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ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

31 січня 2007 р.

ЗАСНОВАНО У ВЕРЕСНІ 1993 РОКУ

ÏÐÎÄÀÆ ÏÀÊÅÒ²Â ÀÊÖ²É

НОВИНИ ФДМУ

Департамент підготовки та проведення конкурсів, т. 2003616
Підсумки
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки повторного конкурсу з продажу пакета
акцій ВАТ «Вилківський завод пресових вузлів»
з використанням відкритості пропонування ціни
за принципом аукціону
Фондом державного майна України підбито підсумки кон
курсу з продажу пакета акцій ВАТ «Вилківський завод пресо
вих вузлів», розташованого за адресою: Україна, 68355, Оде
ська обл., Кілійський район, м. Вилкове, вул. Сонячна, 12, код
за ЄДРПОУ 14311583.
Конкурс проведено за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузо
ва, 18/9, Фонд державного майна України.
Переможцем конкурсу визнано товариство з обмежеA
ною відповідальністю «Холдингова компанія Мікрон».
Умови продажу пакета акцій.
Покупець зобов’язується виконати фіксовані умови конкур
су, визначені Концепцією розвитку товариства ВАТ «Вилків
ський завод пресових вузлів», яка є невід’ємною частиною до
говору.
В економічній діяльності:
збереження таких видів економічної діяльності, які є на мо
мент укладання договору купівліпродажу пакета акцій;
забезпечення доходу (виручки) від реалізації продукції (то
варів, робіт, послуг) протягом 3 років від дати укладання до
говору купівліпродажу пакета акцій щорічно в таких обсягах,
тис. грн.: 1й рік — 540,0; 2й рік — 1 000,0; 3й рік — 1 800,0;
забезпечення чистого прибутку підприємства протягом
3 років від дати укладання договору купівліпродажу щорі
чно в таких обсягах, тис. грн.: 1й рік — 5,4; 2й рік — 10,0;
3й рік — 18,0;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної
конкуренції».
В інноваційноінвестиційній діяльності ВАТ:
забезпечення освоєння нових та підвищення якості видів
продукції, які виробляються, та/або послуг, які надаються;
забезпечення впровадження прогресивних технологій, ме
ханізації та автоматизації виробництва;
забезпечення вдосконалення виробництва, праці та управ
ління;
унесення інвестицій в розмірі та строки, передбачені Кон
цепцією розвитку товариства, для забезпечення приросту ви
робничих потужностей.
У соціальній діяльності підприємства:
забезпечення недопущення утворення простроченої за
боргованості підприємства перед працівниками із заробітної
плати та соціальних виплат;
забезпечення підвищення рівня заробітної плати праців
никам ВАТ з урахуванням інфляційних процесів;
забезпечення матеріального стимулювання працівників за
лежно від результатів господарської діяльності підприємст
ва;
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціа
тиви покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком
звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про
працю України або вчинення працівником дій, за які законо
давством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7,
8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України)
протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власнос
ті на пакет акцій;
забезпечення укладання колективного договору протягом
трьох місяців з моменту набуття права власності на пакет ак
цій ВАТ;
забезпечення утримання об’єктів соціальнопобутового
призначення;
забезпечення витрат ВАТ на поліпшення соціально
побутових умов працюючих на рівні не менше 0,5% від реалі
зації продукції ВАТ на рік;
забезпечення зниження частки виробництва з небезпеч

ними та шкідливими умовами праці і зменшення їх впливу на
працюючих;
забезпечення витрат ВАТ на охорону праці не менше 0,5%
від суми реалізованої продукції ВАТ на рік;
забезпечення безпечних умов праці, що мінімізують випад
ки виробничого травматизму;
збільшення середньооблікової чисельності працюючих з
розрахунку повної зайнятості з моменту набуття права влас
ності на пакет акцій ВАТ щорічно, а саме:
1й рік — 55 чол.; 2й рік — 65 чол.; 3й рік — 80 чол.
У природоохоронній діяльності:
забезпечення дотримання вимог та додаткових обмежень
природоохоронного законодавства до користування об’єктом в
частині охорони повітряного басейну, охорони і раціонально
го використання земель, водного фонду;
виконання заходів щодо охорони навколишнього середови
ща.
У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном
ВАТ.
Покупець упродовж 3 років з моменту набуття права влас
ності на пакет акцій ВАТ зобов’язується не допускати без по
передньої згоди продавця відчуження всього майна товарис
тва або частки майна, вартість якого перевищує 5% статутно
го фонду товариства. Відчуження майна меншої вартості не ви
магає погодження з продавцем. Зазначена вимога не поши
рюється на звичайну комерційну діяльність ВАТ.
Покупець зобов’язаний до повного виконання зобов’язань
за договором не брати участь у голосуванні на загальних збо
рах акціонерів під час вирішення питань збільшення (зменшен
ня) розміру статутного фонду ВАТ, зміни номіналу акцій, орга
нізаційногосподарської форми (у разі включення таких про
позицій до порядку денного загальних зборів акціонерів).
Пакет містить 1 627 741 шт. акцій, що становить 50% плюс
одна акція статутного фонду товариства.
Початкова вартість пакета акцій — 568 500 гривень.
Ціна, за якою продано пакет акцій, — 569 000 гривень.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з продажу пакета акцій
відкритого акціонерного товариства
«НауковоAдослідний інститут радіоелектронної
медичної апаратури» (ВАТ «НДІ РЕМА») з використанням
відкритості пропонування ціни за принципом аукціону
Регіональним відділенням Фонду державного майна Украї
ни по Львівській області наказом від 29.12.2006 № 969 підби
то підсумки конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Науково
дослідний інститут радіоелектронної медичної апаратури» (код
за ЄДРПОУ 14308434) з використанням відкритості пропону
вання ціни за принципом аукціону, розташованого за адресою:
м. Львів, вул. 3аводська, 31.
Конкурс проведено за адресою: м. Львів, Січових Стрільців,
3, Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Львівській області.
Переможцем конкурсу визнано відкрите акціонерне тоA
вариство «Іскра» (код за ЄДРПОУ 00214244).
Умови продажу пакета акцій.
Покупець зобов’язується виконати фіксовані умови кон
курсу, визначені планом приватизації пакета акцій що за
значені нижче, та Концепцію розвитку товариства, яка є невід’єм
ною частиною договору купівліпродажу пакета акцій ВАТ «НДІ
РЕМА»:
1. В економічній діяльності забезпечити:
збереження основних видів економічної діяльності підпри
ємства, у тому числі проведення робіт по розробці стандартів
нової медичної техніки відповідно до міжнародних та європей
ських норм;

Наказ ФДМУ від 22.01.07 № 95 «Щодо
поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв
оцінювачів» ...........................................................
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u Голова Фонду В. Семенюк очікувала, що Президент України
підпише закон, який дозволяє приватизацію ВАТ «Укртелеком» та
ВАТ «Одеський припортовий завод»
Голова Фонду Валентина Семенюк очікувала, що Президент Украї
ни підпише прийнятий 11.01.07 Верховною Радою України закон,
який дозволяє розпочати приватизацію ВАТ «Укртелеком», ВАТ «Оде
ський припортовий завод» та ще кількох десятків підприємств. Про
це в інтерв’ю журналістам вона повідомила 27.01.07.
Вона нагадала, що Фонд направив листа на ім’я Прем’єрміністра
України, в якому висловив свої пропозиції щодо розподілу акцій ВАТ
«Укртелеком» та ВАТ «Одеський припортовий завод» для продажу в
разі підписання Президентом України Закону України «Про внесення
змін до деяких законів України» (Постанова ВРУ № 580), яким зніма
ється заборона на приватизацію цих об’єктів.
Фонд пропонує закріпити у державній власності по 50% плюс 1 ак
ція ВАТ «Укртелеком» та ВАТ «ОПЗ», по 10% продати на фондових
біржах України. До продажу на міжнародних фондових біржах про
понується 32,8% акцій ВАТ «Укртелеком» та 34,6% акцій ВАТ «ОПЗ».
Також 5,4% акцій ВАТ «ОПЗ» пропонується для пільгового продажу.
u «Я рада, що сьогодні і Кабінет Міністрів України, і Президент
України говорять про підвищення ефективності управління держав/
ним майном, а не тільки про приватизацію»,— Голова ФДМУ
«Я вважаю це підтримкою своєї позиції, яку я завжди проголошува
ла. Потрібна не бездумна приватизація, а державницький підхід до
управління державною власністю»,— сказала Голова ФДМУ Вален
тина Семенюк в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання що
до виступу керівника Головної служби соціальноекономічного розвит
ку Секретаріату Президента Олександра Шлапака на пресконференції,
присвяченій діяльності ФДМУ.
Валентина Семенюк зазначила, що саме тоді, коли вона у 2005 р.
очолила ФДМУ, було створено Єдиний реєстр державного майна. «Це
те, що треба було створити відразу, як проголосили незалежність. Але,
цього не сталося, що призвело до безконтрольного розподілу держав
ної власності»,— наголосила вона.
Голова ФДМУ нагадала, що саме вона домоглася повернення прода
ного у 2004 р. пакета акцій ВАТ «Криворіжсталь». І хоча особисто бу
ла проти повторної приватизації цього пакета акцій, ФДМУ під її ке
рівництвом було забезпечено прозорий конкурс, який приніс бюдже
ту більш як 24 млрд грн., тобто вартість продажу пакета акцій переви
щила у 6,5 раза ту вартість, яка була запропонована під час першого
конкурсу. «Хочу також нагадати, що за весь період приватизації до
бюджету надійшло всього 18 млрд грн.»,— сказала голова відомства.
Усі ті речі, про які наголошують у Секретаріаті Президента,— управ
ління державними підприємствами, контроль за виконанням інвести
ційних зобов’язань — зараз на контролі як у ФДМУ, так і у Кабінеті
Міністрів України. Відповідне доручення ФДМУ, за зверненням са
мого ФДМУ, нещодавно дав і Прем’єрміністр України. «Фактично ми
всі говоримо в один голос — Президент і глава уряду, і керівництво
ФДМУ», — зазначила В. Семенюк.
Голова ФДМУ Валентина Семенюк вважає, що зауваження Олександ
ра Шлапака на адресу ФДМУ щодо потреби у системному підході до
управління державним майном, контролю за діяльністю державних
підприємств — це підтримка позиції ФДМУ з тих питань, про які
вона говорить уже давно.
Щодо невиконання плану приватизації на 2006 р., Валентина Семе
нюк зауважила: «Чому говорять тільки про невиконання плану при
ватизації? Чому ніхто не говорить про те, що ФДМУ перевиконав план
доходів від оренди державного майна на 17%, по дивідендах — на 24%,
або про те, що наприкінці 2006 р. ФДМУ, контролюючи виконання
інвестиційних зобов’язань, отримав від Mittal Steel додатково 400 млн
грн. за володіння державою підприємством до кінця 2005 р.».
Голова ФДМУ зазначила, що не боїться втратити своє крісло: «Як
що говорять про мою відставку, значить, я зачіпаю чиїсь інтереси, які
йдуть урозріз з інтересами держави».
Валентина Семенюк зазначила, що ФДМУ на відміну від Секретаріату
Президента пропонує залишити контрольні пакети «Укртелекому» та
Одеського припортового заводу у власності держави. Вона зазначила, що
на сьогоднішній день в управлінні ФДМУ та міністерств і відомств зали
шилося майна всього на 28 млрд грн. Тому, на думку Голови ФДМУ, над
звичайно важливо говорити зараз не про приватизацію, а про ефектив
не управління майном, що залишилося у державній власності.
«Якщо минулий рік був роком завершення роботи над Єдиним ре
єстром державного майна, то нинішній рік пройде під лозунгом оздо
ровлення державного сектора економіки»,— зазначила В. Семенюк.
u На Чорноморському суднобудівному заводі не відбувається по/
зитивних зрушень, — заступник Голови ФДМУ Олександр Потімков
«ФДМУ дуже хвилює ситуація на Чорноморському суднобудівно
му заводі. Інвестор продемонстрував свою неспроможність налагоди
ти на підприємстві ефективне виробництво, забезпечити працівників
роботою, виплачувати заробітну платню та вирішувати соціальні пробле
ми» — про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив заступник Голо
ви ФДМУ Олександр Потімков.
На його думку, причин такої безгосподарності інвестора може бути
кілька, зокрема, інвестор переоцінив свої фінансові можливості та
управлінський досвід, або ж метою інвестора був не розвиток підпри
ємства, а свої власні інтереси, які, як бачимо, не збігаються з інтереса
ми трудового колективу і держави.
Заступник Голови ФДМУ повідомив, що у кінці лютого 2007 р.
ФДМУ буде проведено підсумкову перевірку виконання інвестицій
них зобов’язань. «Але уже зараз можна сказати, що інвестори не змо
жуть продемонструвати виконання зобов’язань, забезпечити прибут
кову діяльність підприємства, внесення інвестицій на загальну суму
49 млн грн. протягом 2003—2007 рр. та досягнення показника пере
робки металопродукції у розмірі 60 тис. тонн. Терміни їх виконання
спливли 01.01. 07», — наголосив він.
Він додав, що фіксація невиконання цих умов дасть змогу ФДМУ зве
рнутися до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі
продажу. Олександр Потімков нагадав, що сьогодні ФДМУ оскаржує
приватизаційну угоду через невиконання інвесторами умов колектив
ного договору. Вищий господарський суд розгляне цю справу 14.02. 07.
Власником 90,25% акцій ХК «ЧСЗ» за договором купівліпродажу
від 07.10. 03 стало ВАТ «Миколаївська малотоннажна верф».
Продовження на с. 12.
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Продовження. Початок на с. 1.

погашення протягом 3 місяців від дати підписання договору
купівліпродажу простроченої кредиторської заборгованості
ВАТ перед бюджетом, Пенсійним фондом, державними цільо
вими фондами, яка буде наявна на дату укладання договору
купівліпродажу;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної
конкуренції».
2. В інноваційноінвестиційній діяльності ВАТ з дати підпи
сання договору купівліпродажу:
забезпечити фінансування на проведення науководослідних
та дослідноконструкторських робіт по розробці нової медич
ної техніки, поповнення обігових коштів протягом 5 років в роз
мірі 4 млн грн., по 800 тис. грн. щорічно;
оснастити інститут сучасною вимірювальною та обчислюва
льною технікою протягом 3 років на суму 600 тис. грн., по 200
тис. грн. щорічно;
забезпечити функціонування технічного комітету з стандар
тизації ТК 77 «Медична техніка», створеного на базі інституту,
та розробку стандартів з медичної техніки відповідно до між
народних та європейських норм, передбачивши фінансування
даних робіт інституту протягом 5 років в розмірі 400 тис. грн.,
по 80 тис. грн. щорічно.
3. У соціальній діяльності підприємства:
забезпечення протягом одного місяця з дати укладання до
говору купівліпродажу пакета акцій ВАТ погашення заборго
ваності із заробітної плати та соціальних виплат, яка буде на
явна на момент укладання договору купівліпродажу;
недопущення накопичення заборгованості із заробітної пла
ти перед працівниками;
збереження робочих місць у кількості, що наявна на момент
укладання договору купівліпродажу пакета акцій;
підвищення рівня заробітної плати з урахуванням інфляцій
них процесів та відповідно до умов Галузевої тарифної угоди;
створення безпечних та нешкідливих умов праці, зокрема
протягом першого року після укладення договору купівлі
продажу забезпечити фінансування будівництва дахів над ін
женернолабораторним та виробничим корпусами в розмірі не
менше 300 тис. грн. та встановлення опалення в даних корпу
сах в розмірі не менше 150 тис. грн.;
недопущення звільнення працівників з ініціативи покупця чи

уповноваженого ним органу протягом не менше 6 місяців від
дня переходу до нього права власності на пакет акцій, за винят
ком звільнення на підставі п. 6 ст.40 КзпПУ або вчинення пра
цівником дій, за які законодавством передбачено звільнення
на підставі п.3,4, 7 і 8 ст. 40 та ст. 41 КзпПУ;
виконання колективного договору в повному обсязі, укладен
ня колективних договорів на наступні періоди з обов’язковим
урахуванням норм і соціальних гарантій попереднього колек
тивного договору та положень галузевої угоди;
4. У природоохоронній діяльності товариства:
виконання заходів щодо охорони навколишнього середовища;
забезпечення екологічної безпеки виробництва відповідно
до вимог чинного природоохоронного законодавства України;
дотримання екологічних норм чи досягнення найкращих еко
логічних наслідків експлуатації об’єкта.
5. У сфері корпоративних відносин ВАТ:
покупець зобов’язаний до повного виконання зобов’язань
за договором купівліпродажу пакета акцій ВАТ не ініціювати
включення до порядку денного загальних зборів акціонерів пи
тань збільшення (зменшення) розміру статутного фонду то
вариства, зміни номіналу акцій, організаційногосподарської
форми, а також не брати участі у голосуванні на загальних збо
рах акціонерів з вирішення питань збільшення (зменшення)
розміру статутного фонду товариства, зміни номіналу акцій, ор
ганізаційногосподарської форми у разі включення таких про
позицій до порядку денного загальних зборів акціонерів інши
ми акціонерами або органами управління ВАТ.
6. Покупець не має права здійснювати подальше відчуження
пакета акцій або окремих частин до повного виконання покуп
цем умов даного договору купівліпродажу без погодження з
органом приватизації, а також здійснювати подальше відчу
ження пакета акцій без збереження для нового власника
зобов’язань, визначених цим договором.
7. Виконання фіксованих умов конкурсу, які не мають визна
ченого строку їх реалізації, здійснюється протягом 5 років з дати
переходу права власності на пакет акцій.
Пакет містить 5 191 164 шт. акцій, що становить 98,54% від
статутного фонду ВАТ «НДІ РЕМА».
Початкова вартість пакета акцій — 1 297 791,00 грн.
Ціна, за якою продано пакет акцій, — 1 324 000,00 гриA
вень.

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ À
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804234
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 223,4 м2,
у складі: кімнати № 5—11 загальною площею 105,6 м2, що ста
новить 31/50 частин нежитлового приміщення № 79 (літ. А3),
та кімнати № 1—3, 6—8, 11—14, 16 загальною площею 117,8 м2,
що становить 14/25 частин нежитлового приміщення № 80
(літ. А3), за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10. При
ватизовано фізичною особою за 310 216,80 грн., у т. ч. ПДВ —
51 702,80 грн.
ІВАНОAФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення складу площею 22,1 м2 та приміщення май
стерні площею 38,8 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Заліз
ничник», за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Миру, 57. При
ватизовано фізичною особою за 55 663,00 грн., у т. ч. ПДВ —
9 277,00 грн.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина нежитлової будівлі майстерні електроцеху (літ. Ж2)
загальною площею 59,5 м2, що знаходилася на балансі ВАТ
«Рівненський комбінат будівельних матеріалів», за адресою:
м. Рівне, вул. Соборна, 420. Приватизовано юридичною осо
бою за 77 648,40 грн., у т. ч. ПДВ — 12 941,40 грн.
Нежитлове приміщення магазину, що знаходиться на балансі
ВАТ «Дубноцукор», за адресою: м. Дубно, вул. Заводська, 8. При
ватизовано юридичною особою за 152 536,80 грн., у т. ч.
ПДВ — 25 422,80 грн.
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Прибудоване до гуртожитку нежитлове приміщення площею
236,1 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Хмельницький за
вод ковальськопресового устаткування «ПригмаПрес», за ад
ресою: м. Хмельницький, вул. Трембовецької, 53/1. Привати
зовано юридичною особою за 468 061,20 грн., у т. ч. ПДВ —
78 010,20 грн.
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина приміщень другого поверху адміністративної будів
лі, що орендуються ПП Невмивайченко В. Ф., за адресою:
смт Маньківка, вул. Щорса, 75. Приватизовано фізичною осо
бою за 19 170,00 грн., у т. ч. ПДВ — 3 195,00 грн.
м. КИЇВ
Індивідуально визначене майно — дизельгенератор
ДГМА48М за адресою: вул. Вікентія Хвойко, 15/15. Прива
тизовано юридичною особою за 1 344,00 грн., у т. ч. ПДВ —
224,00 грн.
Приміщення продовольчого магазину площею 296,5 м2 (літ. А)
за адресою: Русанівський бульвар, 3. Приватизовано юридич
ною особою за 1 680 000,00 грн., у т. ч. ПДВ — 280 000,00 грн.
Приміщення фотоательє площею 152,8 м2 (літ. А) за адре
сою: вул. Празька, 18. Приватизовано юридичною особою за
760 680,00 грн., у т. ч. ПДВ — 126 780,00 грн.
Нежитлове приміщення цокольного поверху площею
268,3 м 2 (літ. А) за адресою: вул. Курнатовського, 22. Прива
тизовано фізичною особою за 1 139 520,00 грн., у т. ч. ПДВ —
189 920,00 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Будівлі міжлікарняної аптеки № 213, що знаходяться на ба
лансі дочірнього підприємства «Центральна районна аптека
№ 52», розташованої за адресою: м. Джанкой, вул. Радгосп
на, 19д. Приватизовано юридичною особою за 158 100,00 грн.,
у т. ч . ПДВ — 26 350,00 грн.
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ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля комбінату побутового обслуговування, що знахо
диться на позабалансовому рахунку Кирнасівської селищної
ради та не увійшла до статутного фонду ВАТ «Кирнасівський
цукровий завод», за адресою: Тульчинський рн, смт Кирна
сівка, вул. Новозаводська, 2. Приватизовано фізичною особою
за 13 843,00 грн., у т. ч. ПДВ — 2 307,17 грн.
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Комплекс будівель та споруд з обладнанням за адресою:
Луганська обл., Перевальський район, смт Михайлівка,
вул. Орлова балка, 1б. Приватизовано фізичною особою за
204 018,67 грн., у т. ч. ПДВ — 34 003,12 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс — магазин № 15 за адресою:
м. Ірпінь, вул. ІІІ Інтернаціоналу, 15.
Нежитлове приміщення площею 67 м2 за адресою: м. Ірпінь,
вул. ІІІ Інтернаціоналу, 107.
Нежитлове приміщення площею 113,6 м 2 за адресою:
м. Ірпінь, вул. Озерна, 17.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Луганській області про визнання конкурсу
з продажу пакета акцій ВАТ «Сєверодонецький завод
опорів» з використанням відкритості пропонування ціни
за принципом аукціону таким, що не відбувся
Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Луганській області підбило підсумки конкурсу з продажу
пакета акцій ВАТ «Сєверодонецький завод опорів» з вико
ристанням відкритості пропонування ціни за принципом
аукціону, розташованого за адресою: 93400, Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, вул. Новікова, 4. Телефон / факс (06452)
28079.
Оголошення Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Луганській області про проведення конкур
су з продажу пакета акцій ВАТ «Сєверодонецький завод опо
рів» з використанням відкритості пропонування ціни за прин
ципом аукціону надруковано в газеті «Відомості приватиза
ції» від 15 листопада 2006 року № 44 (433).
Пакет акцій, який був запропонований до продажу, містить
9 162 542 шт., що становить 42,703% статутного фонду ВАТ
«Сєверодонецький завод опорів».
Код за ЄДРПОУ: 14308316.
Початкова вартість пакета акцій — 2 290,636 тис. 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 Міністерст
ві юстиції України 23 грудня 2004 р. за № 1634/10233, із змі
нами і доповненнями, розпорядженням Антимонопольного
комітету України від 31 серпня 2004 року № 330р, рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Укра
їни від 17 листопада 2004 року № 489, конкурс з продажу
пакета акцій ВАТ «Сєверодонецький завод опорів» з вико
ристанням відкритості пропонування ціни за принципом
аукціону, визнано таким, що не відбувся, у зв’язку з відсут
ністю заяв претендентів на участь у конкурсі.
акумулятор у неробочому стані, вийшов строк експлуатації; та
запасні частини до автомобілів — 51 комплект, три комплекти
автомобільного майна (непридатні до експлуатації).
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 14 165,76 грн.
ПДВ: 2 833,16 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
16 998,92 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37187006000498 в
банк ГУДКУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ
13327990.
Грошові кошти в розмірі 1 699,89 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху
нок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37815005000498 в
банк ГУДКУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ
13327990.
Заяви на участь в аукціоні приймаються до 26.02.07.
Аукціон відбудеться 02.03.07 о 10.00 за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 (вінницька філія ДАК «НаціоA
нальна мережа аукціонних центрів»).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою йо
го розташування. Додаткову інформацію можна одержати за
місцем подання заяви.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінни
ця, вул. Гоголя, 10, тел. 322534, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних).
○

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення п’ятого поверху будинку побуту «Славутич»,
що орендується ПП Терлигою Л. Ю., за адресою: м. Черкаси,
вул. ЛенінаБлаговісна, 105/269.
м. КИЇВ
Нежитловий будинок загальною площею 318,0 м2 (літ. І), що
знаходиться на балансі комунального підприємства з утри
мання житлового господарства Дніпровського району, орен
дується приватним підприємцем Ремезом Д. С., за адресою:
просп. Возз’єднання, 19.
Тимчасова господарська споруда площею 132,0 м2 (літ. К),
що знаходиться на балансі комунального підприємства з утри
мання житлового господарства Дніпровського району, орен
дується приватним підприємцем Ремезом Д. С., за адресою:
просп. Возз’єднання, 19.
Тимчасова господарська споруда площею 54,6 м2 (літ. Л),
що знаходиться на балансі комунального підприємства з утри
мання житлового господарства Дніпровського району, орен
дується приватним підприємцем Ремезом Д. С., за адресою:
просп. Возз’єднання, 19.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
окремого індивідуально визначеного майна —
автомобіля ЗІЛA131 (вантажний, ремонтна майстерня),
запасних частин до автомобілів
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене май
но — автомобіль ЗІЛ131 (вантажний, ремонтна майстер
ня), 1989 р. в., номерний знак 2200 ВІА, запасні частини
до автомобілів — 51 комплект, три комплекти автомобіль
ного майна, що знаходяться на балансі ВАТ «Хмільницьке
АТП10573».
Балансоутримувач: ВАТ «Хмільницьке АТП10573», код за
ЄДРПОУ: 05460930; адреса: 22007, Вінницька обл., м Хміль
ник, вул. Леніна,110.
Адреса об’єкта: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Ле
ніна,110.
Відомості про об’єкт: автомобіль ЗІЛ131 (вантажний, ре
монтна майстерня), 1989 р. в., номерний знак 2200 ВІА), шасі
№ 780148, двигун 477784, колір зелений, пробіг — 2 650 км,
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта комунальної
власності — вбудованого приміщення магазину
загальною площею 106,4 м2
Назва об’єкта: вбудоване приміщення магазину загаль
ною площею 106,4 м 2, що знаходиться на балансі кому
нального підприємства Хмільницької житловоексплуата
ційної контори.
Адреса об’єкта: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Вороши
лова, 6а.
Відомості про об’єкт: вбудоване приміщення магазину за
гальною площею 106,4 м2 на першому поверсі триповерхово
го будинку, 1994 року побудови. Земельна ділянка окремо не
виділена.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 116 508,00 грн.
ПДВ: 23 301,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
139 809,60 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець;
дотримуватися санітарних норм та правил пожежної безпе
ки під час експлуатації об’єкта;
об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим
юридичним та фізичним особам без збереження умов, на яких
він був придбаний.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37184009000498 в
банк ГУДКУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ
13327990.
Грошові кошти в розмірі 13 980,96 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
№ 37315005000498 в банк ГУДКУ у Вінницькій області, МФО
802015, код за ЄДРПОУ 13327990.
Заяви приймаються до 26.02.07 включно.
Аукціон відбудеться 02.03.07 о 10.00 за адресою: м. ВінA
ниця, вул. Гоголя, 10, вінницька філія Державної акціонерA
ної компанії «Національна мережа аукціонних центрів».
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою йо
го розташування. Служба з організації та проведення аукціону:
Регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій області за адре
сою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. 354629, з 8.00 до 17.00,
крім вихідних.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
окремого індивідуально визначеного майна —
автомобіля ЗІЛA157 (вантажний фургон), 1968 р. в.,
номерний знак 1498 ВИТ, матеріалів
Назва об’єкта: окремо індивідуально визначене майно — ав
томобіль ЗІЛ157 (вантажний фургон), 1968 р. в., номерний
знак 1498 ВИТ, та матеріали, що знаходяться на балансі ВАТ
«Бершадське АТП10567».
Місцезнаходження об’єкта: 24404, м. Бершадь, вул. Будке
вича, 62.
Балансоутримувач: ВАТ «Бершадське АТП10567», код за
ЄДРПОУ 05460870.
Адреса балансоутримувача: 24404, м. Бершадь, вул. Будке
вича, 62.
Відомості про об’єкт: автомобіль ЗІЛ157 (вантажний фур
гон), 1968 р.в., номерний знак 1498 ВИТ, шасі 255679, двигун
666804, колір — зелений, пробіг 4 260 км, в робочому стані та
матеріали.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 1 862,33 грн.
ПДВ: 372,47 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
2 234,80 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 ра
хунок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37187006000498 в
банк ГУДКУ у Вінницькій області, МФО 802015, код 13327990.
Грошові кошти в розмірі 223,48 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37315005000498
в банк ГУДКУ у Вінницькій області, МФО 802015, код
13327990.
Заяви на участь в аукціоні приймаються до 26.02.07 включно.
Аукціон відбудеться 02.03.07 о 10.00 за адресою:
м. Вінниця, вул.Гоголя,10 (вінницька філія ДАК «НаціональA
на мережа аукціонних центрів»).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою йо
го розташування. Додаткову інформацію можна отримати за
місцем подання заяви. Заяви на участь в аукціоні приймають
ся за адресою: РВ ФДМУ по Вінницькій обл., м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10 (кімн. 24), тел. 322534. Час роботи з 8.00 до
17.00 (крім вихідних).

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності —
будинку швидкої допомоги
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01989929.
Назва об’єкта: будинок швидкої допомоги загальною пло
щею 413,80 м2, що знаходиться на балансі Ясинуватської
центральної районної лікарні.
Адреса об’єкта: Донецька область, м. Ясинувата, вул.
Октябрська, 164.
Відомості про об’єкт: одноповерхова окремо розташована
будівля загальною площею 413,80 м2 з комунікаціями. Рік по
будови 1970. Земельна ділянка площею 551,00 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 229 707,00 грн.,
ПДВ — 45 941,40 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 275 648,40 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; утримання об’єкта у належному санітарно
технічному стані; забезпечення санітарноекологічних та
протипожежних норм, забезпечення благоустрою прилеглої
до об’єкта території; об’єкт приватизації відчужується або
здається в оренду з додержанням умов, на яких він був придба
ний; питання землекористування покупець вирішує само
стійно; відшкодувати Ясинуватській міській раді витрати,
пов’язані з підготовкою об’єкта до продажу; переможцю аук
ціону, що відмовився від підписання протоколу аукціону або
договору купівліпродажу об’єкта, грошові кошти у розмірі
10% початкової вартості продажу об’єкта, внесені учасни
ком для участі в аукціоні, не повертаються; оплата за об’єкт
приватизації здійснюється протягом 30 днів після нотаріаль
ного посвідчення договору купівліпродажу.
Грошові кошти у розмірі 27 565,00 грн. без ПДВ, що стано
вить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться
на р/р № 37328057001284 в банк ГУДКУ в Донецькій обл., МФО
834016, ЄДРПОУ 04053335, одержувач — Ясинуватська місь
ка рада. Реєстраційний збір у сумі 17,00 грн. без ПДВ вносить
ся на р/р № 35426058001284 в банк ГУДКУ в Донецькій обл.,
МФО 834016, ЄДРПОУ 04053335, одержувач — Ясинуватська
міська рада. Кошти під час розрахунку за об’єкт вносяться на
р/р № 31514905600097 в банк ГУДКУ в Донецькій обл., КБК
31030000, МФО 834016, ЄДРПОУ 34686701, одержувач — мі
ський бюджет м. Ясинувата.
Аукціон буде проведено філією «Донецький аукціонний
центр» ДАК «НМАЦ» 05.03.07 об 11.00 за адресою: ДонеA
цька обл., м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, 147, к. 308.
Адреса служби з організації аукціону: 86000, Донецька обл.,
м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, 147, Ясинуватська міська ра
да, кімн. 205.
Заяви на участь в аукціоні приймаються філією «Донецький
аукціонний центр» ДАК «НМАЦ» в робочі дні з 9.00 до 16.00 за
адресою: 83003, м. Донецьк, просп. Ілліча, 27.
Прийняття заяв закінчується 01.03.07.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткова інформація за тел.: (062) 3859746, (06236)
21475.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності —
будинку насосної станції
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 05524340.
Назва об’єкта: будинок насосної станції загальною площею
117,00 м2, що знаходиться на балансі КП Ясинуватське вироб
ниче управління водопровідноканалізаційного господарства.
Адреса об’єкта: Донецька область, м. Ясинувата, с. Грачівка.
Відомості про об’єкт: одноповерхова окремо розташована
будівля загальною площею 117,00 м 2 з комунікаціями.
Земельна ділянка площею 140,60 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 43 121,00 грн., ПДВ —
8 624,20 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 51 745,20 грн.
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Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; утриман
ня об’єкта у належному санітарнотехнічному стані; забезпечен
ня санітарноекологічних та протипожежних норм, забезпечен
ня благоустрою прилеглої до об’єкта території; об’єкт привати
зації відчужується або здається в оренду з додержанням умов,
на яких він був придбаний; питання землекористування покупець
вирішує самостійно; відшкодувати Ясинуватській міській раді ви
трати, пов’язані з підготовкою об’єкта до продажу; переможцю
аукціону, що відмовився від підписання протоколу аукціону або
договору купівліпродажу об’єкта, грошові кошти у розмірі 10%
початкової вартості продажу об’єкта, внесені учасником для уча
сті в аукціоні, не повертаються; оплата за об’єкт приватизації
здійснюється протягом 30 днів після нотаріального посвідчення
договору купівліпродажу.
Грошові кошти у розмірі 5 175,00 грн. без ПДВ, що стано
вить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносять
ся на р/р № 37328057001284 в банк ГУДКУ в Донецькій обл.,
МФО 834016, ЄДРПОУ 04053335, одержувач — Ясинуватська
міська рада. Реєстраційний збір у сумі 17,00 грн. без ПДВ вно
ситься на р/р № 35426058001284 в банк ГУДКУ в Донецькій
обл., МФО 834016, ЄДРПОУ 04053335, одержувач — Ясину
ватська міська рада. Кошти під час розрахунку за об’єкт вно
сяться на р/р № 31514905600097 в банк ГУДКУ в Донецькій
обл., КБК 31030000, МФО 834016, ЄДРПОУ 34686701, одер
жувач — міський бюджет м. Ясинувата.
Аукціон буде проведено філією «Донецький аукціонний
центр» ДАК «НМАЦ» 05.03.07 об 11.00 за адресою: ДонеA
цька обл., м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, 147, к. 308.
Адреса служби з організації аукціону: 86000, Донецька обл.,
м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, 147, Ясинуватська міська ра
да, кімн. 205.
Заяви на участь в аукціоні приймаються філією «Донецький
аукціонний центр» ДАК «НМАЦ» в робочі дні з 9.00 до 16.00 за
адресою: 83003, м. Донецьк, просп. Ілліча, 27.
Прийняття заяв закінчується 01.03.07.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткова інформація за тел.: (062) 3859746, (06236)
21475.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної
власності — будинку складу
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01989929.
Назва об’єкта: будинок складу загальною площею 46,40 м2,
що знаходиться на балансі Ясинуватської центральної район
ної лікарні.
Адреса об’єкта: Донецька область, м. Ясинувата, вул. Мо
лодіжна, 17а.
Відомості про об’єкт: одноповерхова окремо розташована
будівля загальною площею 46,40 м2 з комунікаціями. Рік побу
дови 1958. Земельна ділянка площею 64,60 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 16 457,00 грн., ПДВ —
3 291,40 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 19 748,40 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; утриман
ня об’єкта у належному санітарнотехнічному стані; забезпечен
ня санітарноекологічних та протипожежних норм, забезпечення
благоустрою прилеглої до об’єкта території; об’єкт приватизації
відчужується або здається в оренду з додержанням умов, на яких
він був придбаний; питання землекористування покупець вирі
шує самостійно; відшкодувати Ясинуватській міській раді витра
ти, пов’язані з підготовкою об’єкта до продажу; переможцю аук
ціону, що відмовився від підписання протоколу аукціону або до
говору купівліпродажу об’єкта, грошові кошти у розмірі 10% по
чаткової вартості продажу об’єкта, внесені учасником для участі
в аукціоні, не повертаються; оплата за об’єкт приватизації здійс
нюється протягом 30 днів після нотаріального посвідчення дого
вору купівліпродажу.
Грошові кошти у розмірі 1 975,00 грн. без ПДВ, що стано
вить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносять
ся на р/р № 37328057001284 в банк ГУДКУ в Донецькій обл.,
МФО 834016, ЄДРПОУ 04053335, одержувач — Ясинуватська
міська рада. Реєстраційний збір у сумі 17,00 грн. без ПДВ вно
ситься на р/р № 35426058001284 в банк ГУДКУ в Донецькій
обл., МФО 834016, ЄДРПОУ 04053335, одержувач — Ясину
ватська міська рада. Кошти під час розрахунку за об’єкт вно
сяться на р/р № 31514905600097 в банк ГУДКУ в Донецькій
обл., КБК 31030000, МФО 834016, ЄДРПОУ 34686701, одер
жувач — міський бюджет м. Ясинувата.
Аукціон буде проведено філією «Донецький аукціонний
центр» ДАК «НМАЦ» 05.03.07 об 11.00 за адресою: ДонецьA
ка обл., м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, 147, к. 308.
Адреса служби з організації аукціону: 86000, Донецька обл.,
м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, 147, Ясинуватська міська ра
да, кімн. 205.
Заяви на участь в аукціоні приймаються філією «Донецький
аукціонний центр» ДАК «НМАЦ» в робочі дні з 9.00 до 16.00 за
адресою: 83003, м. Донецьк, просп. Ілліча, 27.
Прийняття заяв закінчується 01.03.07.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткова інформація за тел.: (062) 3859746, (06236) 21475.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі магазину
Код за ЄДРПОУ: 00386726.
Назва об’єкта: будівля магазину.
Адреса об’єкта: вул. Комсомольська, 55, смт Степанівка,
Сумський рн, Сумська обл., 42304.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Сумсь
коСтепанівське», вул. Комсомольська, 35, смт Степанівка,
Сумський рн, Сумська обл., 42304.
Відомості про будівлю та земельну ділянку: окремо розта
шована одноповерхова цегляна будівля, площа приміщень —
95,8 м2. Площа земельної ділянки — 119 м2.
Вартість продажу без ПДВ — 20 230 грн., ПДВ — 4 046 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
24 276 грн.
Умови продажу:
питання землекористування покупець вирішує самостійно
в порядку, визначеному чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на ра
хунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області №
37189500900001, банк ГУДКУ у Сумській області, м. Суми,
МФО 837013, код 21124686.
Грошові кошти в розмірі 2 428 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу, вносяться на рахунок Регіональ
ного відділення ФДМУ по Сумській області № 37317008000026,
банк: ГУДКУ у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код
21124686.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання
протоколу аукціону або укладання договору купівліпродажу
об’єкта, грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості
продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні,
не повертаються.
Кінцевий термін прийняття заяв – 26 лютого 2007 року.
Аукціон буде проведено 2 березня 2007 року об 11.00
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4Aй 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.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі недіючої
тимчасової котельні загальною площею 78,6 м2,
що знаходиться на балансі ВАТ «Завод «Строммашина»
(зі знижкою на 29,99%)
Назва об’єкта: будівля недіючої тимчасової котельні загаль
ною площею 78,6 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Завод
«Строммашина».
Адреса: Хмельницька обл., м. Хмельницький, просп. Миру, 42.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: ВАТ «За
вод «Строммашина», Хмельницька обл., м. Хмельницький, про
спект Миру, 42.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля, зага
льна площа — 78,6 м2. Об’єкт розташований на території ВАТ
«Завод «Строммашина». З 1993 року будівля не експлуатуєть
ся, стан будівлі незадовільний. Під’їзні дороги до будівлі асфа
льтовані та бетонні, знаходяться у задовільному стані.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 9 425
(дев’ять тисяч чотириста двадцять п’ять) грн.
ПДВ — 1 885 (одна тисяча вісімсот вісімдесят п’ять) грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
11 310 (одинадцять тисяч триста десять) грн.
Умови продажу: подальший профіль діяльності об’єкта по
купець визначає самостійно; питання землекористування по
купець вирішує самостійно з органами місцевого самовряду
вання згідно з чинним законодавством, витрати щодо нотаріа
льного посвідчення договору купівліпродажу покладаються на
покупця.
Аукціон буде проведено 20 березня 2007 року об 11.00
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, в приміA
щенні Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій
області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні: 16 бе
резня 2007 року включно.
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 банку ГУДКУ у
Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.
Грошові кошти у розмірі 1 131,00 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу, перераховуються до Регіональ
ного відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ
02898152, р/р № 37318002200304 в банку ГУДКУ у Хмельни
цькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75, тел. 795616.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлової будівлі
загальною площею 252,6 м2, у якій розташовані
тимчасові побутові приміщення, що знаходиться
на балансі ВАТ «Завод «Строммашина»
Назва об’єкта: нежитлова будівля загальною площею 252,6 м2,
у якій розташовані тимчасові побутові приміщення, що знахо
диться на балансі ВАТ «Завод «Строммашина».
Адреса: Хмельницька обл., м. Хмельницький, просп. Миру, 42.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: ВАТ
«Завод «Строммашина», Хмельницька обл., м. Хмельницький,
просп. Миру, 42.
Відомості про об’єкт: нежитлова одноповерхова цегляна бу
дівля, загальна площа 252,6 м2. Об’єкт розташований на те
риторії ВАТ «Завод «Строммашина». З 1993 року будівля не
експлуатується, стан будівлі незадовільний. Під’їзні дороги до
будівлі асфальтовані та бетонні, знаходяться в задовільному
стані.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 47 874 (со
рок сім тисяч вісімсот сімдесят чотири) грн.
ПДВ — 9 575 (дев’ять тисяч п’ятсот сімдесят п’ять) грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 57 449
(п’ятдесят сім тисяч чотириста сорок дев’ять) грн.
Умови продажу: подальший профіль діяльності об’єкта по
купець визначає самостійно; питання землекористування по
купець вирішує самостійно з органами місцевого самовряду
вання згідно з чинним законодавством, витрати щодо нотаріа
льного посвідчення договору купівліпродажу покладаються на
покупця.
Аукціон буде проведено 20 березня 2007 року об 11.00
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, в приміA
щенні Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій
області.
Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні: 16 бе
резня 2007 року включно.
Реєстраційний внесок (17 грн.) та кошти під час розрахун
ку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок
Регіонального 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 5 744,9 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу, перераховуються до Регіональ
ного відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ

31 січня 2007 року

4
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
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75, тел. 795616.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі диспетчерської бази
загальною площею 138,7 м2, що знаходиться на балансі
ВАТ «Завод «Строммашина»
Назва об’єкта: будівля диспетчерської бази загальною пло
щею 138,7 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Завод «Стром
машина».
Адреса: Хмельницька обл., м. Хмельницький, просп. Ми
ру, 42.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: ВАТ
«Завод «Строммашина», Хмельницька обл., м. Хмельницький,
просп. Миру, 42.
Відомості про об’єкт: нежитлова одноповерхова цегляна бу
дівля, загальна площа 138,7 м2. Об’єкт розташований на те
риторії ВАТ «Завод «Строммашина». З 1993 року будівля не
експлуатується, стан будівлі незадовільний. Під’їзні дороги до
будівлі асфальтовані та бетонні, знаходяться в задовільному
стані.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 38 158 (три
дцять вісім тисяч сто п’ятдесят вісім) грн.
ПДВ — 7 632 (сім тисяч шістсот тридцять дві) грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 45 790
(сорок п’ять тисяч сімсот дев’яносто) грн.
Умови продажу: подальший профіль діяльності об’єкта по
купець визначає самостійно; питання землекористування по
купець вирішує самостійно з органами місцевого самовряду
вання згідно з чинним законодавством; витрати щодо нотаріа
льного посвідчення договору купівліпродажу покладаються на
покупця.
Аукціон буде проведено 20 березня 2007 року об 11.00
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, в приміA
щенні Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій
області.
Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні: 16 бе
резня 2007 року включно.
Реєстраційний внесок (17 грн.) та кошти під час розра
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на раху
нок Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій обла
сті, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37189500900001 в
банк ГУДКУ у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО
815013.
Грошові кошти у розмірі 4 579 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу, перераховуються до Регіональ
ного відділення 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
розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75, тел. 795616.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні спеціального автомобіля
ЗІЛA157КЕ №08A05 ХМК (ПАРМ) з причепом марки
ТАПЗ 755 №54A24 ХМ, що знаходиться на балансі
ВАТ «Кам’янецьAПодільське АТПA16808»
Назва об’єкта: спеціальний автомобіль ЗІЛ157КЕ №0805
ХМК (ПАРМ) з причепом марки ТАПЗ 755 №5424 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 пересувна авторемонтна
майстерня (ПАРМ) призначена для ремонту та технічного об
слуговування військового автотранспорту, автотранспорту ци
вільногосподарського призначення, укомплектована токарно
гвинторізним верстатом ЛТ10М та обладнанням. Рік випус
ку —1973, аварійних пошкоджень немає. На причепі встановле
на електростанція ЕСД10 ВС/230 у технічно справному стані.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 13 058 (три
надцять тисяч п’ятдесят вісім) гривень; ПДВ — 2 611,60 грн.
(дві тисячі шістсот одинадцять гривень 60 коп.).
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ:
1 5 6 6 9 , 6 г р н . (п’ятнадцять тисяч шістсот шістдесят
дев’ять гривень 60 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 16 березня 2007 року об 11.00
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, в приміA
щенні Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій
області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 12 бе
резня 2007 року (включно).
Реєстраційний внесок (17 грн.) та кошти під час розрахунку
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
Хмельницькій області , м. Хмельницький, МФО 815013.

Грошові кошти у розмірі 1 566 грн. 96 коп., що становить 10%
від початкової вартості продажу, перераховуються до Регіо
нального відділення 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
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75, тел. 795616.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням вартості
на 30 % будівлі пункту підготовки вагонів
до навантаження (ППВН) загальною площею 542,8 м2,
що знаходиться на балансі Шевченківського вагонного
депо (державна власність)
Назва об’єкта: будівля пункту підготовки вагонів до наванта
ження (ППВН) загальною площею 542,8 м2.
Код за ЄДРПОУ: 1071835.
Адреса: м. Черкаси, пров. Комунальний, 12.
Призначення об’єкта: нежитлова будівля.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: земельна ді
лянка окремо не виділена. Цегляна будівля загальною пло
щею 542,8 м2, висота 4,65 м, будівельний обсяг 2 956 м3. Рік
забудови 1990. Підлога бетонна, перекриття залізобетонне,
віконні та дверні блоки — дерев’яні. Приміщення будівлі ви
користовуються як виробничі та складські. Технічний стан
конструктивних елементів будівлі задовільний, є електропо
стачання.
Поряд знаходяться: виробничі підприємства, залізниця, є
зручний під’їзд, заасфальтований майданчик.
Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта по
купець вирішує самостійно.
Вартість продажу без ПДВ: 345 590 грн., ПДВ — 69 118 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
414 708,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 41 470,80 гривень, що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
р/р № 37310007000007 в УДК у Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській
області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносять
ся на р/р № 37184006000007 в УДК у Черкаській області,
МФО 854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Чер
каській області.
Термін прийняття заяв: до 26 лютого 2007 року включно.
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.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові
кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення Фонду державного майна України по Черкаській обла
сті, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 442,
тел.: 372661, 456435, час роботи з 9.00 до 18.00, крім
вихідних.
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Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804249
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Добудова до двоповерхової цегляної будівлі, що знаходить
ся на балансі ВАТ «Рівненський міськмолокозавод», за адре
сою: м. Рівне, вул. Гагаріна, 16. Приватизовано юридичною осо
бою за 16 100 грн., у т. ч. ПДВ — 2 683,33 грн.

31 січня 2007 року
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі колишньої лазні,
що знаходиться на балансі ВАТ «Красногірське»
(державна власність)
Назва об’єкта: будівля колишньої лазні, що знаходиться на
балансі ВАТ «Красногірське».
Адреса: Черкаська обл., Золотоніський рн, с. Антипівка.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: земельна ді
лянка окремо не виділена; будівля — одноповерхова цегля
на загальною площею 140,7 м2. Загальний стан будівлі не
задовільний.
Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта по
купець вирішує самостійно.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 4 162,50 грн., ПДВ: 832,50
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 4 995
гривень.
Грошові кошти в розмірі 499,50 грн., що становить 10% вар
тості об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37310007000007
в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одер
жувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37184006000007 в УДК у Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській
області.
Термін прийняття заяв: до 26 лютого 2007 року включно.
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
відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185,
к. 442, тел.: 372661, 456435, час роботи з 9.00 до 18.00,
крім вихідних.

Інформацію РВ ФДМУ по Харківській області про продаж
на аукціоні ОНБ — житлового будинку № 3, що знаходить
ся на балансі ВАТ «Племінний завод «Червоний Велетень»,
за адресою: Харківська обл., Зміївський рн, с. Першотрав
неве, вул. Центральна, опубліковану в газеті «ВП» № 1 (442)
від 10.01.07 на с. 7, вважати недійсною.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням вартості
на 30 % приміщення колишньої музичної школи,
що знаходиться на балансі ВАТ «Вільховецький
цукровий завод» (державна власність)
Назва об’єкта: приміщення колишньої музичної школи.
Код за ЄДРПОУ: 01980437.
Адреса: Черкаська обл., Звенигородський рн, с. Вільховець,
вул. Горького, 2а.
Призначення об’єкта: нежитлове приміщення.
Відомості про земельну ділянку та приміщення: земельна ді
лянка окремо не виділена. Приміщення знаходиться на друго
му поверсі двоповерхової цегляної нежитлової будівлі, рік за
будови — 1978, група капітальності — І. До будівлі підведені
заводські мережі електро, водопостачання, каналізації, опа
лення, які відключені у даний час у зв’язку з тим, що завод не
працює. Загальна площа приміщення 291,2 м2.
Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта по
купець вирішує самостійно.
Вартість продажу без ПДВ: 6 440 грн., ПДВ: 1 288 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 7 728 гривень.
Грошові кошти в розмірі 772,80 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37310007000007 в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код
21368158, одержувач — РВ ФДМУ по 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 Черкаській області.
Термін прийняття заяв: до 26 лютого 2007 року включно.
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.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошо
ві кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області, 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 442,
тел.: 372661, 456435, час роботи з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

м. СЕВАСТОПОЛЬ
ИНФОРМАЦИЯ
о повторной продаже на аукционе здания
нефункционирующей бани (со снижением начальной
стоимости продажи на 30 %)
Наименование объекта: здание нефункционирующей бани.
Балансодержатель: ООО «Качинский+», расположенное по
адресу: г. Севастополь, с. Андреевка; код по ЕГРПОУ 00412910.
Местонахождение объекта: г. Севастополь, пос. Солнечный,
ул. Розовая, 45.
Сведения об объекте: отдельно стоящее одноэтажное зда
ние общей площадью 201,3 м2; год постройки — 1965, техни
ческое состояние объекта неудовлетворительное, инженер
ные коммуникации разрушены, в котельной оборудование де
монтировано. Земельный участок не отведен.
Стоимость продажи объекта без НДС — 45 850,0 грн., НДС —
9 170,0 грн.
Начальная цена продажи объекта с учетом НДС —
55 020,0 грн.
Сумма денежных средств (10 % начальной стоимости про
дажи) для участия в аукционе — 5 502,0 грн.
Условия продажи объекта.
1. Дальнейшее использование объекта определяет покупатель.
2. Содержание объекта и прилегающей территории в над
лежащем санитарнотехническом состоянии, соблюдение тре
бований пожарной и экологической безопасности, охраны
окружающей среды.
Продавец не несет ответственность за техническое состоя
ние строительных элементов и конструкций объекта. Вопро
сы землепользования покупатель решает самостоятельно с ор
ганами местного самоуправления в соответствии с действую
щим законодательством.
Покупатель оплачивает затраты органа приватизации на
подготовку объекта к продаже.
Победителем признается покупатель, предложивший в хо
де торгов наивысшую цену.
Победитель аукциона, который отказался от подписания
протокола аукциона или заключения договора куплипродажи
объекта, оплачивает продавцу неустойку в размере 20% от
окончательной цены продажи объекта на аукционе. Продажа
объектов осуществляется за денежные средства.
Денежные средства в размере 10% от начальной стоимос
ти продажи объекта приватизации, что составляет 5 502,0 грн.,
вносятся в УГК г. Севастополя, ЕГРПОУ 20677058,
р / с № 37313006000006, МФО 824509.
Плата за регистрацию заявления (17 грн.) и оплата за
объект приватизации вносятся РО ФГИУ по г. Севастопо
лю, ЕГРПОУ 20677058, р/с № 37185500900001 в банк УГК
г. Севастополя, МФО 824509.
Заявления на участие в аукционе подаются в РО ФГИУ по
г. Севастополю по адресу: 99008, г. Севастополь, пл. Вос
ставших, 6, с 8.00 до 17.00, в течении 27 дней с момента пуб
ликации в газете «Ведомости приватизации». Ознакомление
с объектом проводится по месту его расположения в период
подачи заявления.
Аукцион состоится через 30 дней с момента публикаA
ции в газете «Відомості приватизації» по адресу: 99008,
г. Севастополь, пл. Восставших, 6, каб. 17П.
Телефон для справок (0692) 559440.

Інформацію РВ ФДМУ по Львівській області про про
даж на аукціоні ОНБ — розширення міського водозаA
бору, що знаходиться на балансі ВАТ «Бродівський ме
ханічний завод», за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул.
Богуна та ОНБ — 60Aквартирного житлового будинку,
що знаходиться на балансі Західного територіального КЕУ
30К, за адресою: Львівська обл., м. Кам’янкаБузька, вул.
Кам’яна Гора, опубліковану в газеті «ВП» № 1 (442) від
10.01.07 на с. 6, вважати недійсною.
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ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної власності, включених наказами ФДМУ до переліку об’єктів, що підлягають приватизації*
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
1. Прибудований магазин до будинку № 1, що знаходиться
на балансі ВАТ «Завод газоапаратури», м. Львів, вул. Підго
лоско.
2. Кондитерський цех (об. 753/82), м. Стрий.
3. Тракторний стан, що знаходиться на балансі П/Ф «Топо
рівська», с. Топорів, Буський район.
4. Дитячий садок, що знаходиться на балансі ВСКГ «Друж
ба», с. Тернопілля.
5. Фабрика верхнього спортивного трикотажу, що знаходить
ся на балансі Дирекції по будівництву фабрики верхнього спор
тивного трикотажу, м. Н. Розділ, вул. Ходорівська, 6.
6. Три садиби 2ї черги житлових будинків, що знаходяться
на балансі ЦГП «Подорожнянський рудник», Жидачівський рн,
с. Володимирівці.
7. Установка грануляції сірки, що знаходиться на балансі Яво
рівського ДГХП «Сірка», Яворівський рн, с. Шкло.
8. Розчиннобетонний вузол, що знаходиться на балансі ВАТ
«Червоноградське підприємство підсобних виробництв», м.
Червоноград, вул. Б.Хмельницького, 2.
9. 80квартирний житловий будинок, що знаходиться на ба
лансі ВАТ «Кінескоп», м. Львів, вул. Окружна.
10. 60квартирний житловий будинок, що знаходиться на
балансі Управління (квартирноексплуатаційне) Західного
оперативного командування, м. Кам’янкаБузька, вул. Кам’я
на Гора.
11. База РБД (адмінбудинок), що знаходиться на балансі ДАП
«Львівські авіалінії», м. Львів, Аеропорт ЦА.
12. Адмінбудинок ДПІ у Перемишлянському районі, м. Пере
мишляни, вул. Галицька, 26а.
13. Розширення міського водозабору, ВАТ «Бродівський ме
ханічний завод», м. Броди, вул. Богуна.
14. Лазня, АТзОВ «Прикарпаття», Львівська обл., Турківсь
кий рн, с. Ісаї, вул. Центральна, 10а.
15. Центральна заводська лабораторія, Роздільське ДГХП
«Сірка», Львівська обл., м. Н. Розділ, вул. Гірнича, 2.
16. Розширення бази будівельної дільниці №1, Роздільське
ДГХП «Сірка», Львівська обл., м. Н. Розділ, вул. Гірнича, 2.
17. Склад мінеральних добрив, ВАТ «Старий Самбір «АГРО
СЕРВІС», Львівська обл., Старосамбірський рн, м. Хирів (уро
чище Давниця).
18. Житловий будинок позиція 5, Дрогобицька районна дер
жавна адміністрація Львівської області.
19. Житловий будинок позиція 4, Дрогобицька районна дер
жавна адміністрація Львівської області.
20. Житловий будинок позиція 3, Дрогобицька районна дер
жавна адміністрація Львівської області.
21. Житловий будинок позиція 2, Дрогобицька районна дер
жавна адміністрація Львівської області.
22. Житловий будинок позиція 1, Дрогобицька районна дер
жавна адміністрація Львівської області.
23. Житловий будинок з господарськими будівлями, що зна
ходиться на балансі ВАТ «Птахофабрика «Топорівська», за ад
ресою: Львівська обл., Буський рн, с. Топорів.
24. Дитячий садок, що знаходиться на балансі ВАТ «Птахо
фабрика «Топорівська», за адресою: Львівська обл., Буський
рн, с. Топорів.
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
1. Гараж на 25 автомобілів, НАЕК Відокремлений підрозділ
«ЮжноУкраїнська АЕС», Миколаївська обл., Арбузинський рн,
с. Поляна.
2. Житловий будинок (земельна ділянка № 90), ВАТ «Южно
українське спеціалізоване управління «Гідроспецбуд», Микола
ївська обл., Арбузинський рн, с. Костянтинівка, вул. № 1 (аук
ціон разом із земельною ділянкою).
3. Житловий будинок (земельна ділянка № 143), ВАТ «Юж
ноукраїнське спеціалізоване управління «Гідроспецбуд», Ми
колаївська обл., Арбузинський рн, с. Костянтинівка, вул. № 2
(аукціон разом із земельною ділянкою).
4. Житловий будинок (земельна ділянка № 91), ВАТ «Южно
українське спеціалізоване управління «Гідроспецбуд», Микола
ївська обл., Арбузинський рн, с. Костянтинівка, вул. № 2 (аук
ціон разом із земельною ділянкою).
5. Житловий будинок (земельна ділянка № 142), ВАТ «Юж
ноукраїнське спеціалізоване управління «Гідроспецбуд», Ми
колаївська обл., Арбузинський рн, с. Костянтинівка, вул. № 2
(аукціон разом із земельною ділянкою).
6. Житловий будинок (земельна ділянка № 163), ВАТ «Юж
ноукраїнське спеціалізоване управління «Гідроспецбуд», Ми
колаївська обл., Арбузинський рн, с. Костянтинівка, вул. № 2
(аукціон разом із земельною ділянкою).
7. Житловий будинок (земельна ділянка № 162), ВАТ «Юж
ноукраїнське спеціалізоване управління «Гідроспецбуд», Ми
колаївська обл., Арбузинський рн, с. Костянтинівка, вул. № 2
(аукціон разом із земельною ділянкою).
8. Житловий будинок (земельна ділянка № 161), ВАТ «Юж
ноукраїнське спеціалізоване управління «Гідроспецбуд», Ми
колаївська обл., Арбузинський рн, с. Костянтинівка, вул. № 2
(аукціон разом із земельною ділянкою).
9. Житловий будинок (земельна ділянка № 159), ВАТ «Юж
ноукраїнське спеціалізоване управління «Гідроспецбуд», Ми
колаївська обл., Арбузинський рн, с. Костянтинівка, вул. № 2
(аукціон разом із земельною ділянкою).
10. Житловий будинок (земельна ділянка № 95), ВАТ «Юж
ноукраїнське спеціалізоване управління «Гідроспецбуд», Ми
колаївська обл., Арбузинський рн, с. Костянтинівка, вул. № 2
(аукціон разом із земельною ділянкою).
11. Житловий будинок (земельна ділянка № 141), ВАТ «Юж
ноукраїнське спеціалізоване управління «Гідроспецбуд», Ми
колаївська обл., Арбузинський рн, с. Костянтинівка, вул. № 3
(аукціон разом із земельною ділянкою).
12. Житловий будинок (земельна ділянка № 138), ВАТ «Юж
ноукраїнське спеціалізоване управління «Гідроспецбуд», Ми
колаївська обл., Арбузинський рн, с. Костянтинівка, вул. № 3
(аукціон разом із земельною ділянкою).
13. Житловий будинок (земельна ділянка № 137), ВАТ «Юж
ноукраїнське спеціалізоване управління «Гідроспецбуд», Ми
колаївська обл., Арбузинський рн, с. Костянтинівка, вул. № 3
(аукціон разом із земельною ділянкою).
14. Житловий будинок (земельна ділянка № 88), ВАТ «Юж
ноукраїнське спеціалізоване управління «Гідроспецбуд», Ми
колаївська обл., Арбузинський рн, с. Костянтинівка, вул. № 3
(аукціон разом із земельною ділянкою).
15. Житловий будинок (земельна ділянка № 136), ВАТ «Юж
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ноукраїнське спеціалізоване управління «Гідроспецбуд», Ми
колаївська обл., Арбузинський рн, с. Костянтинівка, вул. № 3
(аукціон разом із земельною ділянкою).
16. Житловий будинок (земельна ділянка № 87), ВАТ «Юж
ноукраїнське спеціалізоване управління «Гідроспецбуд», Ми
колаївська обл., Арбузинський рн, с. Костянтинівка, вул. № 3
(аукціон разом із земельною ділянкою).
17. Житловий будинок (земельна ділянка № 134), ВАТ «Юж
ноукраїнське спеціалізоване управління «Гідроспецбуд», Ми
колаївська обл., Арбузинський рн, с. Костянтинівка, вул. № 3
(аукціон разом із земельною ділянкою).
18. Газопровід, ВАТ «Садове», Миколаївська обл., Жовтне
вий рн, с. Квітневе (аукціон під розбирання).
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
1. Житловий будинок № 7, що знаходиться на балансі СТОВ
«Надія», Комінтернівський рн, с. Кірове.
2. 40квартирний житловий будинок, Одеський державний
аграрний університет, Овідіопольський рн, с. Мізікевича.
3. Комплекс будівель та споруд у складі: адміністративно
виробничий корпус; спортивнооздоровчий комплекс; під
собний корпус; склад (класи ГО); насосна станція; резерву
ар, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 26а.
4. Житловий будинок №7, СТОВ «Надія», Комінтернівський рн,
с. Кірове.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
1. Радгосп «Великокринківський», Глобинський рн.
2. Клуб радгоспу ім. Крупської, Глобинський рн, с. Мазоліївка.
3. Дитячий садок, ВАТ «Лисівське», Гадяцький рн, с. Лисів
ка, вул. Жовтнева, 2.
4. Будинокінтернат для людей похилого віку та інвалідів на
241 місце, КВП «Кременчуцьке міське управління капітального
будівництва, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Молодіжна,
квл 297.
5. Дитячий садокясла № 29, КВП «Кременчуцьке міське
управління капітального будівництва», Полтавська обл., м. Кре
менчук, мікр. № 228 «Молодіжний».
6. Спортивний комплекс, Пирятинський рн, с. Вікторія, вул.
Жовтнева, 15а.
7. Комплекс «Слави», що знаходиться на балансі Кременчу
цького колективного підприємства «Житлобуд», за адресою:
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Українська.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
1. 24квартирний житловий будинок, що знаходиться на ба
лансі державного підприємства по виробництву, заготівлі та
переробці льону, м. Рівне, вул. Піонерська.
2. 16квартирний житловий будинок, що знаходиться на ба
лансі Державного підприємства по виробництву, заготівлі та
переробці льону, Володимирецький рн, с. Антонівка.
3. Склотарний цех, що знаходиться на балансі Березнівсь
кого міжгосподарського переробного підприємства, смт Бе
резне.
4. Реконструкція цеху запчастин вагонів в установі ОР318/76
(філія Дарницького ВРЗ у місті Києві, с. Рафаїловка).
5. Реммайстерня, що знаходиться на балансі СВК «Степан
город», Володимирецький район, с. Степангород.
6. Дитсадок, що знаходиться на балансі Рівненської облдерж
адміністрації, Володимирецький рн, с. Довговоля.
7. 4квартирний житловий будинок поз. 57, що знаходиться
на балансі Рівненської облдержадміністрації, Млинівський рн,
с.Підлозці.
8. 3квартирний житловий будинок поз. 214, що знаходиться
на балансі Рівненської облдержадміністрації, Млинівський рн,
с.Підлозці.
9. Житловий будинок поз. 87, Млинівський рн, с. Перемилівка.
10. Житловий будинок, Березнянський рн, смт Березне.
11. ФАП, Рокитнянський рн, с. Кісочинці.
12. Лазня, Дубровицький рн, с. Велюнь.
13. Картоплесховище, Сарненський рн, с. Велике Вербиче.
14. Дитячий садок, Сарненський рн, с. Білятичі.
15. 4квартирний житловий будинок, облдержадміністрація,
Млинівський рн, с. Підлозці.
16. Свинарник, що знаходиться на балансі СВК «Нива», Мли
нівський район, с. Ставрів.
17. Комплекс будинків і споруд виробничоторговельної ба
зи, що знаходиться на балансі Рівненської обласної фірми
«Медтехніка», м. Рівне, вул. Підкови, 17а.
18. Клуб, що знаходиться на балансі дослідного господарст
ва «Городецьке», Володимирецький район, с. Городець.
19. Ремонтна майстерня (40 умовних одиниць), що знахо
диться на балансі СВК «Мульчицьке», Володимирецький район,
с.Мульчиці.
20. Корівник (200 голів), що знаходиться на балансі СВК
«ім. Франка», Демидівський район, с. Малево.
21. Реконструкція клубу під школу (100 уч. місць), що знахо
диться на балансі КСП «Колос», Сарненський рн, с. Ремчиці.
22. Баннопральний комплекс, що знаходиться на балансі
Млинівського технікуму ветеринарної медицини, смт Млинів.
23. Цегельний завод, що знаходиться на балансі Рівненської
обласної виробничої кооперативнодержавної «Рівнеагробуд»,
Зарічненський рн, с. Бутове.
24. Виробничий корпус, що знаходиться на балансі Рівнен
ського управління статистики, м. Рівне, вул. Короленка, 7.
25. Поліклініка, що знаходиться на балансі УКБ Рівненської
облдержадміністрації, смт Млинів, вул. Зарічна, 22.
26. Корівник, що знаходиться на балансі СГПП «Дружба»,
с. Стрільськ Сарненського району.
27. Цех горілчаних виробів, що знаходиться на балансі
Зірненського спиртового заводу, Березнівський рн, с. Зірне.
28. Комплекс дорожнього сервісу, що знаходиться на балансі
Служби автомобільних доріг у Рівненській області, м. Рівне, вул.
Київська, 108.
29. Обладнання об’єкта незавершеного будівництва — цеху
аміаку, ВАТ «Рівнеазот», м. Рівне17.
30. Позамайданчикові мережі ВіК — виробництво аміаку, ВАТ
«Рівнеазот», м. Рівне17.
31. Житловий будинок, ВАТ «Сарненське РТП», м. Сарни,
вул. Бєлгородська.
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
1. Квартальна котельня до житлового будинку, ВАТ «Конотоп
агропромбуд», м. Конотоп.
2. Шопа для складання сировини, Асоціація «Сумильоноко
нопленопром», Глухівський рн, с. Буринь.
3. Житловий будинок, Сумська філія ВАТ «Укртелеком», м.
Буринь, пров. Свердлова, 6.

4. Шестиповерхова адміністративна будівля з двоповерхо
вою прибудовою, Державний комітет у справах охорони дер
жавного кордону України, м. Суми, вул. Менжинського.
5. Пилорама, Лебединський рн, Будильський експеримен
тальний завод, с. Будилка.
6. Виробничий корпус заводу залізобетонних виробів, ВАТ
«Конотопагропромбуд», м. Конотоп, вул.Сумська,10.
7. Адмінбудинок ДПІ, Державна податкова інспекція, м.Біло
пілля, вул.1 Травня, 13.
8. Трансформаторна підстанція, Височанський завод прод
товарів, Охтирський рн, с. Високе.
9. Каналізаційна насосна станція пожежогасіння, Височан
ський завод продтоварів, Охтирський рн, с. Високе.
10. Автомобільна вагова, Височанський завод продтоварів,
Охтирський рн, с. Високе.
11. Водонапірна вежа, Височанський завод продтоварів, Ох
тирський рн, с. Високе.
12. Площадка спиртозаводу (кондитерський цех, майстер
ні, компресорна і складські приміщення, інженерні мережі), Ви
сочанський завод продтоварів, Охтирський рн, с.Високе.
13. Насосна станція виробничого постачання з дизельною
ОНБ – площадка спиртозаводу, Височанський завод продто
варів, Охтирський рн, с. Високе.
14. Водозабірні споруди ОНБ — площадка спиртозаводу, Ви
сочанський завод продтоварів, Охтирський рн, с. Високе.
15. Невстановлене обладнання ОНБ — площадка спиртоза
воду, Височанський завод продтоварів, Охтирський рн, с. Ви
соке.
16. Очисні споруди, Височанський завод продтоварів, Охтир
ський рн, с. Високе.
17. База будівельників, ВАТ «Білопільський машзавод», м. Бі
лопілля, вул.Макаренка,1.
18. 105квартирний житловий будинок з вбудованим пошто
вим відділенням зв’язку, ВАТ «Шосткинський завод хімічних ре
активів», м. Шостка, вул. Дзержинського, 6б.
19. Амбулаторія, ВАТ «Грязнянський бурякорадгосп», Крас
нопільський рн, с. Чернеччина.
20. Одноквартирний житловий будинок № 35, СТОВ «Межи
річ», Лебединський рн, с. Межиріч.
21. Одноквартирний житловий будинок № 36, СТОВ «Межи
річ», Лебединський рн, с. Межиріч.
22. Одноквартирний житловий будинок № 1, СТОВ «Явір»,
Лебединський рн, с. Даценківка.
23. Житловий будинок, СТОВ «Явір», Лебединський рн,
с. Ворожба.
24. 2квартирний житловий будинок №1, ВАТ «Птахорадгосп
«Мирний», Сумський рн, с. Терешківка.
25. Житловий будинок, ВАТ «Лебединський автотранс
15942», м. Лебедин, вул. Молодіжна, 22.
26. Амбулаторія зі стаціонаром, СТОВ «Межиріч», Сумська
обласна державна адміністрація, Лебединський рн, с. Межи
річ, вул. Радянська.
27. Одноквартирний житловий будинок, ВАТ «Бурякорадгосп
Низівський», Сумський рн, смт Низи, вул. 30 років Перемоги.
28. Будинок культури, ТОВ «Агрофірма «Мрія», Шосткинсь
кий рн, с. Дубрівка.
29. Позамайданові мережі до 72квартирного житлового бу
динку (трансформаторна підстанція), Служба капітальних вкла
день управління Південної залізниці, м. Суми, вул. Новомістен
ська, 12.
30. 24квартирний житловий будинок, ВАТ «Роменське АТП
15948, м. Ромни, вул. Червона,1.
31. Житловий будинок № 29, КСП «Андріяшівське», Ромен
ський рн, с. Андріяшівка.
32. Житловий будинок № 30, КСП «Андріяшівське», Ромен
ський рн, с. Андріяшівка.
33. Житловий будинок № 31, КСП «Андріяшівське», Ромен
ський рн, с. Андріяшівка.
34. Одноквартирний житловий будинок № 1, що знаходить
ся на балансі ВАТ «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького», за
адресою: Сумська обл., Буринський рн, с. Дяківка, вул. Жовт
нева.
35. Одноквартирний житловий будинок № 2, що знаходить
ся на балансі ВАТ «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького», за
адресою: Сумська обл., Буринський рн, с. Дяківка, вул. Жовт
нева.
36. Одноквартирний житловий будинок № 3, що знаходить
ся на балансі ВАТ «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького», за
адресою: Сумська обл., Буринський рн, с. Дяківка, вул. Жовт
нева.
37. Одноквартирний житловий будинок № 4, що знаходить
ся на балансі ВАТ «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького», за
адресою: Сумська обл., Буринський рн, с. Дяківка, вул. Жовт
нева.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
1. Школа, УКБ облдержадміністрації, Монастириський рн,
с. Гончарівка.
2. Виробничий корпус, ТОВ «Чортківський лікерогорілчаний
завод», м. Чортків, вул. Незалежності, 45.
3. Школа, УКБ облдержадміністрації, м. Чортків.
4. Школа, УКБ облдержадміністрації, Тернопільський рн,
с. Біла.
5. Навчальний корпус з переходом і трансформаторна під
станція, Борщівська філія Товстенського професійного ліцею,
Тернопільська обл., м. Борщів, вул. С. Бандери.
6. Дитячий садокясла, приватне сільськогосподарське під
приємство агрофірма «Білозірська», Тернопільська обл., Ла
новецький рн, с. Білозірка.
7. Корпус лікарні з поліклінікою, Аграрноакціонерне госпо
дарство ім. Л. Українки, Тернопільська обл., Чортківський рн,
с. Білобожниця.
8. Господарський корпус, Аграрноакціонерне господарст
во ім. Л. Українки, Тернопільська обл., Чортківський рн, с. Бі
лобожниця.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
1. Житловий будинок, СТОВ «Качалівське», Краснокутський
рн, с. Качалівка, Першотравневий відділок.
2. Вагова, КСП «Рассвет», Харківський рн, с. Тернова.
3. 16квартирний житловий будинок, ВАТ «Ананьївський цук
ровий завод (ліквідоване), Харківська обл., Краснокутський рн,
с. Костянтинівка.
4. Одноквартирний житловий будинок № 7, ВАТ «Племінний
завод «Степок», Харківська обл., Барвінківський рн, с. Черво
на Балка.
5. Одноквартирний житловий будинок № 8, ВАТ «Племінний
завод «Степок», Харківська обл., Барвінківський рн.
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6. Одноквартирний житловий будинок № 9, ВАТ «Племінний
завод «Степок», Харківська обл., Барвінківський рн.
7. 4квартирний житловий будинок, Харківська обл., смт Зо
лочів, вул. Комсомольська, 27.
8. Житловий будинок № 2, ВАТ «Племінний завод «Червоний
велетень», Зміївський рн, с. Першотравневе, вул. Центральна.
9. Житловий будинок № 3, ВАТ «Племінний завод «Червоний
велетень», Зміївський рн, с. Першотравневе, вул. Центральна.
10. Житловий будинок № 5, ВАТ «Племінний завод «Червоний
велетень», Зміївський рн, с. Першотравневе, вул. Центральна.
11. Житловий будинок № 7, ВАТ «Племінний завод «Червоний
велетень», Зміївський рн, с. Першотравневе, вул. Центральна.
12. Житловий будинок № 10, ВАТ «Племінний завод «Червоний
велетень», Зміївський рн, с. Першотравневе, вул. Центральна.
13. Лікарняний комплекс, ВАТ «Харківська ТЕЦ5», Харківська
обл., Дергачівський рн, смт Солоницівка, вул. Енергетична, 4.
14. Піонерська база, Харківська обл., Нововодолазький рн,
с. Бірки.
15. 9поверховий крупнопанельний гуртожиток на 517
місць № 26а за адресою: Харківська обл., Нововодолазький
рн, с. Бірки.
16. 9поверховий 144квартирний крупнопанельний буди
нок № 1 за адресою: Харківська обл., Нововодолазький рн,
с. Бірки.
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
1. 30квартирний житловий будинок, ВАТ «Новокаховський
комбінат хлібопродуктів», м. Таврійськ, вул. Гайдара, 5.
2. Склад силосного типу, ВАТ «Каховське хлібоприймальне
підприємство», Каховський рн, с. Заозерне.
34. Житлові будинки (2 шт.), ВАТ «Червоний чабан», Калан
чацький рн, с. Ставки.
5. Газифікація, ВАТ «Семеновод», Херсонська обл., Цюру
пинський рн, с. Мирне.
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
1. Підприємство з виробництва катеторної техніки та зшива
ючих апаратів, Наукововиробнича організація «Камед», м. Ка
м’янецьПодільський, вул. Пархоменка, 74а.
2. Лабораторний корпус (240 місць), ВПУ38, Шепетівський
рн, смт Гриців, вул. Ломоносова, 10.
3. Школа, сільськогосподарське ТОВ «Нефедівське», с. Не
федівці, Кам’янецьПодільський рн.
4. Школа, сільськогосподарський кооператив «Рункошів», с.
Рункошів, Кам’янецьПодільський рн.
5. Житловий будинок 19/ЖД5 (військове містечко), Націо
нальний центр управління та випробування космічних засобів,
Дунаєвецький рн, м. Дунаївці.
6. Лікерогорілчаний завод, ДП «Довжоцький спиртовий за
вод», м. Кам’янецьПодільський, вул. Пархоменка.
7. Прирейкова база, ДП «Довжоцький спиртовий завод»,
м. Кам’янецьПодільський, вул. Маршала Харченка, 2а.
8. Магазин та аптека, ДП «Довжоцький спиртовий завод»,
Кам’янецьПодільський рн, с. Довжок, вул. Унявко, 1.
9. Солодовня, ДП «Довжоцький спиртовий завод», Кам’я
нецьПодільський рн, с. Довжок, вул. Унявко, 1.
10. Маслоробний комбінат, ДП «Маслоробний комбінат»,
м. Дунаївці, вул. Колгоспна, 1.
11. 2квартирний житловий будинок, ВАТ «МайданВильський
комбінат вогнетривів», Хмельницька обл., Шепетівський рн,
с. Михайлючка.
12. Автостоянка, ЗАТ «Завод «Строммашина», м. Хмельни
цький, пр. Миру, 42.
13. Модуль № 2 з котельнею та частиною прилеглої огорожі,
ЗАТ «Хмельницька трикотажна фабрика», м. Хмельницький,
вул. Трудова, 45.
14. 32квартирний житловий будинок, ВАТ «Металіст», м. Ста
рокостянтинів, вул. І. Франка, 41.
15. Контора з гаражем і котельнею, ДП «Хмельницьке лісомис
ливське господарство», Хмельницька обл., Хмельницький рн,
с. Лісові Гринівці, квартал 36, виділ 10.
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
1. Лазня учгоспу «Родніківка», Уманський рн, с. Родніківка.
2. Корпус № 2, ВАТ «Більшовик» (філія), м. Жашків, вул. Мас
лозаводська, 3.

3. Цегельний завод, Агроконсорціум, с. Телепіно, Кам’янсь
кий рн.
4. Реконструкція центрального блоку громадського харчуван
ня, Черкаський завод хімічних реактивів, м. Черкаси, вул. Чи
гиринська, 21.
5. Оздоровчопобутовий корпус автотранспортного цеху,
Черкаський завод хімічних реактивів, м. Черкаси, вул. Чиги
ринська, 21.
6. Реконструкція азотнокисневої станції, Черкаський завод
хімічних реактивів, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21.
7. Школа, СВАТ «Росток», м. Жашків.
8. 103квартирний житловий будинок, ВАТ «Дашуківські бен
тоніти», смт Лисянка, вул. Поштова.
9. Навіс устаткування замовника, ВАТ «Черкасиобленерго»,
Черкаська обл., Чигиринський рн, с. Вітово (аукціон разом із
земельною ділянкою).
10. Житловий будинок, що знаходиться на балансі ВАТ «Ва
тутінський ремонтномеханічний завод», за адресою: Черка
ська обл., м. Ватутіно, вул. Шкільна, 4.
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
1. 27квартирний житловий будинок, ЗАТ «Трансмост»,
м. Чернівці, вул. ПівденноКільцева, 5в.
2. Молочнотваринницька ферма на 200 голів великої рога
тої худоби, ТОВ «Олексіївське», Сокирянський рн, с. Ново
олексіївка.
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
1. Лазняпральня на 20 місць, ВАТ «Парафіївський цукровий
завод», смт Парафіївка, вул. Новозаводська, 10.
2. 60квартирний житловий будинок, УКБ облдержадмініст
рації, Чернігівська обласна державна адміністрація, м. Борз
на, вул. Енгельса, 25.
3. 18квартирний житловий будинок з надвірним туалетом,
ВАТ «Парафіївський цукровий завод», Ічнянський рн, смт Па
рафіївка, вул. Новозаводська, 6.
4. Котельня, УКБ облдержадміністрації, м. Борзна, вул. Ен
гельса, 29а.
5. 12квартирний житловий будинок, дочірнє підприємст
во «НовгородСіверська пересувна механізована колона №
212» ВАТ «Чернігівводбуд», м. Н.Сіверський, вул. Заліній
на, 21а.
6. Одноквартирний житловий будинок, СТОВ «Забілівське»,
Борзнянський рн, с. Забілівщина, вул. Молодіжна, 8.
7. Школа, СВК «Авдіївський», Куликівський рн, с. Авдіївка.
8. Санаторійпрофілакторій ТОВ «Горизонт», Чернігівський
рн, с. Брусилів, вул. Радянська, 1б.
9. Ветеринарна станція з лабораторією, УКБ Чернігівської
ОДА, Чернігівська обл., Ніжинський рн, с. Вертіївка, пров. Но
вий, 5д.
10. Плавальний басейн школи, УКБ Чернігівської ОДА, Чер
нігівська обл., смт Варва, вул. Миру, 54а.
11. Школа, ТОВ «Полісся», Носівський рн, с. Плоске, вул. Мі
рошника, № 5а.
12. Реабілітаційний центр, Ічнянська районна державна ад
міністрація, м. Ічня, вул. Червоноармійська, № 17а.
13. Одноквартирний житловий будинок, ВАТ «Подищансь
ке», Чернігівська обл., Прилуцький рн, с. Подище, вул. Бере
гова, 50.
14. Прибудова до 108квартирного житлового будинку для
роботи з дітьми, Прилуцький рн, смт Ладан, вул. Заводсь
ка, 30.
М. СЕВАСТОПОЛЬ
1. Глибоководний водовипуск у Каламицькій затоці, Пів
нічноКримський канал (ІІІ черга), державне підприємство
«Експлуатаційнотехнічне управління «Воденергоремналад
ка», Сакський рн, с. Фрунзе (аукціон, під розбирання).
2. Напірні трубопроводи НТ3, НТПівнічноКримський ка
нал (ІІІ черга), державне підприємство «Експлутаційнотехнічне
управління «Воденергоремналадка», Сакський рн, с. Іванівка
(аукціон, під розбирання).
3. Ділянка СПФ ВЩ (вбудоване приміщення в корпусі № 2),
ВАТ Муссон», м. Севастополь, вул. Вакуленчука, 29.

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Æ
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804232
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс комунального підприємства
«Біленьківська аптека», що знаходиться за адресою: Запо
різький район, с. Біленьке, вул. Кооперативна, 39а. Прива
тизовано юридичною особою за 50 187,60 грн., у т. ч. ПДВ —
8 364,60 грн.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта соціальної
сфери — частини піонерського табору «Південний Буг»
(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: частина піонерського табору «Південний Буг»,
що знаходиться на балансі ВАТ «Гайворонський тепловозоре
монтний завод».
Балансоутримувач: ВАТ «Гайворонський тепловозо
ремонтний завод»; 26330, Кіровоградська обл., м. Гайворон,
вул. Воровського, 9.
Код за ЄДРПОУ: 01057723.
Адреса об’єкта: 24454, Вінницька обл., Бершадський рн,
с. Лугова, вул. 7й км станції «Гайворон».
Відомості про об’єкт: спальний корпус — двоповерхова цегля
на будівля загальною площею 308,3 м2, 1978 р. забудови; туалет
— цегляна будівля загальною площею 14,7 м2 — 1963 р. забудо
ви. Земельна ділянка окремо не виділена. Об’єкт недіючий.
Призначення об’єкта: організація відпочинку та оздоровлен
ня дітей.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 8 456,00 грн.
ПДВ: 1 691,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
10 147,20 грн.
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Умови продажу:
збереження профілю діяльності протягом 5 років;
дотримуватися санітарних норм та правил пожежної безпе
ки згідно з чинним 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 17,00 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37187006000498 в
банк ГУДКУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ
13327990.
Грошові кошти в розмірі 1 014,72 грн., що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вно
сяться на рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області №
37315005000498 в банк ГУДКУ у Вінницькій області, МФО
802015, код за ЄДРПОУ 13327990.
Заяви на участь в аукціоні приймаються Регіональним відді
ленням ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця,
вул. Гоголя,10 до 19.03.07.
Аукціон відбудеться 23.03.2007 за адресою: м. ВінниA
ця, вул. Гоголя, 10 (вінницька філія ДАК «Національна меA
режа аукціонних центрів») о 10.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою йо
го розташування.
Додаткову інформацію можна одержати за місцем подання
заяви.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця,
вул. Гоголя,10, тел. 322534, час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім
вихідних).

4. Ділянка антикорозійних покрить у корпусі № 2, ВАТ Мус
сон», м. Севастополь, вул. Вакуленчука, 29.
5. Житловий будинок на 70 квартир, що знаходиться на ба
лансі ДП «Садовод», за адресою: м. Севастополь, с. Верхнє
садове.
6. 4поверховий житловий будинок із вбудовано
прибудованим приміщенням продовольчого магазину,
що знаходиться на балансі ДП «Радгосп — завод ім. По
ліни Осипенко», за адресою: м. Севастополь, с. Орлів
ка.
7. Будинок культури, що знаходиться на балансі ДП «Рад
госп — завод ім. Поліни Осипенко», за адресою: м. Севасто
поль, с. Полюшко, вул. Качинська.
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
1. Блок № 5 (інженернолабораторний корпус), м. Сімферо
поль, вул. Нестєрова.
2. Виробнича база АБЗ, Укравтодор, Чорноморський рн,
с. Громово.
3. Клуб, радгосп «Євпаторійський», Сакський рн, с. Вере
саєво.
4. 68квартирный житловий будинок, ВАТ «Феодосійський
механічний завод», м. Феодосія, вул. Чкалова, 96.
5. Сховище (ДОК12) військового санаторію «Крим», смт Пар
теніт.
6. Складська будівля, накриття та майданчик з твердим по
криттям, Укрсадвинпром, м. Сімферополь, 11й км Московсь
кого шосе.
7. Житловий будинок, ВАТ «Укртелеком», м. Бахчисарай,
мкрн 5, вул. Кооперативна, 17.
8. Гараж з профілакторієм, радгоспзавод «Предгір’я»,
«Кримрадгоспвинпром», Білогорський рн, с. Криничне.
9. Продовольчий склад, ВАТ «Торгмортранс», м. Керч, вул.
Кокорина, 116.
10. Профілакторій (100 місць), завод «Гідроприбор» («Гідро
апарат»), м. Феодосія, смт Орджонікідзе.
11. Реконструкція АТС під житловий будинок, ВАТ «Укртеле
ком», м. Саки, пер. Ветеринарний, 3.
12. 87квартирний житловий будинок з вбудовано
прибудованим магазином, пансіонат «Енергетик» НЕК «Укренер
го», Сімферопольський рн, смт Миколаївка, вул. Жовтневої Ре
волюції.
13. Буравлення та устаткування свердловини, ДП «Красно
партизанський виноробний завод», Красногвардійський рн,
с. Красний Партизан.
14. Очисні споруди (корпус № 32 разом з корпусом № 33),
ТОВ «Волєо», м. Керч, вул. Індустріальне шосе, 6.
15. Склад, ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин», м. Фе
одосія, вул. Самаріної, 19.
16. Господарська зона, ВАТ Горлівський ремонтно
механічний завод», м. Феодосія, вул. Дружби, 52а.
17. Будівельна ділянка бази відпочинку «Вимпел», ВАТ «Гор
лівський ремонтномеханічний завод», м. Феодосія, Чорномор
ський тупик, 6.
18. 51квартирний житловий будинок, виділений із складу
цілісного майнового комплексу ДП «Моноліт», м. Саки, вул. Ре
волюції.
19. Будинок — пансіонат на 500 місць Харківського ПО «Мо
ноліт» за адресою: Сакський рн, ст. Прибрежна.
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ ФДМУ
1. Адмінбудинок ДПІ в Ленінському районі за адресою: Ле
нінський рн, смт Леніне, вул. Пушкіна, 47.
2. Автовокзал «Теремки», що знаходиться на балансі ДП «Укрін
теравтосервіс», за адресою: м. Київ, вул. Велика Окружна до
рога.
3. Вбудованоприбудований магазин «Продукти», що знахо
диться на балансі Криворізької дирекції залізничних переве
зень державного підприємства Придніпровська залізниця, за
адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кирилен
ка, 23.
4. База відпочинку «Роксолана», що знаходиться на балансі
ВАТ «Домобудівник», за адресою: Одеська обл., Татарбунар
ський рн, с. Лиман.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта соціальної сфери —
літнього клубу, що знаходиться на балансі
Криворізького будівельноAмонтажного
експлуатаційного управління ДП Придніпровська
залізниця
Назва об’єкта: літній клуб.
Адреса об’єкта: 52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихат
ки, вул. Петровського, 133а.
Балансоутримувач: Криворізьке будівельномонтажне екс
плуатаційне управління ДП Придніпровська залізниця, адреса:
50023, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ленінського
Комсомолу, 5а, код за ЄДРПОУ 33325017.
Призначення об’єкта: проведення культурномасових заходів.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: літ. Б1 —
будівля літнього клубу загальною площею 577,4 м2; літ. Б2 —
приміщення кінопроекторної загальною площею 22,3 м2. Зе
мельна ділянка під об’єкт окремо не відведена. На даний час
об’єкт недіючий.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 17 364,00 грн.; ПДВ —
3 472,8 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
20 836,80 грн.
Умови продажу:
використання об’єкта за призначенням; виконувати всі сані
тарнотехнічні та інші правила з утримання об’єкта та забезпе
чити дотримання санітарноекологічних норм, передбачених
законодавством України; розрахунок за об’єкт приватизації
здійснюється грошовими коштами; право користування, купі
влі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом
приватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, вста
новленому чинним законодавством України; забезпечення ви
мог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час експлуатації об’єкта.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про
токолу аукціону або укладання договору купівліпродажу об’
єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартості
продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не
повертаються.
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Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 2 083,68 грн., що
становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації,
вносять на рахунок № 37311009001104 Головного управління
Державного казначейства України по Дніпропетровській обла
сті, МФО 805012, код за ЗКПО 13467337, Регіональному відді
ленню Фонду державного майна України по Дніпропетровсь
кій 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 23 березня 2007 р. о 10.00 на
товарній біржі «Катеринославська» за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, 5Aй поверх, тел.:
770A02A12, 36A65A55.
Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській обла
сті (вул. Комсомольська, 58, кімн. 315, 316). Кінцевий термін
прийняття заяв — 19 березня 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) 7428519, 7428965.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта соціальної
сфери — палацу культури «Коксохіміків»,
що знаходиться на балансі ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг»
(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: палац культури «Коксохіміків».
Адреса об’єкта: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Постишева, 19.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Міттал
Стіл Кривий Ріг», адреса: 50095, Дніпропетровська обл., м. Кри
вий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1, код за ЗКПО 09305497.
Призначення об’єкта: проведення культурномасових за
ходів.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: триповерхо
ва будівля палацу культури з підвалом загальною площею 2 962,3 м2;
замощення ІІІ; частотомір ЧЗ44, посилювач ДПУ — 200, люст
ри театральні — 4 одиниці. Земельна ділянка під об’єктом при
ватизації окремо не виділялась. Рік побудови — 1954, на даний
час об’єкт частково не використовується.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 494 833,20 грн.;
ПДВ — 298 966,64 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 793 799,84 грн.
Умови продажу:
використовувати зі збереженням профілю діяльності; вико
нувати всі санітарнотехнічні та інші правила з утримання об’
єкта та забезпечити дотримання санітарноекологічних норм,
передбачених законодавством України; розрахунок за об’єкт
приватизації здійснюється грошовими коштами; право кори
стування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір
під об’єктом приватизації покупцем вирішується самостійно
в порядку, встановленому чинним законодавством України;
забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколи
шнього природного середовища під час експлуатації об’єкта.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про
токолу аукціону або укладання договору купівліпродажу об’єк
та, 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 179 379,98 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 держав
ного майна України по Дніпропетровській області.
Аукціон відбудеться 23 березня 2007 о 10.00 на тоA
варній біржі «Катеринославська» за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, 5Aй поверх,
тел.: 770A02A12, 36A65A55.

Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській обла
сті (вул. Комсомольська, 58, кімн. 315, 316). Кінцевий термін
прийняття заяв — 19 березня 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) 7428519, 7428965.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні їдальні,
що знаходиться на балансі СТОВ Агрофірма «Салтівське»
(початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: їдальня, що знаходиться на балансі СТОВ Аг
рофірма «Салтівське».
Адреса об’єкта: 62561, Харківська обл., Вовчанський рн, с.
Петрівське, вул. Петровського, 49.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00850425, СТОВ Агро
фірма «Салтівське», 62561, Харківська обл., Вовчанський рн,
с. Петрівське.
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: їдальня — рік побудови 1968, у т. ч.: не
житлова будівля їдальні, літ. А1, загальною площею 338,9 м2;
сарай, літ. Б; вбиральня, літ. У; залишки металевої огорожі і кот
ла; дерев’яна лавка; плити тротуарні (6 од.). Об’єкт недіючий.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена. Питання землекористування покупець вирішує само
стійно.
Вартість продажу без ПДВ — 52 597,30 грн., ПДВ — 10 519,46 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (зни
жено на 30%) — 63 116,76 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Без збереження профілю.
2. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної
вартості.
3. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
4. У разі подальшого відчуження або передачі в заставу
об’єкта приватизації протягом одного року з моменту нота
ріального посвідчення договору купівліпродажу погодити це
відчуження або передачу в заставу з Регіональним відділен
ням ФДМУ по Харківській області.
5. Ужити заходів щодо оформлення земельної ділянки від
повідно до вимог чинного законодавства України протягом од
ного року з моменту переходу до покупця права власності на
об’єкт приватизації.
6. Дотримуватись екологічносанітарних норм та правил по
жежної безпеки.
7. Покласти виконання умов пунктів 1, 4, 5, 6 на нового влас
ника — у разі відчуження об’єкта приватизації.
8. Покласти виконання умов пунктів 1, 6 на орендаря в разі
передачі об’єкта в оренду.
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 6 311,68 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 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. ШатілоA
ва Дача, 4.

ÊÎÍÊÓÐÑÈ Ç Â²ÄÁÎÐÓ ÅÊÑÏÅÐÒ²Â
Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 01.12.2004 № 103616511 редакція приймає електронною поштою від регіональних відділень
ФДМУ (gazeta@spfu.gov.ua) щосереди до 15.00 на публікацію в газеті «Відомості приватизації» інформації про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності.
Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, в якому зазначаються:
вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист;
прізвище, ім’я та по батькові (повністю), телефон виконавця;
електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше вищезазначеного терміну, будуть опубліковані у номері газети, що вийде друком лише за два тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у паперовому вигляді залишаються в регіональному відділенні.
ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде
залучено до проведення незалежної оцінки об’єктів
1. Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, — незавершеA
не будівництво пресової та реконструкції пневмотранспорту, що
розташовано на території видавництва «Таврида».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою привати
зації шляхом продажу на аукціоні.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул.
Генерала Васильєва, 44.
2. Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, — будівля їдальні
№ 205, що знаходиться на балансі ТОВ АК «Ветеран». Площа — 2 785 м2.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою привати
зації шляхом продажу на аукціоні.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Мо
сковська, 182а.
3. Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, — будівля лазA
ні, що не увійшла до статутного фонду ВАТ «Дубки».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою привати
зації шляхом продажу на аукціоні.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Сімферопольський
рн, с. Дубки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі докумен
ти: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна, копії посвідчення про підвищення ква
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ліфікації оцінювачів; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залу
чено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копію сертифіка
та суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державно
го майна України; інформацію про претендента (документ, у якому зазна
чаються відомості 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); конкурсну пропозицію щодо вартості вико
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також те
рміну виконання робіт (у календарних днях) — подаються в запечатаному
конверті; один конверт із зазначеною адресою учасника конкурсу.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 14 лютого 2007 року о 10.00 у Фонді майA
на Автономної Республіки Крим за адресою: м. Сімферополь, вул.
Севастопольська, 17.
Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодства Фонду
майна Автономної Республіки Крим до 7 лютого 2007 року за тією ж ад
ресою, каб. 7, телефон/факс для довідок (0652) 604732.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
Об’єкт незавершеного будівництва державної власності — об
ладнання м’ясокомбінату (117 найменувань), не переданого до мон

Останній день приймання заяв — 19 березня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розта
шування.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні лазні,
що знаходиться на балансі ВАТ
«Савинський цукровий завод»
(початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: лазня, що знаходиться на балансі ВАТ «Са
винський цукровий завод».
Адреса об’єкта: 64270, Харківська обл., Балаклійський рн,
смт Савинці, вул. Шкільна, 2.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00373267, ВАТ «Са
винський цукровий завод», 64270, Харківська обл., Балак
лійський рн, смт Савинці, Савинське шосе, 1.
Призначення об’єкта: побутове обслуговування населення.
Відомості про об’єкт: цегляна нежитлова будівля лазні, літ. Б1,
загальною площею 145,5 м2, 1963 року побудови, недіюча.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена. Питання землекористування покупець вирішує само
стійно.
Вартість продажу без ПДВ — 6 300,00 грн., ПДВ — 1 260,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (зни
жено на 30%) — 7 560,00 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Об’єкт приватизується без збереження профілю.
2. Об’єкт не підлягає розбиранню.
3. 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.
4. 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.
5. 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 Регіональним відділен
ням ФДМУ по Харківській області.
6. Ужити заходів щодо оформлення земельної ділянки від
повідно до вимог чинного законодавства України протягом од
ного року.
7. Дотримуватись санітарноекологічних норм та правил по
жежної безпеки.
8. Протягом одного року в разі подальшого відчуження об’єк
та приватизації покласти умови пунктів 2, 4, 5, 6, 7 на нового
власника, у разі передачі об’єкта в оренду умови пунктів 2, 4, 7 —
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 756,00 грн., що становить 10 відсот
ків від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховують
ся Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на
р/р № 37317000140001 в ГУДКУ у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіо
нальне 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 ДерA
жавної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонA
них центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 19 березня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
тажу або такого, що не потребує монтажу, за адресою: Вінни
цька область, Вінницький район, с. Комарів, ДП «Вінницький
завод «Кристал».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.01.2007.
Балансова первісна вартість станом на 30.11.2006 —
693 660,11 грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної
комісії документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів нале
жать: заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія уста
новчого документа претендента; копії документів, що підтверджують
кваліфікацію оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претенден
том до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єк
та оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна; інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто
го 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 в запечатаному конвер
ті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у ка
лендарних днях). Регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій області
розглядатиме лише такі конкурсні пропозиції претендентів, в яких тер
мін виконання робіт відповідає вимогам Методики оцінки майна, затвер
дженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її не
своєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається,
конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкур
сі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою після за
твердження протоколу засідання комісії. Претендент має право відкли
кати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це пись
мово голову комісії.
Конкурс відбудеться 20 лютого 2007 року об 11.00 за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 35A26A31.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіональ
ного відділення до 17.00 14 лютого 2007 року (включно) за адре
сою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.

31 січня 2007 року
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна
Оцінка буде здійснюватись згідно з Методикою оцінки майна, за
твердженою постановою КМУ від 10.12.03. № 1891.
1. Назва об’єкта: тимчасова споруда — металева конструкція, що
знаходиться на балансі ВАТ «Луцький автомобільний завод».
Адреса об’єкта: ВолодимирВолинський рн., с. Кладнів.
Мета проведення незалежної оцінки: оцінка майна об’єкта, який при
ватизується шляхом продажу на аукціоні.
Балансова (первісна) вартість основних, вартість незавершеного бу
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних акти
вів: 37 995 грн. станом на 30.09.04.
Запланована дата оцінки: 31.01.07.
2. Назва об’єкта: розмір відшкодувань за державне майно, яке під
час приватизації не увійшло до статутного фонду ВАТ «Володимир
Волинське АТП10762» — бензин А76 — 5 746 кг, дизельне пальне —
12 749 кг, автогума — 20 комплектів, матеріали — 1 020 од.
Адреса об’єкта: 44700, м. ВолодимирВолинський, вул. Ковельська,
239.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру відшкоду
вань, що необхідно повернути до державного бюджету за державне май
но, яке під час приватизації не увійшло до статутного фонду ВАТ «Воло
димирВолинське АТП10762».
Балансова (залишкова) вартість основних засобів: —.
Запланована дата оцінки: 31.01.07.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіонального
відділення документацію у запечатаному конверті з описом підтверд
них документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів на
лежать: заява на участь у конкурсі за встановленою формою по кожно
му об’єкту окремо; копії установчих документів претендента; копії квалі
фікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залу
чено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сер
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; інформація про претендента ( документ , який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конвер
ті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.
Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність: відповід
ної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має підтвер
джуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцт
вами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відпові
дно до Порядку реєстру фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі
оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355 і зареє
строваного в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283; до
свіду суб’єкта оціночної діяльності у проведені оцінки майна, зокрема поді
бного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досві
ду у проведені оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких
додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання ро
біт з оцінки майна.
Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазначати в єди
ній одиниці виміру — календарних днях.
Конкурс відбудеться 14 лютого 2007 року в Регіональному віддіA
ленні ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, КиївсьA
кий майдан, 9, кімната 832, телефон для довідок 4A04A78.
Конкурсну документацію слід подати до загального відділу Регіона
льного відділення ФДМУ по Волинській області до 10 лютого 2007 року
включно за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімната 833.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Донецькій області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки майна (запланована дата оцінки — 31.01.07)
Об’єкт комунальної власності групи А.
Назва об’єкта: нежитлова будівля, що знаходиться на балансі Микіль
ської сільської ради.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної вартості
для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: Волноваський рн, с. Микільське, вул. Кар
ла Маркса, 3.
Балансова залишкова вартість: 8 819,00 грн.
Телефон (244) 52410.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комі
сії конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться у конверті. До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого до
кумента претендента; копії кваліфікаційних документів та свідоцтв про ре
єстрацію у Державному реєстрі оцінювачів, які працюють у штатному скла
ді та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцін
ку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено прете
ндентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково за
лучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна
тощо); конкурсна пропозиція, яка подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, по
в’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.
Конкурс відбудеться 15 лютого 2007 року о 10.00 за адресою:
м. Донецьк, вул. Артема, 97.
Конкурсна документація подається до загального відділу регіонально
го відділення не пізніше, ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати про
ведення конкурсу (включно) за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97, к.
530. Тел. для довідок 3359373.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
яких буде залучено до проведення незалежної оцінки об’єкта
Група інвентарних об’єктів, у складі:
будівля ларька (інв. № 7618), загальна площа — 96,5 м2;
холодильник «АпшеронКШ246» (інв. № 7619), заводський № 766701.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл. Михайлівський район, с.
Бурчак, пров. Шкільний,13а.
Телефон (контактний) (232) 26184.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу
на аукціоні.
Балансоутримувач — ВАТ «Агрофірма «Червоний фронт».
Балансова залишкова вартість станом на 01.07.06 — 1 268,01 грн.
Запланована дата оцінки: 31.01.2007.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційноправова форма: державна.

31 січня 2007 року

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
яких буде залучено до проведення незалежної оцінки
1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення 201 підвалу, літ. А1, плоA
ща — 148,4 м2; нежитлові приміщення II першого поверху (номери
частин приміщення — № 16, 17, 28, площа — 30,0 м 2, що становить
9/100 приміщення II ) літ. А1.
Виконано поліпшення. Приміщення орендуються ТОВ «ІнтерЗапо
ріжжя».
Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Українська/Героїв Ста
лінграда, 39/6.
Телефони (контактні): 2130903, 2201226, Троян В. С.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Балансоутримувач — відсутній.
Запланована дата оцінки: 28.02.2007.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційноправова форма: державна.
2. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів, а саме: нежитлова
адміністративна будівля, літ. А2, площа — 795,1 м2; адміністративна бу
дівля, літ. Г, площа — 78,7 м2; будівля складу, літ. Б, площа — 7,9 м2;
будівля гаража, літ. Д, площа — 61,4 м2; навіс, літ. В, площа — 16,8 м2;
паркан № 1, ворота № 2, 3, водовідвідний лоток № 4, замощення I, пло
ща — 480,0 м2.
Виконано поліпшення. Об’єкти орендуються ТОВ «БілдСервіс».
Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Фільтрова, 21.
Телефон (контактний) 570391, Солодуненко В. М.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Балансоутримувач — ТОВ «БілдСервіс».
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 01.12.06
— 250 938,13 грн.
Запланована дата оцінки: 28.02.2007.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційноправова форма: державна.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвер
дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.03 № 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної дія
льності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
25.11.03 № 2100 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
19.12.03 за № 1194/8515.
Претендентам потрібно подати в запечатаному конверті документа
цію з описом підтвердних документів: заяву на участь у конкурсі за вста
новленою формою; копію установчих документів претендента; копії квалі
фікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку май
на; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претенден
том до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; копії сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформацію про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та дода
тково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібно
го майна тощо); один конверт із зазначенням адреси претендента.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конвер
ті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній оди
ниці виміру — календарних днях. Конкурсну документацію слід подава
ти до загального відділу регіонального відділення ФДМУ (кімн. 767) до
09.02.2007 (включно).
Конкурс відбудеться 15.02.2007 у кімн. 748 за адресою: м.
Запоріжжя, пр. Леніна, 164. Телефони для довідок: 213A50A29,
213A50A30.

5. Cпеціальна пересувна ремонтноAслюсарна майстерня
ЗІЛA157К ПАРМA1М № 00A24 ЛУЕ.
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: м. Луганськ, вул. А. Ліньова, 98а.
Балансоутримувач — ВАТ «Луганське АТП10955», тел. (0642) 651071.
Запланована дата оцінки — 31.01.2007.
6. Cпеціальний автомобіль ЗІЛA131 МТОAАТ № 96A62 ВГВ.
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: м. Луганськ, вул. А. Ліньова, 98а.
Балансоутримувач — ВАТ «Луганське АТП10955», тел. (0642) 651071.
Запланована дата оцінки — 31.01.2007.
7. Cпеціальна пересувна ремонтноAслюсарна майстерня
ЗІЛA157К ПАРМA1М № 52A29 ВГН.
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: м. Красний Луч, Антрацитівське шосе, 36.
Балансоутримувач — ВАТ «АТП10911», тел. (06432) 22602.
Запланована дата оцінки — 31.01.2007.
8. Cпеціальна пересувна ремонтноAслюсарна майстерня
ЗІЛA157К ПАРМA1М № 52A31 ВГН.
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: м. Красний Луч, Антрацитівське шосе, 36.
Балансоутримувач — ВАТ «АТП10911», тел. (06432) 22602.
Запланована дата оцінки — 31.01.2007.
9. Cпеціальний автомобіль ЗІЛA157К ПАРМA1М № 52A30 ВГН.
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: м. Красний Луч, Антрацитівське шосе, 36.
Балансоутримувач — ВАТ «АТП10911», тел. (06432) 22602.
Запланована дата оцінки — 31.01.2007.
10. Автомобільний причіп ИАПЗA738 (ТИП 1AПA2,5) № 45A06 ВР.
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: м. Красний Луч, Антрацитівське шосе, 36.
Балансоутримувач — ВАТ «АТП10911», тел. (06432) 22602.
Запланована дата оцінки — 31.01.2007.
11. Автомобільний причіп 1AАПA1,5Г № 45A05 ВР.
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: м. Красний Луч, Антрацитівське шосе, 36.
Балансоутримувач — ВАТ «АТП10911», тел. (06432) 22602.
Запланована дата оцінки — 31.01.2007.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого Міністерством юстиції Укра
їни 19.12.2003 за № 1194/8515.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що
має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінюва
чів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви
даними відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Дер
жавному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283;
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зок
рема подібного майна;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у
проведенні оцінки подібного майна;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом
оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна;
у разі необхідності — спеціального дозволу на провадження діяльно
сті, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної ді
яльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають у тру
дових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльно
сті, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, ви
даних відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійс
нення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцін
ки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення Фон
ду державного майна України конкурсну документацію, яка складаєть
ся з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних
документів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою фор
мою; копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залу
чено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; пись
мові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оці
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та до
датково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі поді
бного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він
не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального
відділення ФДМУ по Луганській області (м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а,
кімната 206) до 17.00 12.02.2007.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зро
бити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться 19.02.2007 о 15.00 в Регіональному віддіA
ленні ФДМУ по Луганській області за адресою: 91000, м. Луганськ,
пл. Героїв ВВВ, 3а.
Телефон для довідок 580330.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Луганській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення оцінки майна
1. Cпеціальна пересувна ремонтноAслюсарна майстерня ЗІЛA
157К ПАРМA1М № 00A12 ЛУЕ.
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: м. Луганськ, вул. А. Ліньова, 98а.
Балансоутримувач — ВАТ «Луганське АТП10955», тел. (0642)
651071.
Запланована дата оцінки — 31.01.2007.
2. Cпеціальний автомобіль ЗІЛA157К ПАРМA1М № 00A27 ЛУГ.
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: м. Луганськ, вул. А. Ліньова, 98а.
Балансоутримувач — ВАТ «Луганське АТП10955», тел. (0642) 651071.
Запланована дата оцінки — 31.01.2007.
3. Cпеціальний автомобіль ЗІЛA157 КВ МТОAАТ № 66A67 ЛУМ.
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: м. Луганськ, вул. А. Ліньова, 98а.
Балансоутримувач — ВАТ «Луганське АТП10955», тел. (0642) 651071.
Запланована дата оцінки — 31.01.2007.
4. Cпеціальний автомобіль ЗІЛA131 МТОAАТ № 46A40 ВГП.
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: м. Луганськ, вул. А. Ліньова, 98а.
Балансоутримувач — ВАТ «Луганське АТП10955», тел. (0642) 651071.
Запланована дата оцінки — 31.01.2007.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Львівській області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, яких буде залучено до
проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
державної та комунальної власності групи А
Державна власність.
Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованоAприбудованого
приміщення при вході до гуртожитку.
Адреса: Кам’янкаБузький рн, смт Добротвір, вул. І. Франка, 14.
Балансоутримувач: Добротвірська ТЕС — структурний підрозділ від
критого акціонерного товариства «Західенерго».
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єкта на аук
ціоні.
Комунальна власність.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 104,6 м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. Сокальська, 30.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Червонограджитлоко
мунсервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 7,7 м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. Сокальська, 30.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Червонограджитлоко
мунсервіс».

Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвер
дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.03 № 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної дія
льності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
25.11.03 № 2100 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
19.12.03 за № 1194/8515.
Претендентам потрібно подати в запечатаному конверті документацію
з описом підтвердних документів: заяву на участь у конкурсі за встановле
ною формою; копію установчих документів претендента; копії кваліфікацій
них документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; пись
мові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до про
ведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами; копії сертифіката суб’єкта оціночної діяль
ності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інфор
мацію про претендента (документ, 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 подібного майна тощо); один
конверт із зазначенням адреси претендента.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конве
рті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання ро
біт.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній оди
ниці виміру — календарних днях. Конкурсну документацію слід подава
ти до загального відділу регіонального відділення ФДМУ (кімн. № 767)
до 09.02.2007 (включно).
Конкурс відбудеться 15.02.2007 у кімн. № 748 за адресою:
м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164. Телефони для довідок: 213A50A29,
213A50A30.
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Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 11,8 м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. С. Бандери, 1.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Червонограджитлоко
мунсервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 55,8 м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. Сокальська, 12.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Червонограджитлоко
мунсервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 9,3 м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. Грушевського, 5.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Червонограджитлоко
мунсервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 89,6 м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. В. Стуса, 21.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Червонограджитлоко
мунсервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 178,6 м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. В. Івасюка, 18.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Червонограджитлоко
мунсервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 23,5 м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. Корольова, 13.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Червонограджитлоко
мунсервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 59,1 м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. Сокальська, 30.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Червонограджитлоко
мунсервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 69,3 м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. Св. Володимира, 11.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Червонограджитлоко
мунсервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 184,5 м2.
Адреса: м. Червоноград, пл. Соборна, 1.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Червонограджитлоко
мунсервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 128,2 м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. Сокальська, 10.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Червонограджитлоко
мунсервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 23,6 м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. Мазепи, 8.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Червонограджитлоко
мунсервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 12,6 м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. Сокальська, 1.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Червонограджитлоко
мунсервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 35,1 м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. С. Бандери, 11.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Червонограджитлоко
мунсервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 85,1 м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. Шептицького, 12.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Червонограджитлоко
мунсервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 35,9 м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. В. Стуса, 25.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Червонограджитлоко
мунсервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 27,7 м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. Грушевського, 1.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Червонограджитлоко
мунсервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 9,2 м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. Грушевського, 5.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Червонограджитлоко
мунсервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 11,5 м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. С. Бандери, 7.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Червонограджитлоко
мунсервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 52,8 м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. Сокальська, 10.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Червонограджитлоко
мунсервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 56,6 м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. Мазепи, 16.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Червонограджитлоко
мунсервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі доку
менти: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за
твердженого наказом ФДМУ від 25.11.03 № 2100); копію установчого до
кумента претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра
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цюють у штатному складі та яких буде залучено претендентом до прове
дення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оціню
вачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре
тенденту ФДМУ; інформацію про претендента (документ, який містить ві
домості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та осо
бистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки, у тому числі подібно
го майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конве
рті і повинна містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, каль
куляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконан
ня робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по ЛьвівA
ській області 14 лютого 2007 р. о 12.00 за адресою: м. Львів, вул.
Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області до 16.45
9 лютого 2007 р. Телефон для довідок (0322) 741224.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Миколаївській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
державного майна
1. Приміщення боксу площею 99,6 м2, які знаходяться на балан
сі ВАТ «Вантажавтосервіс» за адресою: м. Миколаїв, вул. Авангард
на, 6/15 (визначення ринкової вартості для приватизації шляхом прода
жу на аукціоні).
2. Підвальні приміщення площею 248,9 м2, які знаходяться на ба
лансі ВАТ «Вантажавтосервіс» за адресою: м. Миколаїв, вул. Авангард
на, 6/16 (визначення ринкової вартості для приватизації шляхом прода
жу на аукціоні).
3. Вагончики побутові (3 шт. площею 27 м2 кожний), які знахо
дяться на балансі ВАТ «Сільгоспхімія» за адресою: Миколаївська обл.,
м. Снігурівка, вул. Енгельса, 37 (визначення ринкової вартості для при
ватизації шляхом продажу на аукціоні).
Учасникам конкурсу потрібно подати до канцелярії Регіонального від
ділення Фонду державного майна України по Миколаївській області кон
курсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних до
кументів, що містяться в конверті, а саме: заяву на участь в конкурсі за
встановленою формою; нотаріально посвідчену копію установчого доку
мента претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра
цюють у штатному складі, та які будуть залучені до проведення оцінки;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фо
ндом державного майна України; один конверт із зазначенням адреси уча
сника конкурсу; інформацію про претендента (документ, який містить ві
домості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та осо
бистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у штатному складі).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конве
рті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання ро
біт.
Конкурс відбудеться через чотирнадцять днів після опублікуванA
ня цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6Aй
поверх, кімн. 33.
Конкурсна документація подається до канцелярії Регіонального від
ділення Фонду державного майна України по Миколаївській області
за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (вклю
чно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6й поверх, кімн. 38.
Телефон для довідок 470411.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області про
оголошення повторного конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації
У зв’язку з отриманням додаткової інформації щодо об’єкта малої при
ватизації державної власності — цілісного майнового комплексу колиш
нього державного підприємства хлібозаводу «Поділля», що знаходить
ся на балансі та орендується ТОВ «Котовський хлібозавод «Поділля» за
адресою: Одеська область, м. Котовськ, просп. Котовського, 21, комісія
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на своєму засіданні (протокол
від 22.01.2007) прийняла рішення.
1. Щодо скасування результатів конкурсу по зазначеному об’єкту, який
відбувся 20.10.2006.
2. Щодо оголошення повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціноч
ної діяльності.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація способом прода
жу за конкурсом.
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс колишнього державного
підприємства хлібозавод «Поділля», що знаходиться на балансі та орен
дується ТОВ «Котовський хлібозавод «Поділля».
Місцезнаходження об’єкта: 68100, Одеська область, м. Котовськ, про
спект Котовського, 21.
Телефони: 25692, 73306.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — ні.
Організаційноправова форма — державна.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що
виробляються, — хлібопекарна промисловість.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (ос
новних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів) — основних засобів — 43.
Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товари
ства — 51,0 тис. грн.
Балансова залишкова вартість основних засобів — 596,7 тис. грн.,
у т.ч. орендованих 501,6 тис. грн. станом на 31.12.2006.
Запланована дата оцінки: 31.01.2007.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є: відповідно до По
ложення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвер
дженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100, зареєстрованого
Мін’юстом 19.12.2003 за № 1194/8515, документація подається пре
тендентом в запечатаному конверті з описом підтвердних документів,
що містяться в конверті.
До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсі за вста
новленою формою; копія установчого документа претендента; копії квалі
фікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціноч
ної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про прете
ндента, щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду ро
боти оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залуча
ються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він
не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Подібне майно може оцінюватися лише оцінювачем, що має відповідну
кваліфікацію по землі. Конкурсну документацію слід подавати до Регіона
льного відділення ФДМУ по Одеській області до 15.02.2007 за адресою:
65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11й поверх, кімн. 1113.
Конкурс відбудеться 20.02.2007.
Довідки за телефонами: (048) 7315028, 7315039.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення оцінки майна станом на
31.01.2007
1. Назва об’єкта: комплекс будівель, що знаходиться на балансі Сум
ського державного селекційного центру.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Білопілля, вул. Тернівська, 66.
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової вартості
об’єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Склад об’єкта: адмінбудівля, прибудова, свинарник, 2 ізолятори, га
раж, прохідна, водокачка, льодник, овочесховище.
2. Назва об’єкта: база відпочинку, що знаходиться на балансі ПП
«Кримтекс».
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., с. Погорілівка Кролевець
кого рну.
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової вартості
об’єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Склад об’єкта: один будиночок.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвер
дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
Претенденти подають таку конкурсну документацію: заяву на участь у кон
курсі за встановленою формою; копію установчого документа претендента;
копію свідоцтва платника податку; копії кваліфікаційних документів оцінювачів
(у тому числі копії посвідчень про підвищення кваліфікації), які працюють у шта
тному 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 оці
нку майна, завірені їх особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оці
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформацію про претендента (документ, який містить відомості про претенде
нта 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 подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він
не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться 19 лютого 2007 року о 10.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4Aй поверх, кімн. 3.
Кінцевий термін подачі конкурсної документації: 13 лютого 2007 року
(включно).

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів
приватизації
Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ157 КЕ, фургон, держ. № 3871 ТЕР,
рік випуску 1970, що знаходиться на балансі ВАТ «Бережаниавтотранс».
Адреса об’єкта оцінки: вул. Тернопільська, 9, м. Бережани Тернопіль
ської області.
Мета оцінки: визначення вартості об’єкта для приватизації шляхом
продажу на аукціоні.
Балансова вартість автомобіля станом на 01.01.2007 — 28 923,08 грн.
Залишкова вартість автомобіля станом на 01.01.2007 — 2 985,74 грн.
Запланована дата оцінки — 31.01.2007.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну до
кументацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті, а саме: заяву на участь у конкурсі за встановленою фо
рмою; копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних доку
ментів оцінювачів, які працюють у штатному складі претендента та копії ква
ліфікаційних документів оцінювачів, яких буде додатково залучено до прове
дення оцінки та підписання звіту про оцінку майна та висновку про його вар
тість (кваліфікаційне посвідчення, свідоцтво про реєстрацію в Державному
реєстрі оцінювачів, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за від
повідними напрямами); письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за
лучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання зві
ту про оцінку та висновку про вартість майна, завірені їхніми особистими під
писами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претен
денту Фондом державного майна України; інформацію про претендента (до
кумент, який повинен містити відомості про претендента щодо його досвіду
з оцінки майна, зокрема подібного майна, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі, проходження ними
підвищення кваліфікації, кількості осіб, що склали кваліфікаційний іспит що
до кількості осіб, що перебували на стажуванні в суб’єкта оціночної діяльнос
ті та кваліфікації оцінювачів, які додатково залучаються ним до проведення
незалежної оцінки, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конве
рті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт
(не більше 10 календарних днів).
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
до участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної дія
льності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльно
сті, виданих ФДМУ відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими пе
редбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напря
мом — «Оцінка об’єктів у матеріальній формі та спеціалізації в ме
жах 1.3. «Оцінка дорожніх транспортних засобів»; мають практичний
досвід у проведенні оцінки дорожніх транспортних засобів; в їх складі
працюють оцінювачі, які будуть залучатися до виконання незалеж
ної оцінки майна, мають чинні кваліфікаційні документи оцінювачів
за напрямом — «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалі
зації в межах 1.3. «Оцінка дорожніх транспортних засобів» та свідо
цтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, видані від
повідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Держав
ному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державно
го майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Мініс
терстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283 (z109201 ).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації, або її не
своєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конку
рсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою після за
твердження протоколу засідання комісії.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення кон
курсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсна документація приймається до 8 лютого 2007 року включно
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 604.
Конкурс відбудеться 15 лютого 2007 року в Регіональному відA
діленні ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11.
Телефон для довідок 526685.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення оцінки державного майна
1. Об’єкт групи А державної власності — автомобіль ЗІЛA131 МРМA
М1, державний номер 59A24 ХОН (інв. ПАРМ), який знаходиться на
балансі ВАТ «Херсонське автотранспортне підприємство 16554», але не
увійшов до його статутного фонду, та знаходиться за адресою: м. Хер
сон, вул. Макарова, 5.
Спосіб приватизації — аукціон.
Запланована дата оцінки: 31.01.07.
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2. Об’єкт групи А державної власності — автомобіль ЗІЛA131 автоA
майстерня ПАРМA1М1, державний номер 73A59 ХОН (інв. ПАРМ)
та зарядна електростанція ЕСБA4AВЗAМ1 на одновісному причепі,
який знаходиться на балансі ВАТ «Херсонське автотранспортне підпри
ємство 16554», але не увійшов до його статутного фонду, та знаходить
ся за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, 5.
Спосіб приватизації — аукціон.
Запланована дата оцінки: 31.01.07.
3. Об’єкт групи А державної власності — автомобіль ЗІЛA131 МР, дерA
жавний номер 00A43 ХОН, який знаходиться на балансі ВАТ «Херсонське
автотранспортне підприємство 16554», але не увійшов до його статутного фо
нду, та знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, 5.
Спосіб приватизації — аукціон.
Запланована дата оцінки: 31.01.07.
4. Об’єкт групи А державної власності — автомобіль ЗІЛA131 автоA
майстерня ПАРМA1М1, державний номер 73A58 ХОН (інв. ПАРМ)
та електрозварювальний агрегат на одновісному причепі ІАПЗA
738, який знаходиться на балансі ВАТ «Херсонське автотранспортне під
приємство 16554», але не увійшов до його статутного фонду, та знахо
диться за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, 5.
Спосіб приватизації — аукціон.
Запланована дата оцінки: 31.01.07.
5. Об’єкт групи А державної власності — комплект автомобільного
майна № 1 у кількості 6 одиниць, який знаходиться на балансі ВАТ
«Херсонське автотранспортне підприємство 16554», але не увійшов до
його статутного фонду, та знаходиться за адресою: м. Херсон, вул.
Макарова, 5.
Спосіб приватизації — аукціон.
Запланована дата оцінки: 31.01.07.
6. Об’єкт групи А державної власності — ЗІП на кожний автомобіль
у кількості 76 одиниць, який знаходиться на балансі ВАТ «Херсонське
автотранспортне підприємство 16554», але не увійшов до його статут
ного фонду, та знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, 5.
Спосіб приватизації — аукціон.
Запланована дата оцінки: 31.01.07.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в
запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ
№ 2100 від 25.11.2003): заяву на участь у конкурсі за встановленою фор
мою; копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до
кументів, оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залуче
но до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові
згоди оцінювачів, яких буде залучено претендентом до проведення робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми осо
бистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, ви
даного претенденту Фондом державного майна України; інформацію про
претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з неза
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конве
рті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (не
більше 15 календарних днів).
Комісія розглядатиме лише такі пропозиції учасників конкурсу, які пе
редбачають оплату послуг після продажу об’єкта на аукціоні.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоє
часного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 15.02.07 за адресою: м. Херсон, бульвар
Мирний, 3, РВ ФДМУ по Херсонській області.
Конкурсна документація приймається до 12.02.07 (включно) за адре
сою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, РВ ФДМУ по Херсонській області,
кімн. 502, тел. для довідок 493368.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде
залучено до проведення незалежної оцінки
Нежитлове приміщення площею 82,0 м2, що розташоване за адре
сою: м. Київ, вул. Червонопартизанська, 13, літ. А.
Нежитлові приміщення площею 456,5 м2, що розташовані за адресою:
м. Київ, вул. Верхня, 3—5.
Нежитлові приміщення площею 125,7 м2, що розташовані за адресою:
м. Київ, вул. Командарма Каменева, 4а.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фон
ду державного майна України по м. Києву конкурсну документацію, яка
складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.
До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсі (за вста
новленою формою); копія установчого документа претендента; копії ква
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку май
на; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претенден
том 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 відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та дода
тково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібно
го майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він
не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазначати в єди
ній одиниці виміру — календарних днях.
Конкурсна документація претендента подається на кожний об’єкт
окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку: «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться 16 лютого 2007 р. о 10.00 в Регіональному
відділенні Фонду державного майна України по м. Києву за адреA
сою: м. Київ, бульвар Шевченка, 50г, тел. для довідок 235A53A86.
Документи приймаються до 12.30 12 лютого 2007 р. за адресою: м.
Київ, бульвар Т. Шевченка, 50г, кімн. 215. Тел. для довідок 2355386.

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 Д
Оценка осуществляется в соответствии с Методикой оценки имуще
ства, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от
10.12.03 № 1891.
1. Название объекта приватизации: объект незавершенного строи
тельства — глубоководный водовыпуск в Каламитском заливе, СеA
вероAКрымский канал (ІІІ очередь), находящийся на балансе госу
дарственного предприятия «Эксплуатационнотехническое управление
«Водоэнергоремналадка».
Местонахождение объекта: Автономная Республика Крым, Сакский
район, с. Фрунзе.
Цель проведения независимой оценки: определение рыночной стоимо
сти объекта приватизации для продажи на аукционе под разборку.
Дата оценки: 31.01.2007.
Объект предназначался для сброса дренажных вод Северо
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Крымского канала в Каламитский залив. Строительство осуществлялось
в период с 1988 по 1995 г.
Состоит из полиэтиленовых труб ф 800 мм, толщина стен 45,3 мм —
около 600 метров; стальные трубы ф 820 мм, толщина стен 12 мм —
около 180 метров; стальные трубы ф 720 мм, толщина стен 12 мм —
около 1 030 метров.
Строительная готовность — около 95%.
Объекты, содержащие государственную тайну, отсутствуют.
2. Название объекта приватизации: объект незавершенного строи
тельства: напорные трубопроводы НТA3, НТA4, СевероAКрымский
канал (ІІІ очередь), находящиеся на балансе государственного пред
приятия «Эксплуатационнотехническое управление «Водоэнергорем
наладка».
Местонахождение объекта: Автономная Республика Крым, Сакский
район, с. Ивановка.
Цель проведения независимой оценки: определение рыночной стоимо
сти объекта приватизации для продажи на аукционе под разборку.
Дата оценки: 31.01.2007.
Объект предназначался для перекачки дренажного стока к глубоко
водному выпуску СевероКрымского канала в Каламитский залив. Стро
ительство осуществлялось в период с 1990 по 1995 г.
Трубопровод НТ3, общей протяженностью около 7 340 метров, сос
тоящий из: железобетонных труб ТН802 около 7 010 метров; стальных
труб ф 820 мм, толщина стен 12 мм — около 334 метров.
Трубопровод НТ4, общей протяженностью около 7 470 метров,
состоящий из: железобетонных труб ТН802 около 7 000 метров;
стальных труб ф 820 мм, толщина стен 12 мм — около 500 метров.
Объекты, содержащие государственную тайну, отсутствуют.
Конкурсный отбор субъектов оценочной деятельности будет осуще
ствляться в соответствии с Положением о конкурсном отборе субъек
тов оценочной деятельности, утвержденным приказом ФГИУ от
25.11.2003 № 2100, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Украины 19.12.2003 под № 1194/8515.
Требованием к претенденту для участия в конкурсе является наличие:
соответствующей квалификации оценщика относительно оценки объ
екта, что подтверждается действующими квалификационными докумен
тами оценщика и свидетельством о регистрации в Государственном ре
естре физических лиц (оценщиков) в Государственном реестре оценщи
ков, утвержденным приказом ФГИУ от 19.12.01 № 2355 и зарегистриро
ванным в Министерстве юстиции Украины под № 1092/6283;
опыта субъекта оценочной деятельности в проведении оценки иму
щества, в особенности подобного имущества;
перечень оценщиков, которые будут привлечены к выполнению ра
бот по оценке имущества и подписания отчетов об оценке имущества и
их личного опыта в проведении оценки подобного имущества;
письменного согласия оценщиков, которые дополнительно будут при
влечены субъектом оценочной деятельности к выполнению работ по оце
нке имущества.
К участию в конкурсе могут быть допущены субъекты оценочной
деятельности, действующие на основании сертификатов субъектов
оценочной деятельности, выданных на основании Закона Украины «Об
оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оце
ночную деятельность в Украине», которыми предусмотрено осущес
твление практической деятельности по оценке имущества и специа
лизации в рамках направлений, соответствующих объекту оценки.
Участникам конкурса необходимо подать в Региональное отделение
Фонда государственного имущества Украины по г. Севастополю кон
курсную 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 квалификационных документов оценщиков, работающих в шта
тном составе и которые будут привлечены к проведению оценки и по
дписанию отчета об оценке имущества;
письменные соглашения с оценщиками, которые будут дополните
льно привлечены претендентом к проведению работ по оценке имуще
ства, заверенные их личными подписями (в том числе тех, которые ра
ботают по совместительству);
копия сертификата субъекта оценочной деятельности, выданного пре
тенденту Фондом государственного имущества Украины;
информация о претенденте (документ, который включает сведения о
претенденте относительно его опыта работы, квалификации и личного
опыта работы оценщиков, которые работают в штатном составе и до
полнительно привлекаются им к независимой оценке имущества, в том
числе подобного имущества).
Конкурсное предложение претендента подается в запечатанном кон
верте и должно содержать предложение о стоимости выполнения ра
бот, калькуляции затрат, связанных с выполнением работ.
Комиссия рассматривает предложения участников, у которых срок
выполнения независимой оценки не превышает 10 календарных дней с
момента получения технической документации.
Конкурсная документация подается в приемную РО ФГИУ по г. Сева
стополю по адресу: г. Севастополь, пл. Восставших, 6, каб. 19, до 17.00
09.02.2007.
Конкурсная документация подается в запечатанном конверте с опи
сью подтверждающих документов, находящихся в конверте. На конвер
те необходимо сделать пометку «На конкурс по отбору субъектов оце
ночной деятельности».
Телефон для справок (0692) 559440.
Конкурс состоится 16.02.2007 в 10.00 по адресу: г. СевастоA
поль, пл. Восставших, 6, каб. 20.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде
залучено до проведення незалежної оцінки об’єктів
Визнано переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль
ності, що відбувся 17.01.2007, по:
об’єкту, що належить Автономній Республіці Крим, — будівлі колиш
нього клубу, що не увійшла до статутного фонду ВАТ «Алуштинський ефі
роолійний радгоспзавод», Автономна Республіка Крим, м. Алушта, вул.
15 Квітня, — Кримський республіканський центр обліку нерухомого май
на;
об’єкту, що належить Автономній Республіці Крим, — будівлі гаража
для легкового автомобіля площею 28,6 м2, що знаходиться на балансі
Представництва Фонду майна Автономної Республіки Крим у мм. Саки,
Євпаторія, Роздольненському і Сакському районах, Автономна Респуб
ліка Крим, м. Саки, вул. Промислова, 4а — Кримський республікансь
кий центр обліку нерухомого майна;
об’єкту державної власності — нерухомому майну у складі кліматопа
вільйону, прохідної, госпблоку, підпірних стін, кам’яних сходів, будівлі
хлораторної, що орендується ТОВ «Дімекс» та знаходиться на балансі
санаторію «Юність», Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт Сімеїз,
вул. Радянська, 39, — підприємство «ДалексЕксперт»;
об’єкту, що належить Автономній Республіці Крим, — цілісному майно
вому комплексу — структурному підрозділу Кримського республікансь
кого виробничого підприємства «Кримтролейбус» — центральних тролей
бусних ремонтних майстерень. До складу майна входять: автогосподар
ство, центральноремонтні майстерні, ремонтнобудівельна ділянка, від
діл матеріальнотехнічного постачання. Місцезнаходження об’єкта: м. Сім
ферополь, вул. Тургенєва, 7—11. Юридична адреса: Автономна Респуб
ліка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 78, — інститут «КримГІІНТІЗ»;
об’єкту, що належить Автономній Республіці Крим, — частці, у розмірі
2,981%, статутного фонду Виробничого кооперативу «Кримський рес
публіканський дитячий оздоровчий табірпансіонат «Золотий берег», Ав

тономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Маяковського, 2, — ТОВ
«Центр бізнес рішень «Оптімум»;
об’єкту, що належить Автономній Республіці Крим, — незавершено
му будівництву Митрофанівської школи 1—2 ступенів, що знаходиться
на балансі Головного управління капітального будівництва при Раді міні
стрів Автономної Республіки Крим, Автономна Республіка Крим, Ниж
ньогірський район, с. Митрофанівка, — приватне підприємство «Центр
по оцінці майна «ТавридаЕксперт»;
об’єкту державної власності — нерухомому майну, у складі: будівель
(за технічним паспортом, літ. В, Г), тенісного корту, 10 контейнерів, що
знаходяться на території пансіонату «Лісова пісня», Автономна Респуб
ліка Крим, Сакський район, с. Молочне, вул. Лиманна, 7, — підприємст
во «Експертне бюро».

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде
залучено до проведення незалежної оцінки об’єктів
Визнано переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль
ності, що відбувся 13.12.2006, по:
об’єкту, що належить Автономній Республіці Крим, — нежитлових при
міщень цокольного поверху, розташованих в житловому будинку за ад
ресою: м. Сімферополь, вул. Крупської, 4, що знаходяться на балансі ВАТ
«Сантехпром» та передані в оренду підприємству «Статус», Автономна Ре
спубліка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 41, — фірма «Кумірброк»;
об’єкту, що належить Автономній Республіці Крим, — будівлі магази
ну, що не увійшла до статутного фонду КСП «Кіровський», Автономна
Республіка Крим, Чорноморський район, с. Кіровське, вул. Терешкової,
— підприємство «Северинконсалтинг».
Конкурс по оцінці об’єкта державної власності — незавершеного бу
дівництва 87квартирного житлового будинку з вбудовано
прибудованим магазином, Автономна Республіка Крим, Сімферополь
ський район, смт Миколаївка, вул. Жовтневої революції, що відбувся
20.12.2006, буде проведено повторно 31.01.2007.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності по Вінницькій області
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів державної вла
сності, визнано:
по об’єкту державної власності гр. А — будівлі магазину загальною
площею 70,7 м2, що знаходиться на балансі САТ «Самгородоцьке», за
адресою: Вінницька область, Козятинський район, с. Софіївка, вул. Со
фіївська, 7, — СПД Остренюк Л. В., м. Вінниця;
об’єкту державної власності гр. А — нежитлових вбудованих примі
щеннях першого поверху гуртожитку загальною площею 71,7 м2, що
знаходяться на балансі ТОВ «Вінницький крупозавод», за адресою: Він
ницька область, Вінницький район, смт Десна, вул. Гагаріна, 10, — СПД
Петричко Л. В., м. Вінниця;
об’єкту державної власності гр. А — вбудованих нежитлових примі
щеннях першого поверху гуртожитку (№ 9, 10, 12, 14—16, 23, літ. А) за
гальною площею 63,9 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Вінницький
насіннєвий завод» і орендуються фізичною особою — суб’єктом оціноч
ної діяльності Алексєєвою Л. Г. — СПД Нікіфоренко Г. А., м. Вінниця;
об’єкту державної власності гр. А — нежитловому вбудовано
прибудованому приміщенню в гуртожитку загальною площею 78,3 м2 за
адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 33, що знаходиться на балансі ВАТ
«Вінницький інструментальний завод» і орендується Виробничо
комерційним підприємством ТОВ «АльянсЛТД» — СПД Петричко Л. В.,
м. Вінниця;
об’єкту незавершеного будівництва державної власності — обладнан
ню м’ясокомбінату (117 найменувань), не переданого до монтажу або
такого, що не потребує монтажу, за адресою: Вінницька область, Вінни
цький район, с. Комарів, ДП Вінницький завод «Кристал» — об’явлено
повторний конкурс.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для
проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 15.01.07 у
Горлівському представництві ФДМУ
Переможцем конкурсу по об’єкту державної власності групи Д: ОНБ —
фруктосховищу, м. Світлодарськ, що знаходиться на балансі Вуглегірської
ТЕС ВАТ ДЕК «Центренерго», розташований за адресою: м. Світлодарськ,
визнано фізичну особу — підприємця Романець О. І.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, який відбувся 21.12.2006
у РВ ФДМУ по Донецькій області
Переможцями конкурсу по об’єктах визнано:
1. Об’єкт незавершеного будівництва — магазин, що знаходиться
на балансі ВАТ «Лисичанськнафтопродукт», Донецька обл., Артемів
ський рн, с. Спорне, — МПП «Укрвостокпатеко».
2. Об’єкт незавершеного будівництва  котельня з 6 котлами, що знахо
диться на балансі ВАТ «Лисичанськнафтопродукт», Донецька обл., Арте
мівський рн, с. Спорне, — Донецька товарна біржа «Партнер».
3. Об’єкт державної власності групи А — спеціальний автомобіль
ЗІЛ131 з краномстрілою двоногою, держ. № 2953 ДОП, що знахо
диться на балансі ВАТ «Донецьке АТП № 11455», м. Донецьк, вул. Се
ченова, 31, — Донецька товарна біржа «Партнер».

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, який відбувся 28.12.2006
у РВ ФДМУ по Донецькій області
Переможцем конкурсу визнано:
об’єкт комунальної власності гр. А — нежитлове вбудоване при
міщення площею 26,8 м2, що знаходиться на балансі Курахівської мі
ської ради, Мар’їнський рн, м. Курахове, пр. Комсомольський, буд.
4, прим. 1, — МПП «Укрвостокпатеко».

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ІваноAФранківській області про підсумки конкурсу,
який відбувся у регіональному відділенні 22.01.2007
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів колишнього військового міс
течка № 97, що знаходиться на балансі управління агропромислового роз
витку Галицької РДА (нежитлова будівля площею 201 м2, будівля котельні
площею 64,3 м2, будівля гаражів площею 63 м2, підвал площею 576,5 м2).
Адреса об’єкта: ІваноФранківська область, Галицький район, с. Доро
гів, вул. Лісова, 1. Переможцем визнано — підприємця Шеку О. А., м.
ІваноФранківськ.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які були залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації, що відбувся
19 січня 2007 року
Назва об’єкта: підвальні приміщення житлового будинку загальною
площею 116,9 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Одеський завод
поршневих кілець» та орендуються ТОВ «Вилайн».
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Місцезнаходження об’єкта: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 117.
Викуп. Переможець конкурсу — Бюро оцінки СПД Стефанович І. О., 65014,
м. Одеса, вул. Успенська, 2, директор — Стефанович І. О.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
що відбувся 18.01.2007 в Регіональному відділенні ФДМУ по
Сумській області з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення оцінки майна станом на
31.12.2006
1. Нежитлове приміщення площею 317,8 м2, що знаходиться на ба
лансі ВАТ «АК «Свема» і орендується ПП Лещенком Ю. І., за адресою:
м. Шостка, вул. Кірова, 1515а. Переможець — ПП «Рейтинг», м. Суми.
2. ОНБ (під добудову) — 24квартирний житловий будинок за
адресою: м. Ромни, вул. Червона, 1, що обліковується на балансі
ВАТ «Роменське АТП 15948». Переможець — ТОВ «Експерт
Сервіс», м. Суми.

площею 89,5 м2 за адресою: м. Київ, вул. І. Клименка, 12а, — ПП «Фо
рестМ».

3. ОНБ (під розбирання) — житловий будинок № 29 за адресою: с. Андрія
шівка Роменського району, що обліковується на балансі КСП «Андріяшівське».
Переможець — КФ «Білопільська товарноекспертна контора», м. Білопілля.
4. ОНБ (під розбирання) — житловий будинок № 30 за адресою: с.
Андріяшівка Роменського району, що обліковується на балансі КСП «Ан
дріяшівське». Переможець — КФ «Білопільська товарноекспертна кон
тора», м. Білопілля.
5. ОНБ (під розбирання) — житловий будинок № 31 за адресою: с. Ан
дріяшівка Роменського району, що обліковується на балансі КСП «Андрія
шівське». Переможець — КФ «Білопільська товарноекспертна контора»,
м. Білопілля.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, що відбувся в Регіональному відділенні
ФДМУ по Кіровоградській області з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів приватизації
Переможцем конкурсу визнано ПП «Експертна компанія» по об’єктах:
автомобілю ЗІЛ157К, реєстраційний № 0765 КДК, що знаходиться
на балансі ВАТ «Автобусний парк 13527», за адресою: м. Кіровоград,
вул. Аерофлотська, 15;
автомобілю ЗІЛ157 К, реєстраційний № 0766 КДК, що знаходиться
на балансі ВАТ «Автобусний парк 13527», за адресою: м. Кіровоград,
вул. Аерофлотська, 15;
автомобілю ЗІЛ131, реєстраційний № 0767 КДК, що знаходиться
на балансі ВАТ «Автобусний парк 13527», за адресою: м. Кіровоград,
вул. Аерофлотська, 15.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву про підсумки
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки
Конкурс відбувся 29.12.2006.
Визнано переможцем по нежитловому приміщенню загальною

ÔÄÌÓ ïîâ³äîìëÿº
Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області повідомA
ляє, що конкурс на заміщення вакантної посади голови правління
ВАТ «Донецкглавснаб», оголошений в газеті «Відомості прива
тизації» № 46 (435) від 29.11.2006, слід вважати таким, що не від
бувся.

РВ ФДМУ по Донецькій області
повторно оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
голови правління ВАТ «Донецкглавснаб»
Адреса: 83000, м. Донецьк, пр. Ілліча, 3.
Тел. (0622) 3484621.
Вимоги до кандидатів: вища освіта; досвід практичної роботи на керів
них посадах.
Для участі у конкурсі подаються документи: заява про участь у конку
рсі; заповнений у встановленому порядку особовий листок з обліку кад
рів з наклеєною фотокарткою; автобіографія; копії документів про осві
ту; план роботи на посаді голови правління ВАТ; програма поліпшення
фінансовоекономічного стану ВАТ або програма виходу з кризового ста
ну; листиподання з організацій, які рекомендують учасника (у разі їх на
явності).
Документи приймаються протягом місяця з дати оголошення конкур
су за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97, каб. 527, тел. (0622)
3003203.
Інформацію про продаж акцій відкритих акціонерних това
риств за грошові кошти на УФБ та філіях, аукціонні торги
27.02.07, ВАТ «Племзавод «Василівка» (ЄДРПОУ 00486758),
ВАТ «Старобільське АТП 10907» (ЄДРПОУ 03113354), опублі
ковану в газеті «ВП» № 3 (444) від 24.01.07 на с. 17, вважати
недійсною.

РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад
провідного спеціаліста відділу орендних відносин та спеціаліста І ка
тегорії юридичного відділу.
Вимоги: вища освіта, кваліфікація: економіст, юрист, володіння ком
п’ютером, досвід роботи не менш як 3 роки.
Особам, які бажають взяти участь у конкурсі, потрібно подати доку
менти за адресою: м. Київ, пл. Л. Українки, 1, кімн. 802, тел. 2868465.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад
спеціалістів у центральному апараті
Адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9.
Основні вимоги до претендентів: повна вища освіта: юристи,
економісти, бухгалтери; досвід роботи по спеціальності не менш
як 3 роки; знання державної мови; володіння персональним ком
п’ютером.
Заяви приймаються протягом 30 календарних днів від дня ого
лошення проведення конкурсу.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’яз
ків, умов оплати праці надається кадровою службою Фонду: тел.:
(044) 2863364, 2848452.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
УКРАЇНИ ПО м. КИЄВУ
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
провідного спеціаліста юридичного відділу.
Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта,
стаж роботи на державній службі не менш як три роки, досконале во
лодіння державною мовою, вміння працювати на комп’ютері.
Згідно з чинним порядком заміщення вакантних посад державних
службовців конкурсанти складають іспит на знання Конституції Укра
їни, законів України «Про державну службу», «Про боротьбу з корупці
єю», а також законодавства з професійного спрямування.
Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування оголо
шення про конкурс за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 50г.
Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати по тел.
2352037.

ОРЕНДА
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області про
підсумки конкурсу, який відбувся 18.12.06, на право оренди
державного майна
Переможцем конкурсу на право оренди державного майна — нежитло
вої будівлі учбоволабораторного корпусу загальною площею 1 762,6 м2,
розташованого за адресою: м. Харків, вул. Р. Ейдемана, 13а, що знаходиться
на балансі Харківського державного технічного університету будівництва
та архітектури, визнано фізичну особу — підприємця Корчакова С. А.

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÎÖ²ÍÞÂÀ×²Â
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.01.2007
м. Київ
№ 95

№
пор.

Прізвище, ім’я, по батькові

Щодо поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Голова Фонду

В. СЕМЕНЮК

Додаток до наказу від 22.01.2007 № 95
Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
№
пор.

Прізвище, ім’я, по батькові

Свідоцтво про реєст
рацію у Державному
реєстрі оцінювачів
Номер

Дата

1032

31012004

Кваліфікаційний документ оцінювача
Номер

Дата

1

Богуславський Євген Семенович

2

Бондарев Олександр Сергійович

2709

3

Булгакова Світлана Алімівна

4169

4

Войтюк Петро Володимирович

4500

10032006

5

Гончарова Валентина Георгіївна

2124

21012005

1259 06021999

6

Горбенко Анатолій Степанович

1227

19042004

МФ № 789 20122003

7

Горбенко Олексій Вікторович

3134

17062005

м. Чернівці

25042005

МФ № 736 06122003

ІКЦ УТО

м. Харків

30112005

МФ № 2727 25122004

МІБ

м. Київ

МФ №ЕО41 14092000

ККН

м. Дніпропетровськ

МЦПІМ

м. Запоріжжя

МІБ

м. Рівне

ІКЦ УТО

Луганська обл.

МФ №3050 12022005

УКШ

8

Гущин Ілля Миколайович

4746

12072006

МФ №2806 25122004

Далексексперт

9

Дика Вікторія Сергіївна

2690

19042005

МФ №2733 25122004

МІБ

АРК
м. Київ

10

Довгий Анатолій Віталійович

1340

15062004

ЦМК № 84 15052004

ІКЦ УТО

м. Київ

11

Жужома Каріне Каренівна

1932

14122004

МФ№1156 19062004

МІБ

м. Донецьк

12

Коваленко Василь Дмитрович

3787

05112002

26 08112000

13

Кравець Ігор Васильович

2954

06062005

МФ №2864 25122004

УКШ

м. Київ

ЕкспертЛ

м. Херсон

Кваліфікаційний документ оцінювача
Номер

Дата

Регіон

Навчальний заклад

Кравченко Євген Петрович

3934

12112002

14 08112000

15

Лютик Андрій Михайлович

4704

16062006

ЦМК №131 10072004

Інст.експ.та упр.власн. м. Одеса

16

Мещеряков
Валерій Валентинович

2745

04052005

МФ №2757 25122004

МІБ

17

Мягкова Ніна Максимівна

1264

02072002

13046 23122000

18

Некрасова Тетяна Валеріївна

2856

19052005

МФ №1333 19062004

19

Оболенцев Андрій Іванович

4698

16062006

МФ №2565 13112004

УКШ

м. Кіровоград

20

Пащук Катерина Петрівна

1741

05112004

ЦМК №148 09102004

УКШ

м. Київ

21

Полянський
Олександр Леонідович

3400

30062005

МФ №2868 25122004

ЕкспертЛ

м. Київ

22

Салтиков Олександр Сергійович

2953

06062005

МФ № 2870 25122004

ЕкспертЛ

м. Херсон

23

Смірніцький Герман Борисович

1639

06102004

МФ№1551 03072004

24

Сорокін Василь Валерійович

1018

31012004

03 № 142 20122003

25

Стародубов
Вадим Володимирович

2048

30122004

Навчальний заклад
МІБ

№ 4 (445)

Дата

14

Регіон

МФ № 779 20122003

2522 07092001

Свідоцтво про реєст
рацію у Державному
реєстрі оцінювачів
Номер

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

○

Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Кіровоградській області оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади голови правління ВАТ «НВО «Етал»
Адреса: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Вимоги до кандидатів: досвід роботи на керівних посадах не менш як
3 роки; вища освіта.
Для участі в конкурсі подаються: заява кандидата про участь у конку
рсі; заповнений у встановленому порядку особовий листок з обліку кад
рів з наклеєною фотокарткою; автобіографія; копії документів про осві
ту; план роботи на посаді голови правління ВАТ; програма поліпшення
фінансовоекономічного стану ВАТ або програма виходу з кризового ста
ну; листиподання з організацій, які рекомендують кандидата, підписані
керівниками відповідних організацій (у разі їх наявності).
Документи приймаються протягом місяця з дати оголошення конкурсу
за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, 8й поверх, 807 кабінет.
Телефони: 334322, 334425, факс 242400.

25032005

УКШ

Запорізька обл.

м. Київ

МЦПІМ

м. Львів

УКШ

м. Суми

Далексексперт

м. Сімферополь

МІБ

Хмельницька обл.

МФ№1638 03072004

ІКЦ УТО

м. Донецьк

ЦМК №121 03072004

ІКЦ УТО

м. Донецьк

МФ№1386 19062004

УКШ

м. Київ
м. Київ

26

Чайка Сергій Олександрович

2481

27

Чернін Яків Олександрович

2266

10022005

МФ №2583 13112004

УКШ

29

Швець Леонід Миколайович

3241

12062005

МФ № 2871 25122004

ЕкспертЛ

Черкаська обл.

30

Ярмола Єгор Миколайович

2190

28012005

МФ № 661 01112003

МІБ

м. Київ

31

Кізенко Володимир Васильович

3105

17062005

МФ № 2972 12022005

ЕкспертЛ

м. Київ

32

Лук’яніхін Сергій Тихонович

3104

17062005

МФ № 3137 12022005

ХЦНТЕІ

Сумська обл.

Примітка:
ІКЦ УТО — Колективне підприємство «Інформаційноконсультаційний центр» Українського
товариства оцінювачів;
МІБ — Міжнародний інститут бізнесу;
Інст.експ.та упр.власн. — Інститут експертизи та управління власністю;
ЕкспертЛ — ТОВ «Навчальноконсалтинговий центр «ЕкспертЛ»;
УКШ — Українська комерційна школа;
ККН — Київський коледж нерухомості;
ДалексЕксперт — Центр післядипломної освіти підприємства «ДалексЕксперт»;
МЦПІМ — Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту;
ХЦНТЕІ — Харківський центр науковотехнічної та економічної інформації.

31 січня 2007 року
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Відповідно до наказу ФДМУ від 18.01.07 №
45 у зв’язку з отриманням Коркачем С. Л. но
вого кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
16.12.2006 МФ № 4687, виданого ФДМУ і
Українською комерційною школою, анульоваA
но свідоцтво про реєстрацію в ДержавноA
му реєстрі оцінювачів від 05.02.2002 №
77, видане ФДМУ Коркачу С. Л.
Відповідно до наказу ФДМУ від 18.01.07 №
46 у зв’язку з отриманням Малиновським С. Ф.
двох свідоцтв про реєстрацію в Державному
реєстрі оцінювачів, анульовано свідоцтва
про реєстрацію в Державному реєстрі оціA
нювачів від 14.04.2003 № 59 та від
17.06.2005 № 3205, видані ФДМУ МалиA
новському С. Ф.
Відповідно до наказу ФДМУ від 18.01.07 №
47 у зв’язку з отриманням Коротаєвим В. М.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 16.09.2006 МФ № 4539, виданого ФДМУ і
Українською комерційною школою, анульоваA
но свідоцтво про реєстрацію в ДержавноA
му реєстрі оцінювачів від 02.11.2005 №
4117, видане ФДМУ Коротаєву В. М.
Відповідно до наказу ФДМУ від 18.01.07. №
48 у зв’язку з отриманням Форотинським С. Л.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 16.12.2006 МФ № 4728, виданого ФДМУ і
Українською комерційною школою, анульоваA
но свідоцтво про реєстрацію в ДержавноA
му реєстрі оцінювачів від 07.08.2002 №
1715, видане ФДМУ Форотинському С. Л.
Відповідно до наказу ФДМУ від 18.01.07 №
49 у зв’язку з отриманням Уманською Г. А. но
вого кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
16.12.2006 ЦМК № 288, виданого ФДМУ і ТОВ
«Навчальноконсалтинговий центр «ЕкспертЛ»,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від
21.12.2005 № 4268, видане ФДМУ УманA
ській Г. А.

му реєстрі оцінювачів від 14.04.2006 №
4567, видане ФДМУ Мединцеву М. М.

му реєстрі оцінювачів від 23.06.2003 №
325, видане ФДМУ Рябошапці Я. Ф.

Відповідно до наказу ФДМУ від 18.01.07 №
52 у зв’язку з отриманням Колесніченком К. С.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 16.12.2006 МФ № 4742, виданого ФДМУ і
Українською комерційною школою, анульоваA
но свідоцтво про реєстрацію в ДержавноA
му реєстрі оцінювачів від 18.02.2006 №
4431, видане ФДМУ Колесніченку К. С.

Відповідно до наказу ФДМУ від 19.01.07 №
65 у зв’язку з отриманням Саєнко І. П. нових
кваліфікаційних свідоцтв оцінювача від
16.12.2006 МФ № 4690, ЦМК № 286, виданих
ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу, ануA
льовано свідоцтво про реєстрацію в ДерA
жавному
реєстрі
оцінювачів
від
09.07.2002 № 1351, видане ФДМУ СаєнA
ко І. П.

Відповідно до наказу ФДМУ від 18.01.07 №
53 у зв’язку з отриманням Чечілем Ю. О. ново
го кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
16.09.2006 МФ № 4540, виданого ФДМУ і
Українською комерційною школою, анульоваA
но свідоцтво про реєстрацію в ДержавноA
му реєстрі оцінювачів від 04.05.2006 №
4603, видане ФДМУ Чечілю Ю. О.

Відповідно до наказу ФДМУ від 19.01.07 №
66 у зв’язку з отриманням Пєчковським Е. В.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінюва
ча від 16.12.2006 ЦМК № 284, виданого
ФДМУ і Українською комерційною школою,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від
16.05.2006 № 4614, видане ФДМУ ПєчA
ковському Е. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 18.01.07 №
54 у зв’язку з рішенням Екзаменаційної комісії
від 11.11.2006 (протокол № 30) щодо видачі
замість втраченого сертифіката від 04.09.2001
№С123 (виданого ФДМУ спільно з Київським
коледжем нерухомості) дубліката кваліфікацій
ного документа оцінювача, анульовано свіA
доцтво про реєстрацію в Державному реA
єстрі оцінювачів від 12.11.2002 № 3917,
видане ФДМУ Руденку Ю. В.
Відповідно до наказу ФДМУ від 18.01.07 №
55 у зв’язку з отриманням Медведєвим С. О.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 16.12.2006 ЦМК № 285, виданого ФДМУ і
Українською комерційною школою, анульоваA
но свідоцтво про реєстрацію в ДержавноA
му реєстрі оцінювачів від 07.02.2006 №
4408, видане ФДМУ Медведєву С. О.

Відповідно до наказу ФДМУ від 18.01.07 №
50 у зв’язку з виявленням технічної помилки в
свідоцтві про реєстрацію в Державному реєст
рі оцінювачів від 05.05.2003 № 73, анульоваA
но свідоцтво про реєстрацію в ДержавноA
му реєстрі оцінювачів від 05.05.2003 №
73, видане ФДМУ Альніній О. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 18.01.07 № 56
у зв’язку з отриманням Клименюком О. В. ново
го кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
16.12.2006 ЦМК № 291, виданого ФДМУ і Колек
тивним підприємством «Інформаційно
консультаційний центр» Українського товарист
ва оцінювачів, анульовано свідоцтво про реA
єстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
від 08.02.2005 № 2251, видане ФДМУ КлиA
менюку О. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 18.01.07 №
51 у зв’язку з отриманням Мединцевим М. М.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 11.11.2006 МФ № 4570, виданого ФДМУ і
Міжнародним інститутом бізнесу, анульоваA
но свідоцтво про реєстрацію в ДержавноA

Відповідно до наказу ФДМУ від 19.01.07 №
64 у зв’язку з отриманням Рябошапкою Я. Ф.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 16.12.2006 МФ № 4718, виданого ФДМУ і
Українською комерційною школою, анульоваA
но свідоцтво про реєстрацію в ДержавноA

Відповідно до наказу ФДМУ від 19.01.07 №
67 у зв’язку з отриманням Садовською Н. Ю.
нових кваліфікаційних свідоцтв оцінювача від
16.09.2006 МФ № 4536, виданого ФДМУ і Між
народним інститутом бізнесу, від 16.09.2006
МФ № 4537, від 16.12.2006 ЦМК № 2902, ви
даних ФДМУ і Українською комерційною шко
лою, анульовано свідоцтво про реєстрацію
в Державному реєстрі оцінювачів від
16.06.2006 № 4697, видане ФДМУ СадовA
ській Н. Ю.
Відповідно до наказу ФДМУ від 19.01.07 №
68 у зв’язку з рішенням Екзаменаційної комісії
від 11.11.2006 (протокол № 30) щодо видачі за
мість єдиного кваліфікаційного документа оці
нювача (від 09.06.2001 № 00074Х, видане
ФДМУ і Харківським центром науковотехнічної
та економічної інформації) двох кваліфікаційних
свідоцтв оцінювачів за кожним напрямом оцін
ки окремо, анульовано свідоцтво про реєстA
рацію в Державному реєстрі оцінювачів від
02.10.2006 № 4909, видане ФДМУ БулгаA
кову К. Є.
Відповідно до наказу ФДМУ від 19.01.07
№ 69 у зв’язку з отриманням Вродзінсь
ким С. М. нового кваліфікаційного свідоцт
ва оцінювача від 11.11.2006 МФ № 4547, ви
даного ФДМУ і Міжнародним інститутом бі
знесу, анульовано свідоцтво про реєстA
рацію в Державному реєстрі оцінювачів
від 26.07.2006 № 4789, видане ФДМУ
Вродзінському С. М.
Відповідно до наказу ФДМУ від 19.01.07 №
70 у зв’язку з отриманням Старуном В. О. но

вого кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 13.11.2004 МФ № 2400, виданого ФДМУ
і ТОВ «Інститут експертизи та управління вла
сністю», анульовано свідоцтво про реєстA
рацію в Державному реєстрі оцінювачів
від 15.02.2002 № 248, видане ФДМУ СтаA
руну В. О.
Згідно з наказом ФДМУ від 19.01.07 № 71
анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від
19.08.2002 № 2141, видане ФДМУ МалаA
хову І. М.
Відповідно до наказу ФДМУ від 19.01.07 №
72 у зв’язку з отриманням Зінченком Г. П. но
вого кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
16.12.2006 МФ № 4699, виданого ФДМУ і Ко
лективним підприємством «Інформаційно
консультаційний центр» Українського товарис
тва оцінювачів, анульовано свідоцтво про реA
єстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
від 11.11.2005 № 4139, видане ФДМУ ЗіA
нченку Г. П.
Відповідно до наказу ФДМУ від 19.01.07 №
73 у зв’язку з отриманням Жигаль О. В. ново
го кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
25.11.2006 МФ № 4606, виданого ФДМУ і
ТОВ «Інститут експертизи та управління вла
сністю», анульовано свідоцтво про реєстA
рацію в Державному реєстрі оцінювачів
від 16.06.2005 № 3049, видане ФДМУ ЖиA
галь О. В.
Відповідно до наказу ФДМУ від 24.01.07 №
109 анульовано свідоцтво про реєстрацію
в Державному реєстрі оцінювачів від
17.06.2004 № 3123, видане ФДМУ АрашиA
ну О. Л.
Відповідно до наказу ФДМУ від 24.01.07 №
110 у зв’язку з отриманням Зайченко Н. М.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінюва
ча від 16.12.2006 МФ № 4696, виданого
ФДМУ і Українською комерційною школою,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від
29.08.2005 № 3898, видане ФДМУ ЗайA
ченко Н. М.
Відповідно до наказу ФДМУ від 24.01.07 №
111 у зв’язку з отриманням Лісоволом Д. О.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінюва
ча від 23.12.2006 МФ № 4790, виданого
ФДМУ і ТОВ «Навчальноконсалтинговий
центр «ЕкспертЛ», анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оціA
нювачів від 25.10.2004 № 1690, видане
ФДМУ Лісоволу Д. О.

НОВИНИ ФДМУ

u Проблемні питання Одеського інституту Сухопутних військ ма/
ють бути розглянуті та вирішені на рівні Кабінету Міністрів Украї/
ни та після зняття мораторію на передачу військового майна —
ФДМУ
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.06 №
1254 «Про реорганізацію Одеського інституту Сухопутних військ»
ФДМУ в межах своїх повноважень взяв участь у роботі міжвідомчої ко
місії з питань проведення інвентаризації майна і земельних ділянок Оде
ського інституту Сухопутних військ, створеної відповідно до пункту 3
зазначеної постанови.
За дорученням ФДМУ його регіональні відділення по Одеській та Ми
колаївській області у жовтні 2006 р. взяли участь у проведенні під голо
вуванням Міністерства оборони України інвентаризації нерухомого май
на, а також здійснили перевірку ефективності використання державно
го військового майна, що перебуває на балансі Одеського інституту Су
хопутних військ. Про результати цієї роботи ФДМУ проінформував Ка
бінет Міністрів України та Міністерство оборони України, а саме про
висновки та пропозиції щодо забезпечення майнових прав держави та
ефективного використання державного майна Одеського інституту Су
хопутних військ.
Однак, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.09.06 №
491р «Деякі питання управління майном, яке вивільняється в ході ре
формування Збройних Сил», до формування Державного департаменту
надлишкового майна та земель реалізацію військового майна з 23 вере
сня 2006 року зупинено, та передачу військового майна із сфери управ
ління Міністерства оборони України, через великі порушення з відчу
ження військового майна, виявлені Головним контрольноревізійним
управлінням у процесі перевірки міністерства.
Ураховуючи вищевикладене, відповідно до Закону України «Про
управління об’єктами державної власності» вирішення питання вико
ристання надлишкового майна і земельних ділянок Одеського інститу
ту Сухопутних військ має бути розглянуто та вирішено в комплексі на
рівні Кабінету Міністрів України на підставі висновків міжвідомчої ко
місії за участю всіх заінтересованих сторін та після зняття мораторію
на передачу військового майна.
u Судове засідання у справі про банкрутство ДП «Шрамківський
машинобудівний завод «ВАТ «Більшовик» не відбулося
Заплановане на 24.01.07 судове засідання про банкрутство до
Газета «Відомості приватизації» —
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»
Засновник — Фонд
державного майна України.
Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

чірнього підприємства «Шрамківський машинобудівний завод
«Відкритого акціонерного товариства «Більшовик» не відбулося у
зв’язку з неявкою кредиторів, представників Державної податко
вої інспекції, Пенсійного фонду та безпосереднього розпорядника
майном.
Господарський суд Черкаської області в додатковій ухвалі повідомить
ФДМУ про дату наступного засідання.

u ФДМУ уклав додаткові угоди до договору оренди ЦМК «Са/
наторно/оздоровчий багатопрофільний комплекс для дітей з бать/
ками»
У зв’язку з виявленням додаткових активів, які не були врахо
вані під час укладення договору оренди цілісного майнового ком
плексу «Санаторнооздоровчий багатопрофільний комплекс для ді
тей з батьками «Магнолія» від 14.10.04 № 677 та з метою захисту
майнових інтересів держави, ФДМУ уклав Додаткову угоду від
25.12.06 № 636 до договору оренди від 14.10.04 № 677 щодо збіль
шення вартості майна на суму 72,54 тис. грн., розміру орендної
плати і сплати пені з заборгованості за період користування у сумі
856 грн. 80 коп.
Також ФДМУ уклав Додаткову угоду від 27.12.06 № 635 до Кредит
ного договору від 14.10.04 № 678 щодо передачі орендарю у користу
вання на умовах кредиту грошових коштів у сумі 720,4 тис. грн., спла
ти відсотків за користування кредитом у сумі 137 324,86 грн. та пені за
несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом у сумі 54 693,88
грн.
У даний час орендарем — ТОВ «Санаторнооздоровчий багатопрофі
льний комплекс «Магнолія» сплачені до державного бюджету відсотки
за користування кредитом у сумі 137 324,86 грн.
u ФДМУ вимагає виплати пені за неналежне виконання умов дого/
вору купівлі/продажу покупцем ВАТ «Черкасигаз»
Відповідно до ст. 7 і 27 Закону України «Про приватизацію держав
ного майна» в грудні 2006 р. Регіональним відділенням по Черкаській
області здійснено поточну перевірку виконання умов, передбачених до
говором купівліпродажу пакета акцій ВАТ «Черкасигаз» від 11 січня
2002 р., укладеного з ЗАТ «Д.С. Інвестмент», правонаступник — ТОВ
ВКП «УкртранзгазСервіс».
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Перевіркою встановлено неналежне виконання умов зазначеного до
говору, а саме, порушені встановлені умовами договору строки внесен
ня інвестицій. У зв’язку з цим нарахована пеня в розмірі 68,253 тис.
грн.

u ФДМУ шукає інвестора для ВАТ СКТБ «Оризон», 100% акцій
якого запропоновано для продажу на біржах
Відповідно до Положення про порядок оприлюднення у мережі
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвер
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.02 № 3,
на виконання рішень наради у Фонді від 21.07.05 та з метою пошу
ку потенційного інвестора надаємо інформацію про ВАТ СКТБ «Ори
зон».
ВАТ «СКТБ «Оризон» було засноване в 2004 р. шляхом перетворен
ня державного підприємства спеціалізованого конструкторського тех
нічного бюро «Оризон», що, в свою чергу, було створене внаслідок рест
руктуризації Смілянського радіоприладного заводу «Оризон». Основним
напрямом діяльності товариства було розроблення, випробування та під
готовка до серійного випуску складної контрольновимірювальної тех
ніки.
Підприємство розміщено на двох поверхах в окремо розташова
ному 4поверховому будинку загальною площею 3 344м2. Питання
щодо надання в оренду землі не вирішене і знаходиться на роз
гляді в Смілянській райдержадміністрації. Статутний фонд това
риства становить 6 081,600 тис. грн., вартість чистих активів ста
новить 4 928 тис. грн.
Пакет акцій у розмірі 100% запропонований до продажу на фондо
вих біржах двома пакетами: 25% — на Українській фондовій біржі
(м. Київ) та 75% — на Українській міжбанківській валютній біржі
(м. Київ).
Зараз акціонерне товариство через відсутність попиту на продукцію
не здійснює виробничої діяльності. Контракт з головою правління розірва
ний, триває конкурс на заміщення цієї посади.
Додаткову інформацію можна отримати за адресою регіонального
відділення: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, кімн. 445, тел.
373090, факс 457529.
Докладніше новини читайте на вебсайті ФДМУ: www.spfu.gov.ua
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Інформація, надрукована в додатку
«Відомості приватизації»,
є офіційною публікацією
та друкується мовою оригіналу.
Її розміщення в інших засобах масової
інформації чи передрук можливі лише з
письмового дозволу Фонду державного
майна України із зазначенням номера
й дати видачі дозволу.
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