення цивільної оборони, що знахо
диться на балансі ВАТ «Алгоритмцентр», за адресою: м. Ки
їв, вул. В. Стуса, 3537.
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
1. Адміністративнопобутовий корпус, котельня, дроба
льносортувальне відділення, пожежне депо на 2 автомо
біля Завалевського графітового комбінату, смт Завалля.
2. База по зберіганню і переробці плодоовочевої продукції
Світловодського оптовороздрібного комбінату, м. Світло
водськ.
3. Будинок культури, що знаходиться на балансі Радгоспу
ім. Р. Люксембург, Бобринецький рн.
4. Готель у смт Завалля.
5. Культурнооздоровчий комплекс у смт Завалля.
6. 90квартирний житловий будинок у смт Завалля.
7. База індустрії, що знаходиться на балансі Маловисків
ського спиртового заводу у м.Мала Виска.
8. Молочнотоварна ферма, що знаходиться на балансі УКБ
облдержадміністрації, Кіровоградська обл., Компанієвський
рн, с. Голубієвичі, вул. Степова.
9. Молочнотоварна ферма, що знаходиться на балансі
Управління капітального будівництва Кіровоградської об
ласної державної адміністрації, за адресою: Кіровоград
ська обл., Олександрійський рн, с. Бутівське, вул. Польо
ва,4.
10. Механізований тік, що знаходиться на балансі Управ
ління капітального будівництва Кіровоградської обласної
державної адміністрації, Олександрівський рн, с. Бутівське,
вул. Польова, 2.
11. Консервний цех, що знаходиться на балансі Управлін
ня капітального будівництва Кіровоградської обласної держа
вної адміністрації, за адресою: смт Олександрівка.
12. Магазин, що знаходиться на балансі УКБ Кіровоград
ської ОДА, за адресою: Олександрійський рн, с. Бутівське,
вул. Шевченка, 20.
13. Спальний корпус на 100 місць, що знаходиться на ба
лансі Міжколгоспного санаторію «Гусарське урощище», за ад
ресою: Новоукраїнський рн, с. Піддубне, вул. Горького,1.
14. Житловий будинок № 186, що знаходиться на балансі
Міжколгоспного санаторію «Гусарське урочище», за адре
сою: Кіровоградська обл., Олександрівський рн, с. Бутів
ське.

15. Житловий будинок № 193, що знаходиться на балансі
Міжколгоспного санаторію «Гусарське урочище», за адресою:
Кіровоградська обл., Олександрівський рн, с. Бутівське.
16. Матеріальнотехнічний склад бази передмонтажної ре
візії обладнання, що знаходиться на балансі Міжколгоспного
санаторію «Гусарське урочище», за адресою: м. Кіровоград,
проїзд Аджамський, 5.
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
1. Одноквартирний житловий будинок №18, що знаходить
ся на балансі ВАТ «Лисичанськнафтооргсинтез», м. Лиси
чанськ, с. Березове, вул. Суходільська.
2. Житловий будинок, що знаходиться на балансі Іванівсько
го державного лісомисливського господарства, с. Іванівка Ан
трацитівського району.
3. Коптильний цех і свинарник, що знаходяться на балансі
Лимарівського кінного заводу, с. Новолимарівка.
4. Житловий будинок, що знаходиться на балансі ДСК «Мир»,
Кремінський рн, с.Бараніківка.
5. 32квартирний житловий будинок, що знаходиться на ба
лансі ДСК «Мир», Кремінський рн, с.Бараніківка.
6. Склад заповнювачів, що знаходиться на балансі ДХК «Ро
венькиантрацит», м. Ровеньки.
7. Склад готової продукції, що знаходиться на балансі ДХК
«Ровенькиантрацит», м. Ровеньки.
8. Комплекс будівель та споруд котельної, що знаходиться
на балансі ДХК «Ровенькиантрацит», м. Ровеньки.
9. Комплекс споруд протипожежного водопостачання,
що знаходиться на балансі ДХК «Ровенькиантрацит»,
м. Ровеньки.
10. Площадні мережі теплопостачання, що знаходяться на
балансі ДХК «Ровенькиантрацит», м. Ровеньки.
11. Площадні сантехнічні мережі водопостачання та кана
лізації, що знаходяться на балансі ДХК «Ровенькиантрацит»,
м. Ровеньки.
12. Внутріплощадні мережі енергопостачання, що знаходять
ся на балансі ДХК «Ровенькиантрацит», м. Ровеньки.
13. Внутріплощадні залізничні колії, що знаходяться на ба
лансі ДХК «Ровенькиантрацит», м. Ровеньки.
14. Залізничні колії, що знаходяться на балансі ДХК «Рове
нькиантрацит», м. Ровеньки.
15. 2поверховий 8квартирний житловий будинок, що зна
ходиться на балансі ДВАТ «Шахта ім. Космонавтів», с. Клено
вий.
16. Тролейбусна лінія, ВАТ «Антрацитівський завод «Крис
тал», м. Антрацит.
17. 24квартирний житловий будинок, що знаходиться на ба
лансі ДВАТ «Шахта «Північна», ДХК «Краснодонвугілля», смт Сє
верний, вул. Радянська.
18. 5поверховий 50квартирний житловий будинок, що зна
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Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2845240
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим
про проведення конкурсу з продажу об’єкта групи Е —
частки у статутному фонді ТОВ «Завод медичних
виробів «АМТЕК» у розмірі 20,88% статутного фонду,
що належить Автономній Республіці Крим
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 32695005.
Повна назва товариства з обмеженою відповідальністю
(ТОВ): ТОВ «Завод медичних виробів «АМТЕК».
Місцезнаходження ТОВ: 95022, Автономна Республіка Крим,
м. Сімферополь, вул. Глинки, 76, тел./факс: (0652) 515224,
тел. 515246.
Інформація про ТОВ щодо його стану на відповідному то
варному ринку: ТОВ не займає монопольне становище на за
гальнодержавному ринку товарів.
2. Фонд майна Автономної Республіки Крим пропонує до
продажу за конкурсом частку у розмірі 20,88% статутного фон
ду ТОВ «Завод медичних виробів «АМТЕК», що належить Ав
тономній Республіці Крим.
Номінальна вартість частки — 1 696 600 грн.
Початкова вартість продажу частки без ПДВ — 1 701 322 грн.
(один мільйон сімсот одна тисяча триста двадцять дві грн.),
ПДВ — 340 264 грн. 40 коп. (триста сорок тисяч двісті шіст
десят чотири грн. 40 коп.).
Початкова вартість продажу частки з урахуванням ПДВ —
2 041 586 грн. 40 коп. (два мільйони сорок одна тисяча п’ят'
сот вісімдесят шість грн. 40 коп.).
На остаточну ціну продажу нараховується податок на дода
ну вартість у розмірі 20% згідно з чинним законодавством
України.
3. Характеристика ТОВ.
Статутний фонд 8 126 600 грн.
Завод медичних виробів «АМТЕК» перебуває у стадії будів
ництва.
Основний вид діяльності:
виробництво та збут виробів медичного призначення, у
тому числі одноразових і безпечних медичних шприців; роз
робка технологій в галузі медицини; утилізація використа
них виробів медичного призначення; виробництво виробів
із полімерних матеріалів; оптова та роздрібна торгівля ви
робами медичного призначення та посередницька діяль
ність.
Чисельність працівників на 01.10.2006 — 5 осіб.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить
ся ТОВ «Завод медичних виробів «АМТЕК»: загальна площа —
0,6 га, площа під спорудами — 0,26 га.
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Основні показники господарської діяльності
Показник
Обсяг реалізації продукції та усіх
видів послуг, тис. грн.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

9 міс. 2006 р.

0,5

65,1

90,1

96,1

Прибуток (збиток), тис. грн.

+122,2

—

+1 319,3

—

Дебіторська заборгованість,
тис. грн.

804,5

331,1

233,0

243,2

Кредиторська заборгованість,
тис. грн.

214,4

95,4

134,6

141,1

—

—

—

—

8 299,3

8 234,4

6 942,0

6 678,3

Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн.

4. Фіксовані умови конкурсу.
Покупець зобов’язаний виконати такі фіксовані умови кон
курсу в межах корпоративних прав:
дотримання основного профілю діяльності та зростання
загального обсягу виробництва; збереження існуючих робо
чих місць; не допускати розірвання трудового договору з
працівником підприємства з ініціативи власника або упов
новаженого ним органу протягом не менше 6 місяців від дня
переходу до нього права власності, за винятком звільнення
на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю Укра
їни або вчинення працівником дій, за які законодавством пе
редбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3,4,7,8
статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України; до
тримання норм екологічної безпеки та створення безпечних
умов праці; надати благодійну допомогу у сумі 10 тис. гри
вень Сімферопольській міській організації інвалідів війни та
Збройних сил протягом 60 днів з моменту підписання дого
вору купівліпродажу.
5. Інші умови проведення конкурсу.
Засоби платежу за частку, що продається за конкурсом, є
національна валюта України.
Конкурс проводиться відповідно до Державної програми
приватизації на 20002002 роки, Закону України «Про при
ватизацію невеликих державних підприємств (малу прива
тизацію)».
Для отримання пакета документації про конкурс та дозволу
на відвідання ТОВ «Завод медичних виробів «АМТЕК» потен
ційні покупці мають укласти з Фондом майна Автономної Рес
публіки Крим договір про конфіденційність наданої інформації
про ТОВ.
6. Для участі у конкурсі потенційний покупець.
6.1. Сплачує 204 158 грн. 64 коп. (двісті чотири тисячі сто

ходиться на балансі ДП «Лисичанська ТЕЦ», м. Лисичанськ,
вул. Маресьєва.
19. Одноквартирний двоповерховий житловий будинок №
20, що знаходиться на балансі ДП «Лисичанська ТЕЦ», м. Ли
сичанськ, вул. Резинщиків.
20. Одноквартирний двоповерховий житловий будинок №
24, що знаходиться на балансі ДП «Лисичанська ТЕЦ», м. Ли
сичанськ, вул. Резинщиків.
21. Одноквартирний двоповерховий житловий будинок №
28, що знаходиться на балансі ДП «Лисичанська ТЕЦ», м. Ли
сичанськ, вул. Резинщиків.
22. Адміністративнопобутовий комбінат, що знаходиться
на балансі ВАТ «Трест «Луганськшахтопроходка», м. Ровень
ки, вул. Нова, 5.
23. Газова котельня на 4 котли, що знаходиться на балансі
ДВАТ «Ремонтномеханічний завод» ДХК «Первомайськвугіл
ля», м. Первомайськ, вул. Коваленко, 9.
24. Школа на 162 учнівських місця, що знаходиться на ба
лансі ТОВ «Південне» (раніше КСП «Південне), Свердловсь
кий рн, с. Панченково.
25. Напірний трубопровід із залізобетонних труб діа
метром 1 000 мм, довжиною 520 м, який є у складі бу
дови «Комплексна реконструкція Краснодонської зро
шувальної системи Краснодонського району», що зна
ходиться на балансі Луганського облводгоспу, Красно
донський рн.
26. Водосховище Золотарівської зрошувальної системи,
що знаходиться на балансі Луганського облводгоспу, Кре
мінський рн.
27. Головна насосна станція Золотарівської зрошувальної
системи, що знаходиться на балансі Луганського облводгос
пу, Кремінський рн.
28. Насосна станція Золотарівської зрошувальної системи,
що знаходиться на балансі Луганського облводгоспу, Кремін
ський рн.
29. Залізобетонний трубопровід Золотарівської зрошу
вальної системи, що знаходиться на балансі Луганського
облводгоспу, Кремінський рн.
30. Житловий будинок для малосімейних з блоком обслу
говування, ВАТ «Алчевський металургійний комбінат», м. Ал
чевськ, вул. Волгоградська.
31. Магазин, прибудований до 32квартирного житлово
го будинку, Донецька залізниця, Луганська обл., м. Попас
на, вул. Гагаріна.

* Примітка: продовження переліку об’єктів незавер'
шеного будівництва державної власності, що підлягають
приватизації, буде опубліковано в наступному номері га'
зети «Відомості приватизації».

п’ятдесят вісім грн. 64 коп.) як конкурсну гарантію на р/р
№ 37323000016362, МФО 824026, код за ЄДРПОУ 00036860,
банк: Управління Держказначейства в АРК м. Сімферополь,
одержувач: Фонд майна АРК. Призначення платежу: для Фон
ду майна АРК, як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з про
дажу частки у статутному фонді ТОВ «Завод медичних виробів
«АМТЕК».
6.2. Сплачує 17 грн. як реєстраційний збір, на розрахунко
вий рахунок № 37187020016362, МФО 824026, код за ЄДРПОУ
00036860, банк: Управління Держказначейства в АРК, м. Сім
ферополь, одержувач: Фонд майна АРК. Призначення плате
жу: для Фонду майна АРК, як реєстраційний збір для участі у
конкурсі з продажу частки у статутному фонді ТОВ «Завод
медичних виробів «АМТЕК».
6.3. Подає заяву на участь у конкурсі (за встановленою фор
мою), документи, обов’язкові для всіх заявників на участь у кон
курсі, та план приватизації.
Заява, план приватизації та документи подаються до органу
приватизації одночасно.
План приватизації запечатується в окремий непрозорий
конверт.
План приватизації повинен включати: назву та місцезнахо
дження об’єкта приватизації, інформацію про покупця, запро
поновану покупцем ціну за частку у статутному фонді (без ПДВ
та з ПДВ), зобов’язання щодо виконання фіксованих умов кон
курсу, розділ інвестування з обсягами і термінами внесення ін
вестицій за періодами, додаткові пропозиції щодо подальшої
експлуатації об’єкта.
7. Кінцевий строк прийняття заяв, планів приватизації та до
кументів на участь у конкурсі — за сім календарних днів до по
чатку проведення конкурсу.
8. Адреса прийняття заяв і документів на участь у кон
курсі: 95015, Автономна Республіка Крим, м. Сімферо
поль, вул. Севастопольська, 17, Фонд майна Автономної
Республіки Крим, кімн. 8, тел. (0652) 604746, факс
(0652) 253211.
9. Час та місце ознайомлення з ТОВ «Завод медичних
виробів «АМТЕК».
Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформацію
можна з 8.00 до 16.00 щотижня у робочі дні за адресою: 95022,
Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Глинки, 76.
Телефони для довідок:
телефон ТОВ «Завод медичних виробів «АМТЕК» (0652)
515246, тел./факс (0652) 515224.
Фонд майна Автономної Республіки Крим: (0652) 601385,
604733.
10. Дата початку та місце проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено 6 березня 2007 року за адре'
сою: 95015, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17,
Фонд майна Автономної Республіки Крим.
За довідками звертатись: Фонд майна Автономної Респу
бліки Крим, відділ по роботі з підприємствами та господар
ськими товариствами (кімн. 48), телефони для довідок:
(0652) 601385, 604733, факс: (0652) 253211, 601385.
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ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Æ
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804232
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня, що знаходиться на балансі СВАТ «Писарівське», за
адресою: Вінницький рн, с. Писарівка, вул. Немирівське шо
се, 32.
Їдальня з обладнанням, що знаходиться на балансі ВАТ «За
вод «Автоелектроапаратура», за адресою: Тиврівський рн, смт
Сутиски, вул. Вінницька, 49а.
Їдальня з обладнанням «Галичанка», що знаходиться на ба
лансі СВАТ «Писарівське», за адресою: Вінницький рн, с. Пи
сарівка, вул. Немирівське шосе, 32.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Лазняпральня, що знаходиться на балансі СТОВ Агрофірма
«Салтівське», за адресою: Вовчанський рн, с. Петрівське, вул.
Петровського, 48.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні бази відпочинку
«Волна», що знаходиться на балансі ВАТ «Микитівський
деревообробний комбінат» (вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: база відпочинку «Волна», що знаходиться на
балансі ВАТ «Микитівський деревообробний комбінат».
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 20325282.
Адреса балансоутримувача: 84632, Донецька обл., м. Гор
лівка, вул. Гольмівська, 2.
Адреса об’єкта: 87453, Першотравневий рн, смт Ялта,
вул. Приморська, 2.
Відомості про об’єкт: окремо розташовані каркасні дерев’яні
літні будиночки — 5 од. (літ. Б1, Г1, Е1, Д1, З1), технічний
будиночок — 1 од. (літ. В1), будиночок вагонного типу — 1 од.
(літ. Ж1), шлакоблочна їдальня — 1 од. (літ. А1), ворота
(№ 1), паркан (№ 2, 3). Введені в експлуатацію в 1968, 1970 та
1974 роках. Розташовані на території площею 0,13 га, яка час
тково огороджена. Загальна корисна площа — 344,2 м2. Об’
єкт недіючий.
Призначення об’єкта: відпочинок та оздоровлення населен
ня.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 89 870,2 грн., ПДВ —
17 974,04 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
107 844,24 грн.
Умови аукціону:
збереження профілю діяльності об’єкта;
утримання об’єкта у належному технічному та санітарному
стані;
забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта території;
об’єкт приватизації відчужується або здається в оренду з до
держанням умов, на яких він був придбаний.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. (без ПДВ) вноситься в банк
УДК у Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, р/р
№ 37187561900001, одержувач: Регіональне відділення Фон
ду державного майна України по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 10 784,43 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, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне від
ділення Фонду державного майна України по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно
сяться на р/р 37184564900001 в банк УДК у Донецькій області,
МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відді
лення Фонду державного майна України по Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується 15 березня 2007 р. Заяви на
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області, каб. 522.
Аукціон буде проведено 19 березня 2007 року о 10.00
за адресою: 83003, м. Донецьк, просп. Ілліча, 27, філія
«Донецький аукціонний центр» Державної акціонерної
компанії «Національна мережа аукціонних центрів».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062) 3359273.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні їдальні,
що не ввійшла до статутного фонду ЗАТ «Глинянське
ремонтно'транспортне підприємство» і знаходиться
на його балансі (об’єкт державної форми власності,
ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: їдальня.
Адреса об’єкта: вул. Львівська, 83, м. Глиняни Золочівсько
го району Львівської області.
Балансоутримувач: ЗАТ «Глинянське ремонтнотранспортне
підприємство», код за ЄДРПОУ 905669.
Адреса балансоутримувача: вул. Львівська, 84, м. Глиняни
Золочівського району Львівської області.
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення їда
льні загальною площею 254,7 м2, які розташовані на першому
поверсі двоповерхової цегляної будівлі. Їдальня недіюча.
Земельна ділянка окремо не виділена.
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Умови продажу.
1. Можливе перепрофілювання.
2. Відчуження або передача об’єкта в оренду здійснюється
згідно з чинним законодавством, із збереженням умов, на яких
він був придбаний.
3. Відчуження об’єкта приватизації, обтяженого відповідни
ми зобов’язаннями, погоджується з органом приватизації.
4. Переможець аукціону, в разі відмови від підписання про
токолу аукціону або відмови від укладання договору купівлі
продажу об’єкта, сплачує продавцю грошові кошти в розмірі
20% від кінцевої вартості продажу об’єкта на аукціоні.
5. Питання землевідведення вирішується новим власником
згідно з чинним законодавством.
6. До повного розрахунку за об’єкт новий власник не має пра
ва відчужувати об’єкт чи передавати в заставу.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб —
грошові кошти.
Вартість об’єкта без ПДВ — 23 023,00 грн.
ПДВ — 4 604,60 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
27 627,60 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та платежі за
об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001
в банк УДК у Львівській області, код банку 825014. Одержувач
коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області,
код за ЄДРПОУ 20823070.
Грошові кошти в розмірі 2 762,76 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, вносяться на рахунок №
37310009000186 в банк УДК у Львівській області, код банку
825014. Одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по
Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070.
Аукціон відбудеться 16 березня 2007 року об 11.00 за
адресою: вул. Січових Стрільців, 3, кімн.13, м. Львів, Ре'
гіональне відділення ФДМУ по Львівській області.
Реєстрація заявників з 9.00 до 10.50.
Заяви приймаються в робочі дні з 9.00 до 17.30, в п’ятницю —
з 9.00 до 16.30, до 12 березня 2007 року в кімн. № 5 за адресою:
вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів.
Ознайомитися з об’єктом можна за його адресою. Служба з
організації та проведення аукціону знаходиться за адресою: вул.
Січових Стрільців, 3, кімн. 24, м. Львів, тел. (0322) 724900, Ре
гіональне відділення ФДМУ по Львівській області.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні
санаторію'профілакторію «Орбіта», що знаходиться
на балансі ВАТ «Роменський завод автоматичних
телефонних станцій» (вартість зменшена на 30%)
Код за ЄДРПОУ: 14003002.
Назва об’єкта: санаторійпрофілакторій «Орбіта».
Адреса: 42066, Сумська обл., Роменський рн, с. Москалів
ка, вул. Жовтнева, 3.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Ромен
ський завод автоматичних телефонних станцій», 42000, м. Ро
мни, вул. Пролетарської солідарності, 37.
Призначення об’єкта: оздоровлення населення.
Відомості про будівлі та земельну ділянку: будівлі та спору
ди — 25 одиниць, у тому числі: башта Рожновського; будівля
для прання площею 201,9 м2; ізолятор площею 91,0 м2; коте
льня площею 256,0 м2; адміністративноприймальний корпус
площею 107,9 м2; спальний корпус № 1 — окрема двоповерхо
ва будівля площею приміщень 632,5 м2; спальний корпус № 2
— окрема двоповерхова будівля площею приміщень 587,5 м2
та підвал площею 294,0 м2; спальний корпус № 3 — окрема дво
поверхова будівля площею приміщень 596,3 м2 та підвал пло
щею 294,2 м2; спальний корпус № 4 — окрема двоповерхова
будівля площею приміщень 597,6 м 2 та підвал площею
294,2 м 2; клубїдальня — окрема двоповерхова будівля пло
щею приміщень 1 655,8 м2 та підвал площею 445,2 м2; нежит
лова будівля площею 291,6 м2; лікувальний корпус — окрема
двоповерхова будівля площею приміщень 634 м2 та підвал пло
щею 72,5 м2; склад інвентаря площею 32,3 м2; вбиральня дво
рова площею 28,5 м2; сауна площею 180,2 м2 та підвал пло
щею 146,6 м 2; будинок бухгалтерії з прибудовою площею
138,6 м2; КНС (очисні споруди) площею 3,9 м2; пожежна во
дойма площею 10 м2; вбиральня площею 10,8 м2; склад БРУ
площею 115,1 м2; пункт прокату площею 71,6 м2; сарай пло
щею 18,9 м2; сарай площею 43,6 м2; вбиральня площею 4,8 м2;
зовнішні мережі; обладнання (118 одиниць) розукомплектова
не. Площа земельної ділянки — 10,44 га. Об’єкт недіючий.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 123 150, 31 грн.,
ПДВ — 24 630, 06 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
147 780, 37 грн.
Умови продажу: збереження профілю протягом 5 років; пи
тання землекористування покупець вирішує самостійно в по
рядку, визначеному чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на ра
хунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області №
37189500900001, банк: ГУДК України в Сумській області, м. Су
ми, МФО 837013, код 21124686.
Грошові кошти у розмірі 14 778 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу, вносяться на рахунок Регіональ
ного відділення ФДМУ по Сумській області № 37317008000026,
банк: ГУДК України в Сумській області, м. Суми, МФО 837013,
код 21124686.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання прото
колу аукціону або укладання договору купівліпродажу об’єкта,
грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості продажу об’єк
та, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертаються.

Кінцевий термін прийняття заяв — 12 березня 2007 року.
Аукціон буде проведено 16 березня 2007 року об 11.00
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4'й поверх,
Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області.
Ознайомитись з об’єктом можна за вказаною адресою.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми, вул. Хар
ківська, 30/1, тел.(0542) 361133.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні їдальні, що не увійшла
до статутного фонду ВАТ «Ананьївське»
Назва об’єкта: їдальня, що не увійшла до статутного фонду
ВАТ «Ананьївське».
Адреса об’єкта: 62042, Харківська область, Краснокутський
рн, сще Кам’яноХутірське, вул. Богдана Хмельницького, 21.
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля їдаль
ні, літ. Б1, з підвалом загальною площею 249,5 м2, 1977 року
побудови. Об’єкт недіючий.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена. Питання землекористування покупець вирішує само
стійно.
Вартість продажу без ПДВ — 10 600 грн., ПДВ — 2 120 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
12 720 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Без збереження профілю.
2. Відшкодувати регіональному відділенню витрати, пов’я
зані з підготовкою об’єкта до приватизації, протягом 10 кален
дарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору ку
півліпродажу.
3. Вжити заходів щодо закріплення земельної ділянки відпо
відно до вимог чинного законодавства України протягом 90 ка
лендарних днів від дня переходу до покупця права власності
на об’єкт приватизації.
4. Здійснювати експлуатацію об’єкта з дотриманням саніта
рних, протипожежних та екологічних норм.
5. Надавати Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській
області необхідні матеріали, відомості, документи тощо про ви
конання умов договору купівліпродажу та не перешкоджати у
здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі
продажу.
6. У разі подальшого відчуження або передачі в заставу
об’єкта приватизації в період дії умов договору купівліпродажу
погодити це відчуження або передачу в заставу з Регіональ
ним відділенням ФДМУ по Харківській області.
7. У разі відчуження об’єкта новим власником у період дії
умов договору купівліпродажу покласти умови приватизації
на наступного власника, у разі передачі об’єкта в оренду збе
рігати умови пунктів 4 та 5 для орендаря.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко
штами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться 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 1 272,00 грн., що становить 10 від
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській обла
сті на р/р № 37317000140001 в 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 16 березня 2007 року об 11.00
в приміщенні Харківського аукціонного центру — філії
Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатіло'
ва Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 12 березня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні їдальні, що не увійшла
до статутного фонду ВАТ «Ананьївське»
Назва об’єкта: їдальня, що не увійшла до статутного фонду
ВАТ «Ананьївське».
Адреса об’єкта: 62042, Харківська область, Краснокутський
рн, сще Ковалівське, вул. Віри Скотар, 10а.
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля їдаль
ні (літ. Б1) загальною площею 223,30 м2, 1981 року побудови.
Об’єкт недіючий.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена. Питання землекористування покупець вирішує само
стійно.
Вартість продажу без ПДВ — 13 800 грн., ПДВ — 2 760 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
16 560 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Без збереження профілю.
2. Відшкодувати регіональному відділенню витрати, пов’я
зані з підготовкою об’єкта до приватизації, протягом 10 кален
дарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору ку
півліпродажу.
3. Вжити заходів щодо закріплення земельної ділянки відпо
відно до вимог чинного законодавства України протягом 90 ка
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лендарних днів від дня переходу до покупця права власності
на об’єкт приватизації.
4. Здійснювати експлуатацію об’єкта з дотриманням сані
тарних, протипожежних та екологічних норм.
5. Надавати Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській
області необхідні матеріали, відомості, документи тощо про ви
конання умов договору купівліпродажу та не перешкоджати у
здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі
продажу.
6. У разі подальшого відчуження або передачі в заставу об’
єкта приватизації в період дії умов договору купівліпродажу
погодити це відчуження або передачу в заставу з Регіональ
ним відділенням ФДМУ по Харківській області.
7. У разі відчуження об’єкта новим власником в період дії умов
договору купівліпродажу покласти умови приватизації на на
ступного власника, у разі передачі об’єкта в оренду зберігати
умови пунктів 4 та 5 для орендаря.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації 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 1 656,00 грн., що становить 10 від
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській обла
сті на р/р № 37317000140001 в 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 23 березня 2007 року об 11.00
в приміщенні Харківського аукціонного центру — філії
Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатіло'
ва Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 19 березня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні їдальні, що не увійшла
до статутного фонду ВАТ «Ананьївське»
Назва об’єкта: їдальня, що не увійшла до статутного фонду
ВАТ «Ананьївське».
Адреса об’єкта: 62042, Харківська область, Краснокут
ський рн, смт Костянтинівка, вул. Чапаєва, 69.
Призначення об’єкта: громадське харчування, недіюча.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля їдаль
ні (літ. Б1) загальною площею 226,40 м2, 1981 року побудови.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена. Питання землекористування покупець вирішує само
стійно.
Вартість продажу без ПДВ — 5 700 грн., ПДВ — 1 140 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
6 840 грн.

Умови продажу об’єкта.
1. Без збереження профілю.
2. Відшкодувати регіональному відділенню витрати, пов’я
зані з підготовкою об’єкта до приватизації, протягом 10 кален
дарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору ку
півліпродажу.
3. Вжити заходів щодо закріплення земельної ділянки відпо
відно до вимог чинного законодавства України протягом 90 ка
лендарних днів від дня переходу до покупця права власності
на об’єкт приватизації.
4. Здійснювати експлуатацію об’єкта з дотриманням саніта
рних, протипожежних та екологічних норм.
5. Надавати Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській
області необхідні матеріали, відомості, документи тощо про ви
конання умов договору купівліпродажу та не перешкоджати у
здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі
продажу.
6. У разі подальшого відчуження або передачі в заставу об‘
єкта приватизації в період дії умов договору купівліпродажу
погодити це відчуження або передачу в заставу з Регіональ
ним відділенням ФДМУ по Харківській області.
7. У разі відчуження об’єкта новим власником у період дії
умов договору купівліпродажу покласти умови приватизації на
наступного власника, у разі передачі об’єкта в оренду зберіга
ти умови пунктів 4 та 5 для орендаря.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко
штами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться 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 684,00 грн., що становить 10 відсо
тків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахову
ються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області
на р/р № 37317000140001 в ГУДКУ у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона
льне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків,
Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для довідок
7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар
ків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для до
відок 7051848.
Аукціон буде проведено 16 березня 2007 року об 11.00
в приміщенні Харківського аукціонного центру — філії
Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шаті'
лова Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 12 березня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні лазні, що не увійшла
до статутного фонду ВАТ «Ананьївське»
Назва об’єкта: лазня, що не увійшла до статутного фонду ВАТ
«Ананьївське».
Адреса об’єкта: 62042, Харківська область, Краснокут
ський рн, смт Костянтинівка, вул. Чапаєва, 67.
Призначення об’єкта: побутові послуги.

Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля лаз
ні, літ. Б1, загальною площею 66,0 м2, 1964 року побудови.
Об’єкт недіючий.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена. Питання землекористування покупець вирішує само
стійно.
Вартість продажу без ПДВ — 4 100 грн., ПДВ — 820 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
4 920 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Без збереження профілю.
2. Відшкодувати регіональному відділенню витрати, пов’я
зані з підготовкою об’єкта до приватизації, протягом 10 кален
дарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору ку
півліпродажу.
3. Вжити заходів щодо закріплення земельної ділянки відпо
відно до вимог чинного законодавства України протягом 90 ка
лендарних днів від дня переходу до покупця права власності
на об’єкт приватизації.
4. Здійснювати експлуатацію об’єкта з дотриманням саніта
рних, протипожежних та екологічних норм.
5. Надавати Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській
області необхідні матеріали, відомості, документи тощо про ви
конання умов договору купівліпродажу та не перешкоджати у
здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі
продажу.
6. У разі подальшого відчуження або передачі в заста
ву об’єкта приватизації в період дії умов договору купів
ліпродажу погодити це відчуження або передачу в заста
ву з Регіональним відділенням ФДМУ по Харківській об
ласті.
7. У разі відчуження об’єкта новим власником у період дії умов
договору купівліпродажу покласти умови приватизації на на
ступного власника, у разі передачі об’єкта в оренду зберігати
умови пунктів 4 та 5 для орендаря.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації 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 492,00 грн., що становить 10 від
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перера
ховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській об
ласті на р/р № 37317000140001 в ГУДКУ у Харківській облас
ті, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач кош
тів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: 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 проведено16 березня 2007 року об 11.00
в приміщенні Харківського аукціонного центру — філії
Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатіло'
ва Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 12 березня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.

НОВИЙ ДОКУМЕНТ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.12.2006 м. Київ № 1922
Про втрату чинності Положення про порядок списання державного майна
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 січня 2007 р. за № 10/13277

НАКАЗУЮ:
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 28.11.2005
№ 3045 «Про затвердження Положення про порядок списання державного майна», зареєст
рований у Міністерстві юстиції України 14.12.2005 за № 1501/11781.
2. Директору Департаменту банкрутства, санації та реструктуризації А. Гладченку забезпе
чити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду С. Лєдомську.

У зв’язку з набранням чинності Законом України «Про управління об’єктами державної
власності» та згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 12.10.2006 № 38060/2/106

Голова Фонду

В. СЕМЕНЮК

ÏÐÎÄÀÆ ÏÀÊÅÒ²Â ÀÊÖ²É ÍÀ ÔÎÍÄÎÂ²É Á²ÐÆ²
Департамент продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів, т. 2863430
Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УФБ та філіях
УФБ. Аукціонні торги 27.02.2007
№
пор.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Адреса

Ознака
Фор+ монопо+
Статутний
ма
ліста
фонд,
ви+
та ст.
грн.
пуску важли+
акцій вого

Номі+
нал,
грн.

Пакет
акцій,
шт.

%
до
СФ

Зе+
мель+
на
ділян+
ка,
га

Дата
надання
інфор+
мації

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

Балансо+ Заборго+ Заборго+ Обсяг
Знос
ваність
ваність вироб+
вий
ОФ, прибуток, дебітор+ кредитор+ ництва,
%
ська,
ська,
грн.
грн.
грн.
грн.

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

Назва продукції,
що виробляється

1

00486758 ВАТ «ПЛЕМ
ЗАВОД «ВАСИЛІВКА»
(ДОД.)

42231, СУМСЬКА ОБЛ.,
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РН,
С. ВАСИЛІВКА,
ВУЛ. РАДГОСПНА, 1

Д

—

3963026,00 0,250

5010668

31,61 6192,0 01.10.2006

108

15054000

36,88

92000

178000

1487000

1582000

2276000

12268000

РОСЛИННИЦТВО;
ТВАРИННИЦТВО;
ІНШІ С/ГОСП. ПО
СЛУГИ

2

03113354 ВАТ «СТАРО
БІЛЬСЬКЕ АТП 10907»
(ДОД.)*

92700, ЛУГАНСЬКА
ОБЛ.,М.СТАРОБІЛЬСЬК,
ВУЛ. КІРОВА, 69

Д

—

498804,25

500916

25,11

24

1351900

77,71

139200

107800

787300

426200

441300

575500

ПАСАЖИРСЬКІ,
ВАНТАЖНІ ПЕРЕ
ВЕЗЕННЯ

0,250

8,07

01.10.06

Місце проведення торгів: УФБ, 01025, м.Київ, пров. Рильський,10, телефони для довідок: (044) 278'28'50, 278'83'03. Дата проведення торгів: 27.02.2007. Початок торгів
об 11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

* Ухвалою Господарського суду Луганської області (справа № 21/88б від 16.02.06) відкрито процедуру санації боржника ВАТ «Старобільське АТП10907».
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Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УФБ та філіях
УФБ. Аукціонні торги 27.02.2007

№
пор.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Адреса

Ознака
Фор+ монопо+
Статутний
ма
ліста
фонд,
ви+
та ст.
грн.
пуску важли+
акцій вого

Номі+
нал,
грн.

Пакет
акцій,
шт.

%
до
СФ

Зе+
мель+
на
ділян+
ка,
га

Дата
надання
інфор+
мації

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

Балансо+ Заборго+ Заборго+ Обсяг
Знос
ваність
ваність вироб+
вий
ОФ, прибуток, дебітор+ кредитор+ ництва,
%
ська,
ська,
грн.
грн.
грн.
грн.

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

Назва продукції,
що виробляється

1

00486758 ВАТ «ПЛЕМ
ЗАВОД «ВАСИЛІВКА»
(ДОД.)

42231, СУМСЬКА ОБЛ.,
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РН,
С. ВАСИЛІВКА,
ВУЛ. РАДГОСПНА, 1

Д

—

3963026,00 0,250

5010668

31,61 6192,0 01.10.2006

108

15054000

36,88

92000

178000

1487000

1582000

2276000

12268000

РОСЛИННИЦТВО;
ТВАРИННИЦТВО;
ІНШІ С/ГОСП. ПО
СЛУГИ

2

03113354 ВАТ «СТАРО
БІЛЬСЬКЕ АТП 10907»*
(ДОД.)

92700, ЛУГАНСЬКА
ОБЛ.,М.СТАРОБІЛЬСЬК,
ВУЛ. КІРОВА, 69

Д

—

498804,25

500916

25,11

24

1351900

77,71

139200

107800

787300

426200

441300

575500

ПАСАЖИРСЬКІ,
ВАНТАЖНІ ПЕРЕ
ВЕЗЕННЯ

0,250

8,07

01.10.06

Місце проведення торгів: УФБ, 01025, м.Київ, пров. Рильський,10. Телефони для довідок: (044) 278'28'50, 278'83'03. Дата проведення торгів: 27.02.2007. Початок торгів
об 11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.
* Ухвалою Господарського суду Луганської області (справа № 21/88б від 16.02.06) відкрито процедуру санації боржника ВАТ «Старобільське АТП10907».

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на Фондовій біржі «ІННЕКС»
м. Київ, Фондова біржа «ІННЕКС». Аукціонні торги 28.02.2007

№
пор.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Адреса

1

99042, АР КРИМ, М. СЕВА
00191906 ВАТ «БАЛА
КЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВ СТОПОЛЬ, ВУЛ. НОВІ
КОВА,11
ЛІННЯ ІМ. О.М.ГОРЬ
КОГО»

2

00383662 ВАТ «ПРИЛУ
ЦЬКИЙ ЕФІРООЛІЙНИЙ
КОМБІНАТ»*

17500, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.,
М. ПРИЛУКИ,
ВУЛ. БОСОБРОДА, 95

Ознака
Фор+ монопо+
Статутний
ма
ліста
фонд,
ви+
та ст.
грн.
пуску важли+
акцій вого
Д

C

Д

—

Номі+
нал,
грн.

110 694 914, 00 1,000

909670,00

0,250

Пакет
акцій,
шт.

%
до
СФ

6819516

6,16

4024

0,11

Зе+
мель+
на
ділян+
ка,
га

Дата
надання
інфор+
мації

696,12 01.10.2006

5,64

01.10.2006

Кіль+
кість Вартість
пра+ основних
фондів,
ців+
грн.
ників,
чол.
923

9

Балансо+ Заборго+ Заборго+ Обсяг
Знос
ваність
ваність вироб+
вий
ОФ, прибуток, дебітор+ кредитор+ ництва,
%
ська,
ська,
грн.
грн.
грн.
грн.

238 011 000 79,44

2717800

1909000

75,88

72800

7111000

400

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

8744000

47209000

54241000

957600

0

79500

Назва продукції,
що виробляється

120 807 000 ВИРОБНИЦТВО
ТОВАРНОГО
ВАПНЯКУ; ІНШЕ

941800

Місце проведення торгів: Фондова біржа «ІННЕКС», 01015, м.Київ, вул. Московська,43/11. Телефони для довідок: 459'31'49, 496'34'26. Дата проведення торгів: 28.02.2007.
Початок торгів о 10.00. Позначкою «С» відмічені пакети акцій ВАТ підприємств, що входять до переліку стратегічно'важливих. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску
акцій.
* Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 17.05.06 справа № 5/227б порушено провадження у справі про банкрутство ВАТ «Прилуцький ефіроолійний комбінат».

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УМВБ
м. Київ, УМВБ. Аукціонні торги 28.02.2007

№
пор.

1

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

04762882 ВАТ
«ГАДЯЧСОРТНАСІН
НЄОВОЧ» (ДОД.)

Адреса

37301, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.
М.ГАДЯЧ, ВУЛ.КОТЛЯ
РЕВСЬКОГО, 6

Ознака
Фор+ монопо+
Статутний
ма
ліста
фонд,
ви+
та ст.
грн.
пуску важли+
акцій вого
Д

—

Номі+
нал,
грн.

Пакет
акцій,
шт.

270227,00 0,250

108091

%
до
СФ
10,00

Зе+
мель+
на
ділян+
ка,
га

Дата
надання
інфор+
мації

0,44 01.10.2006

Кіль+
кість Вартість
пра+ основних
фондів,
ців+
грн.
ників,
чол.
8

206600

Балансо+ Заборго+ Заборго+ Обсяг
Знос
ваність
ваність вироб+
вий
ОФ, прибуток, дебітор+ кредитор+ ництва,
%
ська,
ська,
грн.
грн.
грн.
грн.
67,04

1000

50200

95500

456500

Сукупний
Сукупна
обсяг
вартість
реалізації
активів
(за останній (за останній
фін. рік),
фін. рік),
грн.
грн.
339800

293900

Назва продукції,
що виробляється

РЕАЛІЗАЦІЯ
НАСІННЯ

Місце проведення торгів: УМВБ, 04070, м. Київ'23, вул.Межигірська,1. Телефони для довідок: 461'54'34, 461'54'24. Дата проведення торгів: 28.02.2007. Початок торгів об
11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на КМФБ та філіях
м. Київ, КМФБ. Аукціонні торги 01.03.2007

№
пор.

1

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Адреса

19277566 ВАТ «ІНЖЕНЕР 69076, КИЇВСЬКА ОБЛ.,
НА КОМПАНІЯ «ДОСВІД» М. ПЕРЕЯСЛАВХМЕЛЬНИ
ЦЬКИЙ, ВУЛ. ПЕТРОПАВ
ЛІВСЬКА, 34

Ознака
Фор+ монопо+
Статутний
ма
ліста
фонд,
ви+
та ст.
грн.
пуску важли+
акцій вого
Д

—

14244060,00

Номі+
нал,
грн.

Пакет
акцій,
шт.

%
до
СФ

Зе+
мель+
на
ділян+
ка,
га

Дата
надання
інфор+
мації

0,25

17333215

30,42

22,37

01.10.2006

Кіль+
кість Вартість
пра+ основних
ців+
фондів,
ників,
грн.
чол.
15

33882200

Балансо+ Заборго+ Заборго+ Обсяг
Знос
ваність
ваність вироб+
вий
ОФ, прибуток, дебітор+ кредитор+ ництва,
%
ська,
ська,
грн.
грн.
грн.
грн.
50,87

510200

156600

408000

212300

Сукупний
Сукупна
обсяг
вартість
реалізації
активів
(за останній (за останній
фін. рік),
фін. рік),
грн.
грн.
206300

27602200

Назва продукції,
що виробляється

ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ
МАШИН ТА УСТАТКУ
ВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ

Місце проведення торгів: КМФБ, 03150, м.Київ, вул. Димитрова, 5б (2'й поверх). Телефон для довідок (044) 490'57'88. Дата проведення торгів: 01.03.2007. Початок торгів об
11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на ФБ ПФТС
м. Київ, ФБ ПФТС. Аукціонні торги 02.03.2007

№
пор.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Адреса

Ознака
Фор+ монопо+
Статутний
ма
ліста
фонд,
ви+
та ст.
грн.
пуску важли+
акцій вого

Номі+
нал,
грн.

Пакет
акцій,
шт.

%
до
СФ

Зе+
мель+
на
ділян+
ка,
га

Дата
надання
інфор+
мації
01.10.2006

1

01355857 ВАТ «СТАРОКО 31100, ХМЕЛЬНИЦЬКА
СТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗА
ОБЛ., М. СТАРОКО
ВОД «МЕТАЛІСТ» (ДОД.) СТЯНТИНІВ,
ВУЛ. І.ФРАНКА, 20

Д

—

4158000,00

0,250

6635940

39,90

1,54

2

05473246 ВАТ «ЛУГАН
СЬКЕ ШАХТОПРОХІДНЕ
УПРАВЛІННЯ» (ДОД.)

Д

—

1285976,00

0,250

2439152

47,42

10,04 01.10.2006

91493, М. ЛУГАНСЬК,
СМТ ЮВІЛЕЙНЕ,
ВУЛ. АРТЕМА, 1А

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

Балансо+ Заборго+ Заборго+ Обсяг
Знос
ваність
ваність вироб+
вий
ОФ, прибуток, дебітор+ кредитор+ ництва,
%
ська,
ська,
грн.
грн.
грн.
грн.

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

Назва продукції,
що виробляється

309

37075900

56,83

19000

1092800

1002000

9758000

12010200

19944800

ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ
ТА ПРОДУКЦІЇ ВИРОБ
НИЧОТЕХНІЧНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ

2

479000

91,65

32100

2921000

1672000

0

—

3247000

БУДІВЕЛЬНОМОНТАЖ
НІ РОБОТИ ВУГІЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ

Місце проведення торгів: ФБ ПФТС, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31 (5'й поверх). Телефони для довідок: 522'88'08, 522'92'09. Дата проведення торгів: 02.03.2007. Початок
торгів: 11.00 — 14.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.
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Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УМФБ
м. Київ, УМФБ. Аукціонні торги 02.03.2007

№
пор.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Адреса

Фор+
ма
ви+
пуску
акцій

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

Зе+
% мель+
на
до
СФ ділян+
ка,
га

Пакет
акцій,
шт.

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

Дата
надання
інфор+
мації

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

Обсяг
вироб+
ництва,
грн.

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

Назва продукції,
що виробляється

1

00951579 ВАТ «ОРІХІВ 70501, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.,
СЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБО ОРІХІВСЬКИЙ РН, М. ОРІ
ПРОДУКТІВ» (ДОД.)
ХІВ, ВУЛ.ПРИВОКЗАЛЬ
НА, 44

Д

—

2760300,00

0,250

2738305

24,80

22,9

01.10.2006

121

14218600

79,28

2505900 31005600 16169500

3116300

22907000

35257100

ЗАГОТІВЛЯ ЗЕРНО
ВИХ КУЛЬТУР, ВИ
РОБНИЦТВО
БО
РОШНА ТА ІНШЕ

2

05538684 ВАТ «КАГАР 92000, КИЇВСЬКА ОБЛ.,
ЛИЦЬКЕ АТП 13255»
М. КАГАРЛИК, ВУЛ. КОМУ
НАРСЬКА, 97

Д

—

601524,00

0,250

603928

25,10 11,36

01.10.2006

475

4329100

74,17

345000

56700

948400

756800

1172200

1768900

ПАСАЖИРСЬКІ ТА
ВАНТАЖНІ ПЕРЕ
ВЕЗЕННЯ

3

30640216 ВАТ «КОНО 41606, СУМСЬКА ОБЛ.,
ТОПСЬКИЙ ЗАВОД ПО М. КОНОТОП, ПЛ. НОВІ
РЕМ О Н Т У Д И З Е Л Ь  ПО КОВА, 2
ТЯГІВ»

Д

—

29724000,00

1,000

1486200

5,00

01.10.2006

1289

28825000

64,57

1691300

2319400

9175600

26769100

47017700

42084700

КАП.РЕМОНТ ПАС.
ВАГОНІВ КР2; КАП.
РЕМОНТ ПАС. ВА
ГОНІВ КРП; КАП.
РЕМОНТ ПАС. ВА
ГОНІВ ДР; КАП. РЕ
МОНТ ДИЗЕЛЬПО
ТЯГІВ КРП; КАП. РЕ
МОНТ КОЛІСНИХ
ПАР; ІНША ПРО
ДУКЦІЯ

30,54

Місце проведення торгів: УМФБ, 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 5б. Телефон для довідок: 537'70'68. Дата проведення торгів: 02.03.2007. Початок торгів об 11.00. Позначка
«Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

Інформація про результати продажу пакетів акцій ВАТ на фондових біржах України
на торгах за період з 11.12.2006 до 31.12.2006
№ пор.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

1

222083, ВАТ «ВІННИЦЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ
ЗАВОД»

Назва біржі та філії біржі,
через які відбувався продаж

Власники

Дата продажу

Кількість придбаних
акцій, шт.

Вартість однієї
акції, грн.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВВД СЕРВІС»

УМВБ, м.Київ

13.12.2006

54616422

0,01

КМФБ, м.Київ

28.12.2006

3597029

0,30

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
2

181668, ВАТ «ТРЕСТ «ЛУГАНСЬКШАХТОПРОХОДКА»

Хлюпін Сергій Миколайович

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
3

24432974, ВАТ «МІТТАЛ СТІЛ КРИВИЙ РІГ»

ТзОВ «Конкорд Капітал»

УФБ, м.Київ

12.12.2006

12736459

4,42

4

24432974, ВАТ «МІТТАЛ СТІЛ КРИВИЙ РІГ»

Спільне підприємство ТОВ «Драгон Капітал»

УФБ, м.Київ

12.12.2006

12736459

4,42

5

24432974, ВАТ «МІТТАЛ СТІЛ КРИВИЙ РІГ»

ТОВ «Ренесанс Капітал Україна»

УФБ, м.Київ

12.12.2006

12736459

4,42

6

24432974, ВАТ «МІТТАЛ СТІЛ КРИВИЙ РІГ»

ТОВ «Фінансова компанія «Укранет»

УФБ, м.Київ

12.12.2006

12736459

4,42

7

24432974, ВАТ «МІТТАЛ СТІЛ КРИВИЙ РІГ»

ТзОВ «Конкорд Капітал»

Фондова біржа «ІННЕКС», м. Київ

20.12.2006

12350505

5,36

8

24432974, ВАТ «МІТТАЛ СТІЛ КРИВИЙ РІГ»

Спільне підприємство ТОВ «Драгон Капітал»

Фондова біржа «ІННЕКС», м. Київ

20.12.2006

12350505

5,36

9

24432974, ВАТ «МІТТАЛ СТІЛ КРИВИЙ РІГ»

ТОВ «Ренесанс Капітал Україна»

Фондова біржа «ІННЕКС», м. Київ

20.12.2006

12350505

5,36

19.12.2006

21951542

0,25

28.12.2006

355601

0,25

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
10

153608, ВАТ «УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ»

ВАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»

УФБ, ІваноФранківська філія

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
11

476694, ВАТ «КІРОВОГРАДРИБГОСП»

Анастасьєв Володимир Іванович

КМФБ, м.Київ

Департамент продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів, т. 2801612
Інформація про підсумки продажу акцій відкритих акціонерних товариств на грошовому регіональному аукціоні
від 26.12.2006
Запропоновано акцій
№
пор.

Назва підприємства

Адреса

Кількість,
шт.

%
від СФ

Номінал,
грн.

Залишок
акцій
після всіх
попередніх
торгів,
шт.

Кількість
запропонованих
акцій,
шт.

Вартість
запропонованих
акцій,
грн.

Продано акцій
Кількість,
шт.

%
від СФ

Обсяг продажу акцій,
грн.

Середня ціна купівлі,
грн.

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

373126 ВАТ «ЦУКРОВИЙ
ЗАВОД «ХРЕЩАТИК»

59410, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ.,
ЗАСТАВНІВСЬКИЙ РН,
СМТ КОСТРИЖІВКА

2721672

10,10

0,250

2721672

2721672

680418,00

0

0,00

0,00

—

2

952700 ВАТ «ЗЕРНО»

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

241540

21,92

0,250

241540

241540

60385,00

241540

21,92

67631,20

0,280

3

1037608 ВАТ «ПРИПРУТСЬ
КА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІ
ЗОВАНА КОЛОНА
152»

60300, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ.,
М. НОВОСЕЛИЦЯ,
ВУЛ. КОМАРОВА, 7

2739964

49,00

0,250

2739964

2739964

684991,00

0

0,00

0,00

—

4

2136703 ВАТ «ЧЕРНІВЦІ
СОРТНАСІІННЯОВОЧ»

58026, М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ.
КАШТАНОВА, 127

813087

25,00

0,250

813087

813087

203271,75

0

0,00

0,00

—

Інформація про підсумки продажу акцій відкритих акціонерних товариств на грошовому регіональному аукціоні
від 28.12.2006
Запропоновано акцій
№
пор.

Назва підприємства

Адреса

Кількість,
шт.

%
від СФ

Номінал,
грн.

Залишок
акцій
після всіх
попередніх
торгів,
шт.

Кількість
запропонованих
акцій,
шт.

Вартість
запропонованих
акцій,
грн.

Продано акцій
Кількість,
шт.

%
від СФ

Обсяг продажу акцій,
грн.

Середня ціна купівлі,
грн.

РВ ФДМУ по Хмельницькій області
Організатор аукціону: філія «Хмельницький аукціонний центр» ДАК «НМАЦ», м. Хмельницький, вул. Свободи, 3а, тел.: (0382) 712162, 712160
1

488987 ВАТ «СТАРОКОСТЯН 31100, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.,
ТИНІВСЬКЕ СОРТНАСІННЄ М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ, ВУЛ.
ОВОЧ»
ЗАЛІЗНИЧНА, 4А

297501

26,33

0,250

297501

297501

74375,25

0

0,00

0,00

—

2

489018 ВАТ «ХМЕЛЬНИЦЬ
КЕ СОРТНАСІННЄОВОЧ»

188901

25,00

0,250

188901

188901

47225,25

0

0,00

0,00

—

29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,
ВУЛ. СВОБОДИ, 70

№ 3 (444)
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ÊÎÍÊÓÐÑÈ Ç Â²ÄÁÎÐÓ ÅÊÑÏÅÐÒ²Â
Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 01.12.2004 № 10&36&16511 редакція приймає електронною поштою від
регіональних відділень ФДМУ (gazeta@spfu.gov.ua) щосереди до 15.00 на публікацію в газеті «Відомості приватизації» ін&
формації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.
Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, в якому зазначаються:
вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист;
прізвище, ім’я та по батькові (повністю), телефон виконавця;
електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше вищезазначеного терміну, будуть опубліковані у номері газети, що вийде друком лише за два тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у паперовому вигляді залишаються в регіональному від
діленні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
Об’єкт спільної власності територіальних громад Вінницької
області — цілісний майновий комплекс Вінницького обласно
го комунального підприємства «Аеропорт Вінниця» за адресою:
м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 197, а саме: основні засо
би: будівлі, споруди — 23 од., обладнання — 46 од., машини —
10 од., об’єктів незавершеного будівництва немає. Чисельність
працюючих — 14 осіб.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — не
має.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу за кон
курсом.
Запланована дата оцінки: 31.01.2007.
Балансова залишкова вартість станом на 01.07.2006 —
3 854,3 тис. грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до кон&
курсної комісії документацію в запечатаному конверті з опи&
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. До під&
твердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія
установчого документа претендента; копії документів, що під
тверджують кваліфікацію оцінювачів, які працюють у штатно
му складі та яких буде залучено до проведення оцінки та під
писання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів,
яких буде додатково залучено претендентом до проведення
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, за
вірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єк
та оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер
жавного майна; інформація про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду робо
ти, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного май
на тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро
біт та терміну виконання робіт (у календарних днях). Регіона
льне відділення ФДМУ по Вінницькій області розглядатиме ли
ше такі конкурсні пропозиції претендентів, в яких термін ви
конання робіт відповідає вимогам Методики оцінки майна, за
твердженої постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі
не допускається, конкурсні документи претендентів, яких не до
пущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем комісії
за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засі
дання комісії. Претендент має право відкликати свою заяву до
дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово го
лову комісії.
Конкурс відбудеться 13 лютого 2007 року об 11.00 за
адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для дові'
док 35'26'31.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіо
нального відділення до 17.00 7 лютого 2007 року (включно) за
адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.

ІНФОРМАЦІЯ
представництва ФДМУ в м. Слов’янську
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності , які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого
поверху житлового будинку загальною площею 168,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84100, Донецька обл.,
м. Миколаївка, вул. Миру, 11/1.
Мета проведення незалежної оцінки: продаж об’єкта прива
тизації на аукціоні.
Балансоутримувач об’єкта: СО «Слов’янськкомуненерго»
ВАТ «Донбасенерго».
Галузь народного господарства: об’єкт недіючий.
Кількість об’єктів: нежитлове приміщення першого поверху
житлового будинку загальною площею 168,4 м2.
Рік побудови — 1969.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки: 22 879,18 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: не
має.
Організаційноправова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 28.02.07.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до
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конкурсної комісії документацію в запечатаному конвер&
ті з описом підтвердних документів, що містяться в кон&
верті:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копії
установчих документів претендента; копії кваліфікаційних до
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додат
ково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціноч
ної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; інформацію про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду робо
ти, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного май
на тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатано
му конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а та
кож терміну виконання робіт.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних днях.
Конкурс відбудеться через 15 днів після публікації інфор'
мації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у представ'
ництві Фонду державного майна України в м. Слов’янську
за адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Ж. Револю'
ції, 49.
Конкурсна документація подається до секретаря комісії
не пізніше, ніж за чотири дні до оголошеної дати проведен
ня конкурсу (включно) за адресою: 84112, Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Ж. Революції, 49.
Телефони для довідок: (06262) 36015, 38273 .
Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області по
відомляє, що конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльно
сті для проведення незалежної оцінки об’єкта державної
власності групи А — нежитлового приміщення першого
поверху житлового будинку загальною площею 168,4 м2,
що знаходиться на балансі структурної одиниці Вироб'
ничого експлуатаційного підприємства «Слов’янськко'
муненерго» ВАТ «Донбасенерго» та розташоване за ад
ресою: м. Слов’янськ, м. Миколаївка, вул. Миру, 11/1, ого
лошений на 25.01.07, не відбудеться у зв’язку з тим, що ре&
гіональним відділенням передані повноваження з привати&
зації вказаного об’єкта представництву ФДМУ у м. Слов’ян&
ську, яке буде здійснювати відбір суб’єкта оціночної діяль
ності для проведення незалежної оцінки вказаного об’єкта
самостійно.
Інформація про конкурс була надрукована в газеті «ВП»
від 10.01.07 № 1 (442).

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки
Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень колишньої
солдатської їдальні.
Місцезнаходження: м. НовоградВолинський, вул. Ушакова, 52.
Балансоутримувач: НовоградВолинська районна державна
адміністрація.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу з ком
пенсацією орендарю невід’ємних поліпшень.
Кількість об’єктів: 1 (один).
Балансова (залишкова) вартість об’єкта : 59 007 (п’ятдесят
дев’ять тисяч сім) гривень.
Дата оцінки: 31.01.2007.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального
відділення конкурсну документацію, яка складається з кон&
курсної пропозиції та підтвердних документів. До підтверд&
них документів належать: заява на участь у конкурсі за
встановленою формою; копія установчого документа пре
тендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено до про
ведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; пись
мові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписан
ня звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підпи
сами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, ви
даного претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відо
мості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково залучаються ним, з не

залежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо;
практичний досвід роботи з незалежної оцінки майна, у то
му числі подібного майна тощо); один конверт із зазначен
ням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатано
му конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконаних
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а та
кож терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інфор
мації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відді
лу Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області до
02.02.2007.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ
по Житомирській області (10008, м. Житомир, вул. 1 Трав'
ня, 20) 08.02.2007.
Тел. для довідок 227617.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки об’єктів
приватизації державної власності групи Ж
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс Львівської об
ласної державної наукововиробничої корпорації «Медтехніка».
Адреса: м. Львів, вул. В. Великого, 117.
Балансоутримувач: Львівська обласна державна науково
виробнича корпорація «Медтехніка».
Спосіб приватизації: некомерційний конкурс.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості продажу об’єкта.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комі&
сії такі документи: заяву на участь у конкурсі за встановле
ною формою (відповідно до Положення про конкурсний від
бір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 25.11.2003 № 2100); копію установчого докумен
та претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів,
які працюють у штатному складі та яких буде залучено пре
тендентом до проведення оцінки та підписання звіту про оцін
ку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки та під
писання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента
(документ, який містить відомості про претендента щодо йо
го досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду робо
ти оцінювачів, які працюють у його штатному складі та дода
тково залучаються ним, з незалежної оцінки, у тому числі по
дібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечата
ному конверті і 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 про проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ
по Львівській області 7 лютого 2007 о 12.00 за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області до
16.45 2 лютого 2007 р. Телефон для довідок (0322) 741224.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко
вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом викупу.
Назва об’єкта: вбудовані напівпідвальні приміщення у
житловому будинку площею 50,7 м2, що знаходяться на ба
лансі ВАТ «Одеський завод радіальносвердлильних верстатів»
та орендуються ПП «Енергоналадчик».
Місцезнаходження об’єкта: 65039, м. Одеса, вул. Середньо
фонтанська, 47/51.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційноправова форма — державна.
Галузь народного господарства, основні види продукції (по
слуг), що виробляються,— продаж і здавання в найм нерухо
мого майна невиробничого призначення.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич
ним обліком (основних засобів, незавершеного будівницт
ва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів) — основних засобів — 1 (нежитлові напівпідвальні
приміщення).
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавер
шеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів — 21,8 тис. грн., станом на 04.09.2002.
Запланована дата оцінки: 31.01.2007.
2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко
вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом проведення
аукціону (під розбирання).
Назва об’єкта: незавершене будівництво одноповер'
хового 2'квартирного житлового будинку, що знахо
диться на балансі ВАТ «Любашівське хлібоприймальне під
приємство».
Місцезнаходження об’єкта: 66521, Одеська область, Люба
шівський район, с. Солтанівка.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційноправова форма — державна.
Галузь народного господарства, основні види продукції (по
слуг), що виробляються, —.
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Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич
ним обліком (основних засобів, незавершеного будівницт
ва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів), —.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавер
шеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів — 3,2 тис. грн., станом на 01.10.2006.
Запланована дата оцінки: 31.01.2007.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі:
відповідно до Положення «Про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності», затвердженого наказом ФДМУ від
25.11.2003 № 2100, зареєстрованого Мін’юстом 19.12.2003 за
№ 1194/8515, документація подається претендентом в запе&
чатаному конверті з описом підтвердних документів, що міс&
тяться в конверті.
До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомос
ті про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної
оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатано
му конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а та
кож терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інфор
мації про проведення конкурсу.
Подібне майно може оцінюватися лише оцінювачем, що має
відповідну кваліфікацію по землі. Конкурсну документацію слід
подавати до Регіонального відділення ФДМУ по Одеській об
ласті до 16.02.2007 за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15, 11й поверх, кімн. 1113.
Конкурс відбудеться 20.02.2007.
Довідки за телефонами: (048) 7315028, 7315039.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності
Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка вар
тості об’єкта групи Ж, що приватизується шляхом продажу на
аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: лазняпральня, що знаходиться на ба
лансі СТОВ Агрофірма «Салтівське».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Вовчан
ський рн, с. Петрівське, вул. Петровського, 48.
Галузь народного господарства, основні види продукції (по
слуг), що виробляються: послуги підприємств та організацій,
які займаються невиробничими видами побутового обслуго
вування населення.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля лазніпральні,
літ. А1, загальною площею 212,6 м2, рік побудови — 1992.
Балансова залишкова вартість майна: 1 312,97 грн. станом
на 30.09.2001.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,
ні): ні.
Організаційноправова форма (державна/орендна): дер
жавна.
Запланована дата оцінки: 31.01.2007.
Термін виконання робіт — 10 календарних днів.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Розрахунок за договором на виконання робіт з оцінки майна
буде проводитись при отриманні фінансування з державного
бюджету відповідного кошторису на витрати, пов’язані з функ
ціями приватизації державного майна.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комі&
сії конкурсну документацію, яка складається з конкурсної
пропозиції та підтвердних документів (наказ ФДМУ № 2100
від 25.11.2003 із змінами, затвердженими наказом ФДМУ
№ 3035 від 24.11.2005). До підтвердних документів нале&
жать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія
установчого документа претендента, копії кваліфікаційних до
кументів оцінювачів, копії посвідчень про підвищення кваліфі
кації оцінювачів за напрямами, які працюють у штатному скла
ді та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцін
ки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами, копія сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту ФДМУ, інформація про пре
тендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його практичного досвіду роботи з незалежної оцінки,
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів з неза
лежної оцінки майна, які працюють у його штатному складі та
будуть залучені до виконання оцінки, а також тих, що додатко
во залучаються ним), один конверт із зазначенням адреси
учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатано
му конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а та
кож терміну виконання робіт.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
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або її несвоєчасного подання, претендент до участі у конкурсі
не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На
конверті слід зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності».
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу служ
бового діловодства Регіонального відділення ФДМУ по Хар
ківській області до 06.02.2007 за адресою: 61022, м. Харків,
пл. Свободи, 5, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, кімн. 205.
Конкурс відбудеться 09.02.2007 о 15.00 в Регіонально'
му відділенні ФДМУ по Харківській області за адресою:
61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3'й під’їзд,
5'й поверх, кімн. 230а.
Тел. для довідок (057) 7051859.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
комунального майна
1. Вбудоване приміщення офісу на першому поверсі за'
гальною площею 177,6 м2, яке знаходиться на балансі Но
вокаховського міськвиконкому та розташоване за адресою:
Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Дзержинського, 47.
Об’єкт без поліпшень.
Спосіб приватизації — викуп орендарем.
Запланована дата оцінки: 31.01.07.
2. Одноповерхова будівля офісу загальною площею
54,4 м2, яка знаходиться на балансі Новокаховського міськ
виконкому та розташована за адресою: Херсонська обл., м. Но
ва Каховка, вул. Карла Маркса, 65.
Об’єкт з поліпшеннями.
Спосіб приватизації — викуп орендарем.
Запланована дата оцінки: 31.01.07.
3. Нежитлова одноповерхова будівля загальною пло'
щею 57,1 м2, яка знаходиться на балансі Таврійського міськ
виконкому та розташована за адресою: Херсонська обл., м. Та
врійськ, вул. Цюрупи, 33б.
Об’єкт без поліпшень.
Спосіб приватизації — викуп орендарем.
Запланована дата оцінки: 31.01.07.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну доку&
ментацію в запечатаному конверті з описом підтвердних до&
кументів (наказ ФДМУ № 2100 від 25.11.2003):
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
копію установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів, оцінювачів, які працюють у
штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде залучено претен
дентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підпи
сами;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України;
інформацію про претендента (документ, який містить ві
домості про претендента щодо його досвіду роботи, квалі
фікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра
цюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного май
на тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро
біт, та терміну виконання робіт (не більше 15 календарних
днів).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі
не допускається.
Конкурс відбудеться 08.02.07 за адресою: м. Херсон,
бульв. Мирний, 3, РВ ФДМУ по Херсонській області.
Конкурсна документація приймається до 05.02.07 (включно)
за адресою: м. Херсон, бульв. Мирний, 3, РВ ФДМУ по Херсон
ській області, кімн. 502, тел. для довідок 493368.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринко
вої вартості об’єктів з метою приватизації шляхом продажу
на аукціоні.
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля з підвалом за'
гальною площею 230 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Волочиський рн,
смт Наркевичі, вул. Театральна, 8.
2. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене
майно – спеціалізований автомобіль ЗІЛ'131Н (МТО'АТ'1)
№54'51 ХМН, що знаходиться на балансі ВАТ «Хмельницьке
АТП16854».
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Київська, 4.
3. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визна'
чене майно – спеціалізований автомобіль ЗІЛ'131
(МТО'АТ) №31'30 ХМЗ, що знаходиться на балансі ВАТ
«Сільгосптехніка».
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., смт Теофі
поль, вул. Леніна, 75.
4. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене
майно — вагон'будинок металевий (інв. № 124), що зна
ходиться на балансі ВАТ «Хмельницькцукорбуд».

Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. При
бузька, 54.
Запланована дата оцінки об’єктів: 31.01.2007.
Організаційноправова форма — державна власність.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії
такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (відпо
відно до Положення про конкурсний відбір експертів, затвер
дженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100); копію уста
новчого документа претендента; копії документів, що підтвер
джують кваліфікацію оцінювачів, які працюють у штатному скла
ді та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна; копію сер
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом дер
жавного майна України; інформацію про претендента, в якій за
значаються досвід роботи, кваліфікація та особистий досвід
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у то
му числі подібного майна тощо; один конверт із зазначенням
адреси учасника конкурсу; пропозиції щодо умов оплати від
повідно до калькуляції витрат та строку виконання робіт (пода
ються у запечатаному конверті).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних днях. Конкурсна доку
ментація подається в запечатаному конверті з описом під
твердних документів, що містяться в конверті.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу — практич
ний досвід з визначення ринкової вартості подібного
майна.
Конкурс відбудеться 12 лютого 2007 року о 14.00 в Ре'
гіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області за
адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Документи приймаються до 5 лютого 2007 року (включно).
Телефон для довідок 795616.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової
вартості орендованого нерухомого майна та ринкової вартості
невід’ємних поліпшень орендованого нерухомого майна з ме
тою приватизації шляхом викупу.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудованоприбудоване
приміщення в гуртожитку загальною площею 466,6 м2 (кафе
бар «Магніт»), що знаходиться на балансі ВАТ «Кам’янець
Подільський електромеханічний завод» і орендується приват
ним підприємцем Лотоцькою О. Л.
Місцезнаходження об’єкта: м. Кам’янецьПодільський,
вул. Нігинське шосе, 24а.
Запланована дата оцінки об’єкта: 31.01.2007.
Організаційноправова форма — державна власність.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії
такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (відпо
відно до Положення про конкурсний відбір експертів, затвер
дженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100);
копію установчого документа претендента;
копії документів, що підтверджують кваліфікацію оціню
вачів, які працюють у штатному складі та яких буде залуче
но до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку май
на;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи
сання звіту про оцінку майна;
інформацію про претендента, в якій зазначаються досвід ро
боти, кваліфікація та особистий досвід роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного май
на тощо;
один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу;
пропозиції щодо умов оплати відповідно до калькуляції ви
трат та строку виконання робіт (подаються у запечатаному кон
верті).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних днях. Конкурсна доку
ментація подається в запечатаному конверті з описом під
твердних документів, що містяться в конверті.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу — практичний
досвід з визначення ринкової вартості подібного майна.
Конкурс відбудеться 12 лютого 2007 року о 14.00 в Ре'
гіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області за
адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Документи приймаються до 5 лютого 2007 року (включно).
Телефон для довідок 795616.

ІНФОРМАЦІЯ
представництва ФДМУ у Деснянському районі м. Києва
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єкта,
що належить до комунальної власності територіальної
громади Деснянського району м. Києва,
з метою приватизації шляхом
викупу орендарем
Окреме індивідуально визначене майно: огорожа госпо
дарська; водопровід за адресою: м. Київ, с. Рибне, вул. Бе
регова, 1а, яке знаходиться на балансі КП «Житлорембуд
сервіс».
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Балансова залишкова вартість огорожі господарської:
38 704,57 грн.
Балансова залишкова вартість водопроводу: 3 884,78 грн.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
приватизації шляхом викупу.
Дата оцінки: 31 грудня 2006 р.
Термін виконання робіт: 7 календарних днів.
Конкурс відбудеться 8 лютого 2007 року об 11.00 у пред'
ставництві Фонду державного майна України у Деснянсь'
кому районі м. Києва за адресою: м. Київ, просп. Маяков'
ського, 29, кімн. 237.
Заяви на участь у конкурсі приймаються за адресою: м. Ки
їв, просп. Маяковського, 29, кімн. 237.
Прийняття документів припиняється за чотири робочі дні
(1 лютого включно) до оголошення дати проведення конкурсу.
Тел. для довідок: 5481174, 5463781.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії
документи в запечатаному конверті з описом підтвердних до&
кументів, що містяться в конверті:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; нотарі
ально посвідчені копії установчого документа; копії кваліфіка
ційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
претендента та яких буде залучено до проведення оцінки та під
писання звіту про оцінку майна, копію сертифіката суб’єкта оці
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України (копії завіряються в установленому порядку);
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці
нювачів, які працюють у штатному складі та додатково залуча
ються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного
майна.
Конкурсні пропозиції учасника конкурсу щодо вартості ви
конання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро
біт, та терміну виконання подаються в окремому запечатаному
конверті.

ИНФОРМАЦИЯ
Регионального отделения Фонда государственного
имущества Украины по г. Севастополю
об объявлении конкурса по отбору субъектов
оценочной деятельности, которые будут привлечены
к проведению независимой оценки объектов
приватизации группы А
Оценка осуществляется в соответствии с Методикой оцен
ки имущества, утвержденной постановлением Кабинета Ми
нистров Украины от 10.12.03 № 1891.
1. Название объекта приватизации: здание деревообра'
батывающей мастерской с пристройкой и сторожка, вхо'
дящие в состав целостного имущественного комплекса
совхоза «Радуга», находящиеся на балансе и арендуемые
ООО «Фитосовхоз «Радуга».
Местонахождение объекта: Автономная Республика Крым,
Симферопольский район, с. Лекарственное, ул. Промышлен
ная,1.
Цель проведения независимой оценки: определение ры
ночной стоимости объекта приватизации для продажи на
аукционе.
Дата оценки: 30.09.2006.
Количество объектов необоротных активов в соответствии
с аналитическим учетом:
основные средства — 2 шт. ( инвентарные номера 94 и
95).
Здание деревообрабатывающей мастерской с пристройкой
(инв. № 94):
балансовая остаточная стоимость по состоянию на
30.09.06 — 37 662, 15 гривень;
общая площадь по внутреннему обмеру — 439,4 м2;
дата ввода в эксплуатацию — 01.01.1973 .
Здание сторожки (инв. № 95):
балансовая остаточная стоимость по состоянию на
30.09.06 — 2 726, 65 гривень;
общая площадь по внутреннему обмеру — 13,1 м2;
дата ввода в эксплуатацию — 01.01.1990.
Ворота (№ 1) — 9,8 м2, ограждение (№ 2) — 124,0 мп, бун
кер (№ 3) — 1 шт., мощение, лит. I — 1 197,60 м2 (в соответст
вии с материалами Симферопольского районного бюро тех
нической инвентаризации).
Объекты, содержащие государственную тайну, отсутст
вуют.
2. Название объекта приватизации: здание масляного
склада, входящее в состав целостного имущественного ком
плекса совхоза «Радуга», находящееся на балансе и арендуе
мое ООО «Фитосовхоз «Радуга».
Местонахождение объекта: Автономная Республика Крым,
Симферопольский район, с. Лекарственное, ул. Промышлен
ная, 9 .
Цель проведения независимой оценки: определение ры
ночной стоимости объекта приватизации для продажи на
аукционе.
Дата оценки: 30.09.2006.
Количество объектов необоротных активов в соответствии
с аналитическим учетом:
основные средства — 1 шт.
Здание маслосклада (инв. № 79):
балансовая остаточная стоимость по состоянию на 30.09.06 —
1 038, 15 гривень;
общая площадь по внутреннему обмеру — 118,5 м2;
дата ввода в эксплуатацию — 01.01.1973.
Навес, лит. Б, сарай, лит. В, уборная, лит. У, колонки
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(№ 1, 2, 3, 4, 5), мощение 1 165,7 м2, лит. I (в соответствии с
материалами Симферопольского районного бюро техничес
кой инвентаризации).
Объекты, содержащие государственную тайну, отсутствуют.
3. Название объекта приватизации: здания и сооружения
летнего кинотеатра, входящие в состав целостного имуще
ственного комплекса совхоза «Радуга», находящиеся на ба
лансе и арендуемые ООО «Фитосовхоз «Радуга».
Местонахождение объекта: Автономная Республика Крым,
Симферопольский район, с. Лекарственное, ул. Централь
ная, 1б.
Цель проведения независимой оценки: определение ры
ночной стоимости объекта приватизации для продажи на аук
ционе.
Дата оценки: 30.09.2006.
Количество объектов необоротных активов в соответствии
с аналитическим учетом:
основные средства — 1 шт. (инв. № 103);
балансовая остаточная стоимость по состоянию на 30.09.06 —
240,50 гривень;
общая площадь по внутреннему обмеру — 279, 2 м2;
дата ввода в эксплуатацию — 25.12.1957.
Сарай (лит. Б) — 11,46 м2, мощение бетонное, лит. I — 7,5 м2
(в соответствии с материалами Симферопольского районно
го бюро технической инвентаризации).
Объекты, содержащие государственную тайну, отсутствуют.
4. Название объекта приватизации: здание конторы, вхо
дящее в состав целостного имущественного комплекса сов
хоза «Радуга», находящееся на балансе и арендуемое ООО
«Фитосовхоз «Радуга».
Местонахождение объекта: Автономная Республика Крым,
Симферопольский район, с. Лекарственное, ул. Централь
ная, 1а.
Цель проведения независимой оценки: определение ры
ночной стоимости объекта приватизации для продажи на
аукционе.
Дата оценки: 30.09.2006.
Количество объектов необоротных активов в соответствии
с аналитическим учетом:
основные средства — 1 шт. (инв. № 89);
балансовая остаточная стоимость по состоянию на 30.09.06 —
11 837,90 гривень;
общая площадь по внутреннему обмеру — 436,2 м2;
дата ввода в эксплуатацию — 01.01.1909.
Ограждение (№ 1) дощатое 13,5 м2, бордюр 30,0 мп , моще
ние бетонное, лит. I — 159,3 м2 (в соответствии с материалами
Симферопольского районного бюро технической инвентари
зации).
Объекты, содержащие государственную тайну, отсутствуют.
Конкурсный отбор субъектов оценочной деятельности бу
дет осуществляться в соответствии с Положением о конкурс
ном отборе субъектов оценочной деятельности, утвержден
ным приказом ФГИУ от 25.11.2003 № 2100, зарегистриро
ваннным в Министерстве юстиции Украины 19.12.2003 под
№ 1194/8515.
Требованием к претенденту для участия в конкурсе являет
ся наличие:
соответствующей квалификации оценщика относительно
оценки объекта, что подтверждается действующими квалифи
кационными документами оценщика и свидетельством о ре
гистрации в Государственном реестре оценщиков, выданном
в соответствии с Порядком регистрации физических лиц
(оценщиков) в Государственном реестре оценщиков, утверж
денным приказом ФГИУ от 19.12.01 № 2355 и зарегистриро
ванным в Министерстве юстиции под № 1092/6283;
опыта субъекта оценочной деятельности в проведении
оценки имущества, в особенности подобного имущества;
перечень оценщиков, которые будут привлечены к выпол
нению работ по оценке имущества и подписанию отчетов об
оценке имущества и их личного опыта в проведении оценки
подобного имущества;
письменного согласия оценщиков, которые дополнительно
будут привлечены субъектом оценочной деятельности к вы
полнению работ по оценке имущества.
К участию в конкурсе могут быть допущены субъекты оце
ночной деятельности, действующие на основании сертифика
тов субъектов оценочной деятельности, выданных на основа
нии Закона Украины «Об оценке имущества, имущественных
прав и профессиональную оценочную деятельность в Украи
не», которыми предусмотрено осуществление практической
деятельности по оценке имущества и специализации в рам
ках направлений, соответствующих объекту оценки.
Участникам конкурса необходимо подать в Региональное
отделение Фонда государственного имущества Украины по
г. Севастополю конкурсную документацию, которая состоит
из конкурсных предложений и подтверждающих документов.
К подтверждающим документам относятся:
заявление на участие в конкурсе (по установленной форме);
копия уставного документа претендента; копии квалификаци
онных документов оценщиков, работающих в штатном соста
ве и которые будут привлечены к проведению оценки и подпи
санию отчета об оценке имущества; письменные соглашения
с оценщиками, которые будут дополнительно привлечены пре
тендентом к проведению работ по оценке имущества, заве
ренные их личными подписями (в том числе тех, которые ра
ботают по совместительству); копия сертификата субъекта
оценочной деятельности, выданного претенденту Фондом го
сударственного имущества Украины; информация о претен
денте (документ, который включает сведения о претенденте
относительно его опыта работы, квалификации и личного опы
та работы оценщиков, которые работают в штатном составе и
дополнительно привлекаются ним к независимой оценке иму
щества, в том числе подобного имущества).
Конкурсное предложение претендента подается в запеча

танном конверте и должно содержать предложение о стои
мости выполнения работ, калькуляции затрат, связанных с вы
полнением работ, а также срока выполнения работ (в кален
дарных днях), если он не определен в информации о проведе
нии конкурса.
Конкурсная документация подается в приемную РО ФГИУ по
г. Севастополю по адресу: г. Севастополь, пл. Восставших, 6,
каб. 19, до 17.00 02.02.2007.
Конкурсная документация подается в запечатанном
конверте с описью подтверждающих документов, находя
щихся в конверте. На конверте необходимо сделать по
метку «На конкурс по отбору субъектов оценочной деятельно
сти».
Телефон для справок (0692) 559440.
Конкурс состоится 09.02.2007 в 10.00 по адресу: г. Се'
вастополь, пл. Восставших, 6, каб. 20.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про підсумки
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної
оцінки об’єкта
Визнати переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної
діяльності, що відбувся 27.12.2006, для оцінки об’єкта, що на
лежить Автономній Республіці Крим,— частки майна Кримсь
кого республіканського виробничого підприємства «Кримтро
лейбус», що передається до статутного фонду господарсько
го товариства, яке створюється, як установчий внесок Ав
тономної Республіки Крим. Адреса: Автономна Республіка
Крим, м. Сімферополь, вул. Глинки, 69 — ТОВ «Центр бізнес
рішень «Оптімум».

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки державного
та комунального майна по Вінницькій області
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль
ності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної та комунальної власності, визнано:
по об’єкту спільної власності територіальних громад Вінни
цької області — частині адміністративної будівлі загальною пло
щею 260,8 м2, що знаходиться на балансі колективного підпри
ємства «Вінницький виробничообчислювальний центр», за ад
ресою: м. Вінниця, вул. Гонти, 24 — СПД Остренюк Л.В., м. Він&
ниця;
групі інвентарних об’єктів — пам’ятці архітектури і містобу
дування «Електростанція та млин», «Крупорушка» і «Склад», що
знаходяться на балансі Управління містобудування та архітек
тури Вінницької обласної державної адміністрації, за адресою:
Вінницька область, Немирівський рн, с. Сокілець — перемо&
жця не визначено, оголошено повторний конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся в Регіональному відділенні ФДМУ
по Волинській області
Переможцем конкурсу визнано:
по групі інвентарних об’єктів (запасні частини — 150 най
менувань, матеріали — провід високого тиску 91 м/пог.,
ланцюг протиковзяний 4 м, автошини — 20 од.), що знахо
диться на балансі ВАТ «АТП10706», за адресою: м. Ковель,
вул. Володимирська, 154 — Волинську торгово&промислову
палату.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся
у представництві ФДМУ в м. Слов’янську 22.12.2006,
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності
По об’єктах:
окремому індивідуально визначеному майну — спеціальному
автомобілю МТОАТ на шасі ЗІЛ131, д/н 6503 ЯНВ, м.
Слов’янськ, вул. Д. Бідного, 111;
окремому індивідуально визначеному майну — авторе
монтній майстерні ПАРМ1, у складі: спеціальний автомо
біль ЗІЛ131, д/н 6468ЯНВ, спеціальний автомобіль
ЗІЛ131, д/н 6469 ЯНВ, спеціальний автомобіль ЗІЛ131,
д/н 6470ЯНВ, м. Слов’янськ, вул. Д. Бідного, 111, перемож
цем конкурсу визнано ПП «Регіональне агентство оцінки».

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які відбулися в Регіональному відділенні
ФДМУ по Запорізькій області
У конкурсі від 15.11.2006 переможцями визнано:
ПП «Дніпротех і К0» по об’єкту — кімнати № 3036 першого
поверху будівлі, літ. А5, що становить 3/100 її частки. Орен
дар — ТОВ «ПриватСервіс». Площа приміщень — 85,6 м2.
Балансоутримувач — ТОВ «ЖитлобудСервіс». Місцезнахо
дження об’єкта: 69037, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянсь
кої України, 37.
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СПД ФО Жуган В.С. по об’єкту — 22/25 частини адмінбудів
лі, літ. А5, які орендуються ТОВ «АгроКонсалтингГруп». Ба
лансоутримувач — Головне управління сільського господарс
тва та продовольства Запорізької облдержадміністрації. Міс
цезнаходження об’єкта: 69054, м. Запоріжжя, пр. Леніна,152в.
У конкурсі від 30.11.2006 переможцями визнано:
ПФ «Галар» по об’єкту — кімн. № 2632, № 3739, № 4046,
№ 4850 першого поверху будівлі, літ. А5, загальною площею
170,63 м2. Балансоутримувач — відсутній. Місцезнаходження
об’єкта: 69037, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської Украї
ни, 41.
СПД ФО Жуган В.С. по об’єкту — одноповерхова нежитлова
будівля, літ. А, та замощення, що орендуються ТОВ «Вісма».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об
ліком: площа будівлі — 112,6 м2; площа замощення — 58,0 м2.
Балансоутримувач — ТОВ «Вісма». Місцезнаходження об’єк
та: 69001, м. Запоріжжя, вул. Шаумяна, 3б.
ТОВ «Центр «Бізнес&Інформ» по об’єкту — цілісний майновий
комплекс цехів № 4 та 5 з виробництва нітриду та карбіду бору
(нерухоме майно — 15 од., обладнання, устаткування, транс
портні засоби, інші основні засоби — 1 081 од.). Балансоутри
мувач — ВАТ «Запорізький абразивний комбінат». Місцезнахо
дження об’єкта: 69084, м. Запоріжжя, вул. Димитрова, 44.
У конкурсі від 07.12.2006 переможцями визнано:
ПП «Дніпротех і К0» по об’єкту — майно клубу юних моряків —
9 од.: станок, кіноустановка, кінознімальний апарат, магніто
фони — 3 од., телевізор, катер, човен пластиковий. Місцезна
ходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Димитрова, 44.
ПП Добрун А.П. по об’єкту — ОНБ — житловий будинок
№ 15. Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Вільнян
ський район, с. Матвіївка, вул. Перемоги.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Івано'Франківській області про підсумки
конкурсу, який відбувся у регіональному
відділенні 10.01.2007
Назва об’єкта: частка у статутному фонді ТОВ «Галицька ін
вестиційна компанія», що є спільною власністю територіаль
них громад сіл, селищ, міст області і становить 51 відсоток ста
тутного фонду цього товариства.
Адреса об’єкта — м. ІваноФранківськ, вул. С. Стрільців, 78.
Переможцем визнано — ТзОВ «Прикарпатексперт», м. Ко&
ломия.

ІНФОРМАЦІЯ
представництва Фонду державного майна України
у Дніпровському районі м. Києва про підсумки конкурсу
27.12.2006 з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
нерухомості комунальної власності
Нежитлове приміщення (м. Київ, Серафимовича, 13а). Пе
реможцем конкурсу визнано ТОВ «Ай.Ел.Ай.лтд».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій
області про проведення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів незавершеного будівництва
1. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівницт'
ва — 2'квартирний житловий будинок, який не ввійшов
до статутного фонду ВАТ «МайданВильський комбінат
вогнетривів».
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Шепетів
ський рн, с. Михайлючка.
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу
на аукціоні.
Запланована дата оцінки — 28.02.07.
2. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівницт'
ва — школа, який перебуває на балансі СТОВ АФ «Не
федівське».
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Кам’янець
Подільський рн, с. Нефедівці.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу
на аукціоні, під розбирання.
Запланована дата оцінки: 28.02.07.
3. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва —
лабораторний корпус (240 місць), який перебуває на ба
лансі Грицівського ВПУ38.
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Шепетів
ський рн, смт Гриців, вул. Ломоносова, 10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу
на аукціоні, під розбирання.
Запланована дата оцінки: 28.02.07.
4. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва —
модуль № 2 з котельнею та частиною прилеглої огорожі —

державна частка, який перебуває на балансі ЗАТ «Хмель
ницька трикотажна фабрика».
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Трудо
ва, 25.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу
на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 28.02.07.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд
конкурсної комісії:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою (від
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці
ночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.12.03
№ 2100); копія установчого документа претендента; копії ква
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатно
му складі та яких буде залучено до проведення оцінки та під
писання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів,
яких буде додатково залучено претендентом до проведення
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, за
вірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єк
та оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер
жавного майна України; інформація про претендента (доку
мент, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково
залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі по
дібного майна тощо); один конверт із зазначенням адреси
учасника конкурсу; пропозиції щодо умов оплати відповідно
до калькуляції витрат та строку виконання робіт (подаються у
запечатаному конверті).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних днях. Конкурсна доку
ментація подається в запечатаному конверті з описом під
твердних документів, що містяться в конверті.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: практичний до
свід по визначенню ринкової вартості об’єктів незавершеного
будівництва з метою їх приватизації.
Конкурс відбудеться 19.02.07 о 14.00 в приміщенні
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій об'
ласті за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Кінцевий термін подання документів: 12.02.07.
Місцезнаходження комісії, контактні телефони: Регіона
льне відділення ФДМУ по Хмельницькій області за адре
сою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. для довідок
795616.

ÔÄÌÓ ïîâ³äîìëÿº
ІНФОРМАЦІЯ
щодо об’єкта, по якому прийнято рішення про приватизацію
Вартість основних фондів
Орган, уповноважений
Монопольне становище
Належність до переліку
за останній звітний період
до прийняття рішення
на загальнодержавному ринку
підприємств, які мають
01.04.06, тис. грн.
про приватизацію управляти
відповідних товарів (робіт, послуг)
стратегічне значення для
відповідним державним
економіки та безпеки держави
Займає
Вид продукції,
Залишкова
Первісна
майном
(дата та номер постанови КМУ)
(не займає)
послуг

Основні види діяльності об’єкта
приватизації (за даними
Держкомстату України)

Назва об’єкта
приватизації

Код за
ЄДРПОУ

Радгосп «Гвардія Ілліча»

00414003

Миколаївська обл., Міністерство аграрної полі
Жовтневий рн,
тики України
с. МихайлоЛари
не, вул. Леніна, 48

Не належить

Не займає

—

17563

7561

Вирощування плодів, ягід і вино
граду (21140), вирощування зер
нових культур (2110)

Радгосп «Інгулецький»

00413943

М и к о л а ї в с ь к а Міністерство аграрної полі
обл., м. Снігурів тики України
ка, вул. Виноград
на, 18

Не належить

Не займає

—

3727

1995

Вирощування плодів, ягід і ви
нограду (21140), вирощування
зернових культур (21110), сви
нарство (21220), м’ясне та мо
лочне скотарство (21210)

Юридична
адреса

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Херсонській області повідомляє
На виконання протокольного рішення робочої наради, проведеної Головою Фонду державного майна України 1 грудня 2006 року, рішення про приватизацію цілісного
майнового комплексу колишнього державного підприємства «Херсонський завод скловиробів» за адресою: м. Херсон, провулок Янтарний скасовано.

РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження плану приватизації майна
державного підприємства «Львівприлад»
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській області від 28.12.2006 № 944 затверджено
план приватизації майна державного підприємства «Львівприлад».
Спосіб приватизації зазначеного підприємства — про
даж цілісним майновим комплексом (ЦМК) на аукціоні.
Показники підприємства станом на останню звітну дату
(30.09.2006):
код за ЄДРПОУ — 05796593;
чисельність працюючих (чол.) — 271;
розмір земельної ділянки (га) — 3,6291.
Основні види діяльності підприємства (за даними статуту).
Виробництво таких видів продукції:

засобів вимірювання і контролю фізичних процесів;
обладнання для контролю і керування технологічними про
цесами;
виготовлення та постачання показчиків та приладів реєст
рації, вентиляторів і давачів для об’єктів атомної енергетики;
будівельного обладнання, конструкцій та матеріалів;
іншої продукції технічного призначення та товарів народно
го споживання.
Початкова вартість ЦМК: 14 021 400,0 (чотирнадцять міль
йонів двадцять одна тисяча чотириста) гривень без ПДВ. Сума
ПДВ становить 2 804 280,0 (два мільйони вісімсот чотири ти
сячі двісті вісімдесят) гривень.
Ринкова вартість об’єкта оцінки становить 16 825 680,0
(шістнадцять мільйонів вісімсот двадцять п’ять тисяч
шістсот вісімдесят) гривень з ПДВ.

ОРЕНДА
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Херсонській області
про результати проведення конкурсу
на право оренди державного майна
Переможцем конкурсу, який відбувся 8 грудня 2006 ро
ку, на право укладення договору оренди державного
майна — вбудованого нежитлового приміщення площею
19,8 м2, що знаходиться в одноповерховій будівлі, за ад
ресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Чкалова, 47,
визнано приватного підприємця Кривошей В. В.

НОВИНИ ФДМУ
Продовження. Початок на с. 1

u Фонд вимагає повернути пакет акцій ВАТ «Спеціалізоване буді

вельномонтажне управління «Тунельбуд» у державну власність зі
стягненням штрафних санкцій з покупця
За невиконання умов договору купівліпродажу від 27.08.03
КПП419 пакета акцій ВАТ «Спеціалізоване будівельномонтажне
управління «Тунельбуд» Фондом державного майна України відпо
відно до вимог чинного законодавства 18.01.07 направлено покуп
цю — ТОВ «Будівельне управління 12» претензіюпропозицію про ро
зірвання зазначеного договору, повернення проданого за ним пакета
акцій у державну власність та стягнення штрафних санкцій.

u Фонд державного майна України заявляє, що у Мінпаливенерго і
НАК «ЕКУ» є законна можливість не допустити додаткову емісію ак
цій ВАТ «Одесаобленерго»
Фонд державного майна України звернувся до Прем’єрміністра Украї
ни з проханням надати доручення Мінпаливенерго та НАК «Енергетична
компанія України» спільно з Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку та Міністерством внутрішніх справ України забезпечити
обов’язкову участь представників НАК «Енергетична компанія України»
у позачергових зборах ВАТ «Одесаобленерго» і з дорученням голосувати

№ 3 (444)

проти стосовно питання про внесення змін до статуту ВАТ «Оде
саобленерго».
Фонд наголошує, що збори акціонерів ВАТ «Одесаобленерго», які від
булися 06.11.06, прийняли рішення про внесення змін до статуту това
риства, пов’язані зі збільшенням статутного фонду товариства. Фонд за
являє, що реалізація цього рішення призведе до розмиття державної
частки майна в статутному фонді товариства, яка на сьогодні становить
25% плюс 1 акція.
Фонд висловлює свою позицію щодо подальших дій Мінпаливенерго
та НАК «Енергетична компанія України» як органів, що здійснюють
функції з управління корпоративними правами держави у статутному
фонді товариства.
Згідно з пп.4.1 та 4.3 Положення про порядок реєстрації випуску ак
цій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію, що зареєстрова
но в Міністерстві юстиції України 25.05.01 за
449/5640, реєстрація
випуску акцій відбувається лише після внесення змін до статуту, по
в’язаних із збільшенням статутного фонду. В зв’язку з цим, основним
завданням представників НАК «Енергетична компанія України» на збо
рах стає недопущення прийняття рішення позачерговими зборами ак
ціонерів ВАТ «Одесаобленерго» щодо внесення змін до статуту, яке мо
же бути прийнято на зборах. Це можливо лише за умови, поперше,
обов’язкової участі представників держави (НАК «ЕКУ») у зборах, що

оголошені чи будуть оголошені, подруге, шляхом голосування проти
внесення змін до статуту.
Фонд звернувся до Мінпаливенерго та НАК «Енергетична компанія
України» з вимогою зберегти послідовну позицію держави з цього пи
тання та вжити всіх вичерпних заходів щодо забезпечення присутності
на зборах представників НАК і відповідного голосування згідно з дору
ченням на голосування. Тільки за таких умов держава матиме змогу
зберегти свою частку у статутному фонді ВАТ «Одесаобленерго» у роз
мірі 25 відсотків + 1 акція.

u Суд задовольнив апеляційну скаргу ФДМУ та зобов’язав ТОВ
«Міжнародна авіакомпанія Крим» повернути майно ЦМК Державної
авіакомпанії «Крим» у державну власність
Севастопольський апеляційний господарський суд на судовому за
сіданні по справі 25/96102006, що відбулось 17.01.07 без участі
представників сторін, оголосив про задоволення апеляційної скарги
ФДМУ та скасування рішення господарського суду Автономної Рес
публіки Крим від 04.10.06, розірвання договору купівліпродажу ці
лісного майнового комплексу Державної авіакомпанії «Крим» від
17.06.02 КП395 та зобов’язання покупця — ТОВ «Міжнародна
авіакомпанія Крим» — повернути продане за цим договором майно у
державну власність.
Докладніше новини читайте на вебсайті ФДМУ: www.spfu.gov.ua
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УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ — В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

Регіональні представництва ДП «Фактор'Преса»
Бахчисарай

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

Назва видання

Періодичність

22438

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

12 разів
на рік

Керч
Мелітополь

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

1 раз
на тиждень

Телефон редакції (044) 284'50'53, факс 200'33'77.

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

моб. (050) 4000086

Харків

тел. (0572) 264333, 267533

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

Регіональні представництва передплатного агентства «KSS»
Алчевськ
Бердянськ
Вінниця
Горлівка

м. Київ
тел./факс (044) 2780024,
тел. 2786165, 2792318
alex@periodik.kiev.ua
АТЗТ «САММІТ»
тел./факс (044) 2545050,
www.summit.ua
summit@summit.kiev.ua
ЗАТ «Передплатне агентство
тел./факс (044) 2706220,
«KSS»
тел. 2720050
інтернетпередплата:
www.кss.kiev.ua
ТОВ «ПресЦентр»
тел./факс (044) 5361175, 5361180
Агентство передплати «Меркурій»
тел./факс (044) 2488808, 2489888
tanya@merkury.kiev.ua
ТОВ «Альянс»
тел. (044) 4618147
aliance@inet.ua
ДП «ФакторПреса»
тел. (044) 4567641, 4567659, 4567679
factorpressa@nbi.com.ua
м. Донецьк
ТОВ «НВП «Ідея»
тел./факс (062) 3810932,
тел. 3042022
info@idea.donetsk.ua
м. Запоріжжя
ТОВ «ПрессервісКур’єр»
тел. (0612) 625151, 625243,
(061) 2200797
pressa@express.net.ua
м. Луганськ
ПП Ребрик І.В.
тел. (0642) 585075, 534073
rebric@net.lg.ua
м. Львів
ТОВ «ВГ «Ділова преса»
тел./факс (0322) 703468,
тел. 705482
cpr@gc.lviv.ua
ПП «РА «Львівські оголошення»
тел./факс (0322) 970218, 971515,
yura@lo.lviv.ua
ТОВ «Львівська фірма «Фактор»
тел. (0322) 949519, 418391
м. Миколаїв
ТОВ «НоуХау»
тел. (0512) 471777, 472547
know—od@sp.mk.ua
м. Одеса
ТОВ «Ласка»
тел. (048) 7116616,
(0482) 327587
laska@paco.net
ПП «Агентство
тел. (0482) 346476,
«Наш бізнес»
(048) 7150174
ПП «Пугачова»
тел. (048) 7601721, 7601781
pugachova@farlep.net
м. Севастополь
ПП «ЕкспресКрим»
тел./факс (0692) 452424, 452425, 452414
м. Тернопіль
ПП «Бізнеспреса»
тел. (0352) 251823
м. Ужгород
ПП «Мясковська»
тел. (03122) 35512
м. Харків
ДП «Факторпреса»
тел. (0572) 264333, 267533
www.faktor.ua, supply@pressa.faktor.ua
м. Чернівці
ПП Стронгін С. Б.
(03722) 72410, 47383
courier@chv.ukrpack.net
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Л. М. ВОЙТУШЕНКО
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Передплатні індекси: 22437, 22438

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

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

ТОВ «Фірма «Періодика»

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

моб. (050) 4000081

Регіональні представництва АТЗТ «САММІТ»

Видання можна передплатити з будь'якого місяця в усіх відділеннях зв’язку України.
Звертаємо вашу увагу на те, що з нового року журнал розповсюджується лише
за передплатою. Придбати журнал уроздріб можна через місцеві відділення
зв’язку «Укрпошти» або в книжковому кіоску в приміщенні ФДМУ
(тел. (044) 254'31'57, моб тел. (067) 933'69'57, Меліхова Ольга Миколаївна)
,
Крім того, з кур єрською експрес'доставкою видання
Фонду державного майна України можна передплатити:

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

Севастополь тел. (0692) 455582,

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

1 раз
на тиждень

12 разів
на рік

Євпаторія

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

22437

Джанкой

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

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

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

Мукачеве
Мелітополь
Миколаїв

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

Одеса
Рівне

тел. (097) 931+19+37
тел. (044) 270+62+20
тел. (0564) 40+07+59
тел. (0522) 30+11+85
тел. (0536) 79+63+56
тел. (0332) 25+54+11
тел. (0322) 41+91+65,
41+91+66
тел. (0629) 41+28+43

Севастополь
Сімферополь
Суми
Тернопіль
Ужгород
Харків
Херсон
Хмельницький
Черкаси
Чернівці
Ялта

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

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

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

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

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
01133, м. КИЇВ'133,
вул. КУТУЗОВА, 18/9

Маріуполь
Миколаїв
Одеса
Полтава
Тернопіль
Харків

Набір, комп’ютерна верстка
та друкування —
Державне видавництво
«Преса України»
03047, Київ47,
просп. Перемоги, 50.
Загальний тираж 15 000 прим.
Зам. 3085603

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тел. редакції:
редакції: (044)
(044) 200'36'58,
200'36'58, тел./факс
тел./факс 200'33'77,
200'33'77, «ВП»
«ВП» в
в Internet:
Internet: http://www.spfu.gov.ua,
http://www.spfu.gov.ua, е'mail:gazeta@spfu.gov.ua
е'mail:gazeta@spfu.gov.ua
Тел.
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