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ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

7 лютого 2007 р.

ЗАСНОВАНО У ВЕРЕСНІ 1993 РОКУ

ÏÐÎÄÀÆ ÏÀÊÅÒ²Â ÀÊÖ²É

НОВИНИ ФДМУ

Департамент підготовки та проведення конкурсів, т. 2003616
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій відкритого
акціонерного товариства «ЛИСТОПАД» з використанням
відкритості пропонування ціни за принципом аукціону
таким, що не відбувся
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області підбило
підсумки конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Листопад», ого$
лошення про який було оприлюднено в газеті «Відомості прива$
тизації» № 46 (435) від 29.11.06.
ВАТ «Листопад» розташовано за адресою: 39627, Полтавська об$
ласть, м. Кременчук, Автозаводський район, квартал 274, буд. 2.
До продажу був запропонований пакет акцій розміром 100%
статутного фонду товариства та кількістю акцій 10 399 136 шт.
Код за ЄДРПОУ: 05385507.
Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій — 2 599 784 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з про$
дажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 31.08.04 № 1800, розпоряджен$
ням Антимонопольного комітету України від 31.08.04 № 330$р, рі$
шенням ДКЦПФР від 17.11.04 № 489 та зареєстрованого в Мініс$
терстві юстиції України 23.12.04 за № 1634/10223, зі змінами, за$
твердженими наказом ФДМУ від 11.07.05 № 2029, розпоряджен$
ням АМКУ від 08.07.05 № 1189$р, рішенням ДКЦПФР від 07.07.05 №
374 та зареєстрованими Міністерством юстиції України 22.07.05 за
№ 790/11070, та наказу Регіонального відділення ФДМУ по Полтав$
ській області від 18.01.07 № 13Пр конкурс з продажу пакета акцій
ВАТ «Листопад» вважається таким, що не відбувся.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Завод
«Красний Луч» з використанням відкритості пропонування
ціни за принципом аукціону таким, що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу з
продажу пакета акцій ВАТ «Завод «Красний Луч», оголошення про
який було оприлюднено в газеті «Відомості приватизації» № 43
(432) від 08.11.06.
ВАТ «Завод «Красний Луч» розташовано за адресою: 94518, Лу$
ганська область, м. Красний Луч, пл. Трофимова, 1.
До продажу був запропонований пакет акцій розміром 100% ста$
тутного фонду товариства та кількістю акцій 89 350 796 шт.
Код за ЄДРПОУ 14308753.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 34 391 тис. грн.
Форма випуску акцій — бездокументарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з про$
дажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.08.04 № 1800, розпорядженням АМКУ від 31.08.04 №
330$р, рішенням ДКЦПФР від 17.11.04 № 489 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 23.12.04 за № 1634/10223, зі змінами,
затвердженими наказом ФДМУ від 11.07.05 № 2029, розпоряджен$
ням АМКУ від 08.07.05 № 1189$р, рішенням ДКЦПФР від 07.07.05 №
374 та зареєстрованими Міністерством юстиції України 22.07.05 за
№ 790/11070, та наказу Фонду державного майна України конкурс з
продажу пакета акцій ВАТ «Завод «Красний Луч» вважається таким,
що не відбувся.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Юність» з використанням відкритості пропонування ціни
за принципом аукціону таким, що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу з
продажу пакета акцій ВАТ «Юність», оголошення про який було
оприлюднено в газеті «Відомості приватизації» № 46 (435) від
29.11.06.
ВАТ «Юність» розташовано за адресою: 94400, Луганська об$
ласть, м. Краснодон, пр. 60$річчя СРСР, 40.
До продажу був запропонований пакет акцій розміром 94,61%
статутного фонду товариства та кількістю акцій 19 022 687 шт.
Код за ЄДРПОУ 14312766.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 18 590 тис. грн.
Форма випуску акцій — бездокументарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з
продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого на$
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казом ФДМУ від 31.08.04 № 1800, розпорядженням АМКУ від
31.08.04 № 330$р, рішенням ДКЦПФР від 17.11.04 № 489 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.04 за
№ 1634/10223, зі змінами, затвердженими наказом ФДМУ від
11.07.05 № 2029, розпорядженням АМКУ від 08.07.05 № 1189$р,
рішенням ДКЦПФР від 07.07.05 № 374 та зареєстрованими Міні$
стерством юстиції України 22.07.05 за № 790/11070, та наказу
Фонду державного майна України конкурс з продажу пакета акцій
ВАТ «Юність» вважається таким, що не відбувся.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Лисичанський завод гумових технічних виробів»
з використанням відкритості пропонування ціни
за принципом аукціону таким, що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу з про$
дажу пакета акцій ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних ви$
робів», оголошення про який було оприлюднено в газеті «Відомо$
сті приватизації» № 43 (432) від 08.11.06.
ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів» розташо$
вано за адресою: 93100, Луганська область, м. Лисичанськ, вул.
Гумовиків, 1.
До продажу був запропонований пакет акцій розміром 50,13%
статутного фонду товариства та кількістю акцій 125 816 293 шт.
Код за ЄДРПОУ 5389942.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 31 455 тис. грн.
Форма випуску акцій — бездокументарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з про$
дажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.08.04 № 1800, розпорядженням АМКУ від 31.08.04 №
330$р, рішенням ДКЦПФР від 17.11.04 № 489 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 23.12.04 за № 1634/10223, зі змінами,
затвердженими наказом ФДМУ від 11.07.05 № 2029, розпоряджен$
ням АМКУ від 08.07.05 № 1189$р, рішенням ДКЦПФР від 07.07.05 №
374 та зареєстрованими Міністерством юстиції України 22.07.05 за
№ 790/11070, та наказу Фонду державного майна України конкурс з
продажу пакета акцій ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних
виробів» вважається таким, що не відбувся.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про визнання конкурсу
з продажу пакета акцій ВАТ «Краснолучвуглебуд»
з використанням відкритості пропонування ціни
за принципом аукціону таким, що не відбувся
Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Луганській області підбило підсумки конкурсу з продажу пакета
акцій ВАТ «Краснолучвуглебуд» з використанням відкритості про$
понування ціни за принципом аукціону, розташованого за адре$
сою: 94504, Луганська обл., м. Красний Луч, вул. Лутугіна, 22.
Телефон/факс (06432) 3$03$18.
Оголошення Регіонального відділення Фонду державного май$
на України по Луганській області про проведення конкурсу з про$
дажу пакета акцій «Краснолучвуглебуд» з використанням відкри$
тості пропонування ціни за принципом аукціону надруковано в га$
зеті «Відомості приватизації» від 29 листопада 2006 року № 46
(435).
Пакет акцій, який був запропонований до продажу, містить
1 270 367 шт., що становить 50,492% статутного фонду ВАТ
«Краснолучвуглебуд».
Код за ЄДРПОУ: 20164703.
Початкова вартість пакета акцій — 1 074 103,00 грн.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з
продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого на$
казом Фонду державного майна України від 31 серпня 2004 року
№ 1800, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 грудня
2004 р. за № 1634/10233, із змінами і доповненнями, розпоря$
дженням Антимонопольного комітету України від 31 серпня 2004
року № 330$р, рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку України від 17 листопада 2004 року № 489, кон$
курс з продажу пакета акцій ВАТ «Краснолучвуглебуд» з викорис$
танням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону, ви$
знано таким, що не відбувся, у зв’язку з відсутністю заяв претен$
дентів на участь у конкурсі.

Ï³äñóìêè 92-ãî ÑÀÃÊ ....................................... 13
ÔÄÌÓ ïîâ³äîìëÿº
Наказ ФДМУ від 29.01.07 № 147 «Про затвердження «По'
місячного пооб’єктного плану'графіка виставлення на про'
даж у січні—березні 2007 року пакетів акцій господарських
товариств і холдингових компаній» .............................14
Додаток до наказу ФДМУ від 29.01.07 № 147 «Помісячний
пооб’єктний план'графік виставлення на продаж у січні—
березні 2007 року пакетів акцій господарських товариств
і холдингових компаній ..............................................14
Наказ ФДМУ від 30.01.07 № 158 «Про прийняття рішення
щодо продажу ЦМК» ................................................16

u ФДМУ отримав блискучу перемогу у Вищому господарсь
кому суді у справі про повернення акцій ВАТ «НЗФ» у держав
ну власність
Вищий господарський суд України на своєму засіданні, яке
відбулося 01.02.07, задовольнив повністю касаційну скаргу
ФДМУ на рішення Апеляційного суду м. Києва, яким підтвер%
джено рішення Господарського суду м. Києва про визнання ПФК
«Придніпров’я» добросовісним набувачем акцій ВАТ «Нікополь%
ський завод феросплавів» (ВАТ «НЗФ»).
Вищий господарський суд визнав право власності на пакет ак%
цій ВАТ «НЗФ» у розмірі 50% плюс одна акція статутного фон%
ду за державою в особі ФДМУ та зобов’язав зберігача акцій —
АКБ «Укрсоцбанк» — перерахувати ці акції на рахунок у цін%
них паперах ФДМУ.
Голова ФДМУ Валентина Семенюк зазначила, що вважає це
перемогою, яка має величезне значення для держави. «Хочу на%
гадати всім, що грабіжницька приватизація цього підприємст%
ва відбулася у 2004 році, коли зі значними порушеннями зако%
нодавства і за безцінь було продано такий стратегічно важливий
об’єкт. Я вітаю сьогоднішнє рішення суду, це моя особиста пере%
мога, бо саме завдяки моїм позовам до суду як фізичної особи
вдалося розпочати і довести до кінця цю справу», — сказала ке%
рівник ФДМУ.
Валентина Семенюк зазначила, що незважаючи на страшен%
ний тиск з боку тих, хто був незаінтересований у встановленні
справедливості, вона і на посаді керівника ФДМУ не полишила
цієї справи, і добивалася повернення акцій державі: «За моєї
ініціативи і під моїм керівництвом у ФДМУ було створено міжві%
домчу робочу групу з повернення акцій ВАТ «НЗФ» до держав%
ної власності, на якій приймалися найважливіші рішення, спря%
мовані на повернення акцій ВАТ «НЗФ» державі, і сьогодні ми
можемо святкувати перемогу».
u Голова ФДМУ Валентина Семенюк: «Фонд працює прозо
ро, і завжди відкритий для ефективної співпраці з усіма орга
нами виконавчої влади»
Голова ФДМУ Валентина Семенюк зазначила, що ФДМУ —
це орган виконавчої влади, який працює максимально прозоро,
і завжди відкритий для ефективної співпраці з усіма іншими ор%
ганами виконавчої влади, якщо йдеться про захист державних
інтересів та інтересів громадян. Таким чином вона прокоменту%
вала Указ Президента про запровадження посади Уповноваже%
ного Президента України у справах ФДМУ (№ 56/2007).
Голова ФДМУ повідомила, що ФДМУ не боїться контролю за
своєю діяльністю, бо вона направлена виключно на збереження
державного майна від розграбування, встановлення прозорих
принципів приватизації, захист інтересів громадян, на чіткий
контроль за виконанням інвестзобов’язань, дотриманням орен%
дного законодавства.
Валентина Семенюк сподівається, що із введенням посади
Уповноваженого у справах ФДМУ, ФДМУ отримає з боку Пре%
зидента України не тільки контроль за діяльністю ФДМУ, а й
додаткову підтримку у реалізації найважливіших напрямів
управління державним майном.
«Якщо Президента буде щось не влаштовувати у роботі ФДМУ,
то в першу чергу він буде запитувати у людини, яку призначив
працювати у ФДМУ. Сьогодні є представники Президента в
Парламенті, в Кабінеті Міністрів України — це право Президен%
та», — зазначила Валентина Семенюк.
u ЦА ФДМУ своїм наказом доручив РВ ФДМУ по м. Севас
тополю виступити орендодавцем державного майна, розташо
ваного на території АРК
ФДМУ з метою удосконалення структури та розподілу функ%
цій органів приватизації в частині урегулювання орендних від%
носин на території АРК своїм наказом від 31.01.07 № 159 дору%
чив Регіональному відділенню ФДМУ по м. Севастополю висту%
пити орендодавцем державного майна, розташованого на тери%
торії АРК.
З усіх питань, які виникають з приводу використання держав%
ного майна, розташованого на території АРК, потрібно зверта%
тися безпосередньо до Регіонального відділення ФДМУ по м. Се%
вастополю.
u ФДМУ у ході перевірки ВАТ «Київський завод реле та ав
томатики» виявив недоліки у роботі правління та наглядової
ради ВАТ
На виконання доручення Кабінету Міністрів України ФДМУ
здійснено перевірку окремих питань фінансово%господарської ді%
яльності ВАТ «Київський завод реле та автоматики» (ВАТ
«КЗРА»).
У ході перевірки виявлені окремі недоліки у роботі правління
та наглядової ради ВАТ «КЗРА».
Відбулася реалізація складових частин деяких виробничих
корпусів підприємства, що призвело до зниження ринкової при%
вабливості таких об’єктів.
Порушуючи вимоги ст. 43 Закону України «Про господарські
товариства», повідомлення про проведення загальних зборів ак%
ціонерів не друкувалися в місцевій пресі.
Комісією запропоновано правлінню та наглядовій раді ВАТ
«КЗРА» розглянути матеріали перевірки та вжити заходів з усу%
нення виявлених недоліків, зокрема внести зміни до установчих
документів товариства та розробити нові підходи до використан%
ня майна.
Інформацію про результати перевірки надіслано до КМУ.
Докладніше новини читайте на веб'сайті ФДМУ: www.spfu.gov.ua
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Аукціон відбудеться 16.03.2007 о 10.00 за адресою: м.
Вінниця, вул. Гоголя, 10, вінницька філія Державної акціI
онерної 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.32$25$34, з 8.00 до 17.00,
крім вихідних.

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ À
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804234
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля магазину загальною площею 187,6 м2 за адресою:
Коростенський р$н, с. Горщик (ст. Омелянівка), вул. Привок$
зальна, 6. Приватизовано фізичною особою за 22 510,93 грн.,
у т. ч. ПДВ — 3 751,82 грн.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення першого поверху (№ 2—5, 8) та дру$
гого поверху (№ 7—10, 13, 16) будівлі лабораторно$
конструкторського корпусу (літ. А$13) загальною площею 301,7
м2, що знаходяться на балансі державного підприємства «Нау$
ково$дослідний і проектний інститут «Союз» та орендуються ви$
робничо$інвестиційною компанією «Газтехприлад» у формі ТОВ,
за адресою: м. Харків, пр$т Гагаріна, 168. Приватизовано юри$
дичною особою за 610 320,00 грн., у т. ч. ПДВ — 101 720,00 грн.
м. КИЇВ
Нежитлове приміщення № 87 загальною площею 349,0 м2
(літ. А), що знаходиться на балансі державного підприємства
«ЕКО», за адресою: бульв. Лесі Українки, 10. Приватизовано
юридичною особою за 1 817 878,80 грн., у т.ч. ПДВ —
302 979,80 грн.
Приміщення перукарні площею 78,0 м2 (літ. А) за адресою:
вул. Будівельників, 34/1. Приватизовано фізичною особою за
470 928,00 грн., у т. ч. ПДВ — 78 488,00 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля недіючого магазину (літ. А$1) загальною
площею 15,3 м2 за адресою: Баришівський р$н, с. Садове, вул.
Комсомольська, 1а. Приватизовано юридичною особою за
9 240,00 грн., у т. ч. ПДВ — 1 540,00 грн.
Нежитлова будівля недіючої їдальні загальною площею 322,9
м2 з господарськими спорудами за адресою: Баришівський
р$н, с. Садове, вул. Комсомольська, 10. Приватизовано юри$
дичною особою за 124 872,00 грн., у т. ч. ПДВ — 20 812,00 грн.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Автомобіль ЗІЛ$157 К, спеціальний, державний № 10$37 ТЕЕ,
рік випуску 1970, двигун № 813475, шасі № 331733, із компле$
ктом майна, що знаходиться на балансі ВАТ «Чортківське АТП$
16142», за адресою: м. Чортків, вул. С. Бандери, 60. Прива$
тизовано фізичною особою за 11 700,00 грн., у т. ч. ПДВ —
1 950,00 грн.
Автомобіль ЗІЛ$157, спеціальний ПАРМ$1, державний № 35$95
ТЕВ, рік випуску 1968, двигун № 672374, шасі № 258614, що
знаходиться на балансі ВАТ «»Тернопільське АТП$16127», за
адресою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 38. Приватизовано фі$
зичною особою за 8 900,00 грн., у т. ч. ПДВ — 1 483,33 грн.
Автомобіль ЗІЛ$157, спеціальний ПАРМ$1, державний № 35$96
ТЕВ, рік випуску 1968, двигун № 172900, шасі № 258797, що
знаходиться на балансі ВАТ «Тернопільське АТП$16127», за ад$
ресою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 38. Приватизовано юри$
дичною особою за 11 900,00 грн., у т. ч. ПДВ — 1 983,33 грн.
Приміщення гаражів (9 боксів), що знаходиться на балансі
Теребовлянської районної ради, за адресою: м. Теребовля, вул.
Князя Василька, 97. Приватизовано юридичною особою за
103 000,00 грн., у т. ч. ПДВ — 17 166,67 грн.
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення третього поверху будинку побуту «Лотос», що
орендується ПП Твердохлєбовим А. М., за адресою: м. Черка$
си, вул. Вернигори, 4. Приватизовано фізичною особою за
80 640 грн., у т. ч. ПДВ — 13 440 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ІВАНОIФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля магазину № 19 площею 404,5 м2, що знаходиться на
балансі ВАТ «Залізничник» та орендується приватним підприєм$
цем Олениним В. І., за адресою: м. Долина, вул. Шевченка, 18а.
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудовані напівпідвальні приміщення у житловому будинку
загальною площею 50,7 м2, що знаходяться на балансі ВАТ
«Одеський завод радіально$свердлильних верстатів», орен$
дується ПП «Енергоналадчик», за адресою: м. Одеса, вул. Се$
редньофонтанська, 47/51.
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів колишньої бази відпочинку (із зе$
мельною ділянкою), що знаходиться на балансі ВАТ «Хмельни$
цькцукорбуд» і орендується ТОВ «Туристична фірма «Навколо
світу ХХІ», за адресою: Городоцький р$н, с. Мартинківці.
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина комплексу складських приміщень (літ. Ф$1 та літ. Ж$1) на
1 поверсі, що знаходиться на балансі ЧОКП «Фармація» та оренду$
ється ПП Казекою Т. В., за адресою: м. Черкаси, вул. Дахнівська, 18.
Підвальні приміщення складу (літ. Ж$1) № 1, 2 та частина під$
вального приміщення (літ. Ж’$1) № 3, що знаходяться на бала$
нсі ЧОКП «Фармація» та орендуються ТОВ «ВБК» Промінбуд»,
за адресою: м. Черкаси, вул. Дахнівська, 18.
Частина приміщень адмінбудівлі кімн. № 17—30, 39 та час$
тина приміщення складу (літ. Ж’$1) № 4—2, що знаходяться на
балансі ЧОКП «Фармація» та орендуються ПП Зеленою Н. В.,
за адресою: м. Черкаси, вул. Дахнівська, 18.
м. КИЇВ
Нежитлове приміщення площею 296,5 м2 за адресою: вул.
Червоноармійська, 44.
Нежитлове приміщення площею 25,7 м2 за адресою: вул. Во$
лодимирська, 76.
Нежитлове приміщення площею 33,2 м2 за адресою: просп.
40$річчя Жовтня, 122, к. 1.
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ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля недіючої їдальні загальною площею 203,3 м2 за ад$
ресою: м. Білгород$Дністровський, вул. Шабська, 67а.
Будівля недіючого магазину загальною площею 42,1 м2 за
адресою: м. Білгород$Дністровський, вул. Шабська, 67а.
Будівля недіючої їдальні загальною площею 419,6 м2 за ад$
ресою: м. Білгород$Дністровський, вул. Карла Маркса, 46.
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення (магазин) за адресою: Жашківський
р$н, с. Червоний Кут.

ВІІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта комунальної
власності — будівлі колишньої Вапнярської СЗОШ № 3
з господарськими будівлями
(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: будівля колишньої Вапнярської СЗОШ № 3 з
господарськими будівлями: майстерні, вбиральні, що знахо$
дяться на балансі відділу освіти Томашпільської райдержадмі$
ністрації.
Адреса: 24200, Вінницька область, Томашпільський р$н, смт
Вапнярка, вул. Леніна, 1а.
Відомості про об’єкт: будівля колишньої Вапнярської СЗОШ
№ 3 загальною площею 1 366,1 м2, 1950 року побудови з гос$
подарськими будівлями: майстерня загальною площею 467,1
м2, 1964 року побудови; вбиральня загальною площею 20,4 м2,
1960 року побудови. Будівлі потребують капітального ремон$
ту. Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 43 577,80 грн.;
ПДВ: 8 715,56 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
52 293,36 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта ви$
значає покупець; дотримуватися санітарних норм та правил
пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України;
об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим юри$
дичним 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 Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
№ 37184009000498 в банк ГУДКУ у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.
Грошові кошти в розмірі 5 229,34 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на ра$
хунок Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
№ 37315005000498 в банк ГУДКУ у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.
Заяви на участь в аукціоні приймаються до 12.03.2007 вклю$
чно.
Аукціон відбудеться 16.03.2007 о 10.00 за адресою: м.
Вінниця, вул. Гоголя, 10, вінницька філія ДАК «НаціональI
на мережа аукціонних центрів».
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою йо$
го розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від$
ділення ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, тел. 32$25$34 з 8.00 до 17.00, крім вихідних.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта комунальної
власності — приміщення підвалу № 89 загальною
площею 16,6 м2 (початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: приміщення підвалу № 89 загальною площею
16,6 м2, що знаходиться на балансі Управління спільної кому$
нальної власності територіальних громад Вінницької області.
Адреса об’єкта: 21100, м. Вінниця, вул. 50$ річчя Перемоги,
26.
Відомості про об’єкт: вбудоване приміщення підвалу № 89 за$
гальною площею 16,6 м2 дев’ятиповерхового будинку, 1973 р. по$
будови. Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 16 884,00
грн.,
ПДВ: 3 376,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
20 260,80 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотри$
муватися санітарних норм та правил пожежної безпеки під час
експлуатації об’єкта; укласти договір на використання примі$
щень загального користування з балансоутримувачем; забез$
печити доступ до систем тепло$, водо$ та енергопостачання
експлуатаційним організаціям; проводити зміну та реконстру$
кцію систем тепло$, водо$ та енергопостачання за згодою з екс$
плуатаційними організаціями; спільно із іншими співвласника$
ми забезпечити належне утримання, управління, використан$
ня та проведення ремонту обладнання, фасаду і приміщень за$
гального користування будинку; об’єкт не підлягає відчужен$
ню та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним осо$
бам 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, код за ЄДРПОУ 13327990,
МФО 802015. Грошові кошти в розмірі 2 026,08 грн., що
становить 10% від початкової вартості об’єкта приватиза$
ції, вносяться на рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області
№ 37315005000498 в ГУДКУ у Вінницькій області, код за ЄДРПОУ
13327990, МФО 802015. Заяви приймаються в Регіональному
відділенні ФДМУ по Вінницькій області до 12.03.2007 включно.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — групи інвентарних об’єктів
(початкова ціна продажу знижена)
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів (інв. № 101034$
101045, 101047$101048, 101051$101055) Кортеліської експлу$
атаційної дільниці, що знаходяться на балансі Ратнівського
МУВГ.
Адреса: Волинська обл., Ратнівський р$н, с. Кортеліси, вул.
Перемоги, 2а.
Код за ЄДРПОУ: 05430343.
Інформація про об’єкт: адмінбудова загальною площею
160,0 м 2, ремонтно$механічна майстерня загальною пло$
щею 173,6 м 2, гараж загальною площею 247,0 м 2, склад
загальною площею 208,8 м 2, бензовловлювач і дощоприй$
мач, грязевідстійник з бензоуловлювачем, шахтний коло$
дязь, пожрезервуар, каналізаційно$насосна станція (КНС),
склад паливно$мастильних матеріалів (ПММ) загальною
площею 15,4 м 2 , естакада для миття машин, технічні пло$
щадки, водопровід і каналізація, благоустрій вертикально$
го планування дороги, енергетичне господарство, водо$
постачання та каналізація, зовнішні тепломережі, благо$
устрій вертикального планування дороги, електропоста$
чання.
Вартість продажу без ПДВ: 123 750 грн.
ПДВ: 24 750 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 148 500
грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта: 14 850 грн. Земельна ділянка окремо не виділена.
Умови продажу об’єкта: покупець сплачує нотаріальні послу$
ги, пов’язані з підписанням договору купівлі$продажу; питан$
ня відведення, довгострокової оренди або купівлі земельної ді$
лянки новий власник вирішує самостійно згідно з чинним за$
конодавством після набуття права власності на об’єкт; умови
подальшого використання об’єкта покупець вирішує самостій$
но.
Плата за реєстрацію заяви — 17,0 грн. вноситься на р/р
№ 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в ГУДКУ у Волинській області, МФО 803014. Призна$
чення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу за
об’єкт, вносяться на р/р № 37313006000023 РВ ФДМУ по Во$
линській області, код 13347870 в ГУДКУ по Волинській облас$
ті, МФО 803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Во$
линській області грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни
продажу за об’єкт для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються
грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по
Волинській області, код 13347870 в ГУДКУ у Волинській обла$
сті, МФО 803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Во$
линській області кошти від приватизації об’єкта гр. А.
Аукціон відбудеться 19 березня 2007 року о 10Iй годині
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 815.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — 15
березня 2007 року.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне
відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київський
майдан, 9, тел.: 4$34$92, 4$00$57.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління економіки, ресурсів та розвитку міста
виконавчого комітету Світловодської міської ради про
продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності —
вбудованого нежитлового приміщення
Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення загальною
площею приміщення — 145,6 м2.
Місцерозташування: 27500, Кіровоградська область, м. Сві$
тловодськ, вул. Ювілейна, 2.
Відомості про об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення роз$
ташоване в цокольному поверсі п’ятиповерхового житлового
будинку. В приміщенні є електропостачання, холодне водопо$
стачання, опалення та каналізація. Рік забудови — 1970.
Початкова вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ —
102 211 грн.; ПДВ — 20 442 грн. 20 коп.
Вартість об’єкта з ПДВ — 122 653 грн. 20 коп.
Умови продажу.
Подальше використання об’єкта визначає покупець.
Утримання об’єкта та прилеглої території в належному сані$
тарно$технічному стані.
Плата за реєстрацію заяви становить 17 грн. 00 коп.; реєст$
раційний внесок перераховувати на рахунок Фінансового
управління р/р № 31518931600012, УДК у Кіровоградській обл.,
МФО 823016, код 23231432. Призначення: реєстраційний вне$
сок.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу об’єк$
тів, що становить 10 221,1 грн., перераховувати на рахунок Управ$
ління економіки, ресурсів та розвитку міста № 37328002003260,
УДК у Кіровоградській обл., МФО 823016, код 33860878. Призна$
чення: застава за участь в аукціоні.
Усі витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватиза$
ції, послуг з проведення аукціону, нотаріальним посвідченням
договору купівлі$продажу бере на себе покупець.
Аукціон відбудеться 05.03.07 о 10.00 в кімн. 1 міськI
виконкому за адресою: 27500, Кіровоградська обл., м.
Світловодськ, вул. Леніна, 14.
Кінцевий термін подання заяви на приватизацію об’єкта
комунальної власності — три дні до початку аукціону
02.03.07.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
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розташування. Додаткова інформація за адресою: 27500, Кі$
ровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Леніна, 14, кімн. 7
міськвиконкому, в робочі дні. Тел. для довідок (05236) 2$43$53.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
групи інвентарних об’єктів
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів.
Адреса: 70000, Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Черво$
ноармійська, 5.
Балансоутримувач: закрите акціонерне товариство «Вільнян$
ський машинобудівний завод», код за ЄДРПОУ 32934770, ад$
реса: 70000, Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Червоноар$
мійська, 5.
Відомість про об’єкт: група інвентарних об’єктів, у складі:
будівля складу спецзакладки (літ. З) інв. № 43 загальною пло$
щею 530,20 м2, висота 9,6 м, фундамент — бутовий, стіни уте$
плені алюмінієвим профілем, підлога бетонна, покрівля —
алюмінієвий профіль, отвори — металеві ворота, рік забудо$
ви — 1988.
Склад розміщується на території підприємства, облашту$
вати незалежний під’їзд ззовні неможливо; обладнання 164
од. складається з металообробних верстатів (токарні, фре$
зерувальні, різенакатні тощо), механічних та гідравлічних
пресів, металообробного, пресового та спеціального облад$
нання та устаткування. Виробництво на заводі припинено,
обладнання не використовується, не ремонтується і знахо$
диться в сирих неопалюваних приміщеннях цехів заводу, що
призводить до корозії металевих вузлів та агрегатів, части$
на обладнання розукомплектована, частина демонтована з
фундаментів.
Вартість продажу без урахування ПДВ — 806 830,00 грн.
ПДВ — 161 366,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
968 196,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
відшкодувати витрати органу приватизації на підготовку
об’єкта до приватизації;
у разі відмови переможця аукціону від підписання протоко$
лу аукціону або договору купівлі$продажу покупець сплачує
штраф у розмірі 20% від ціни продажу об’єкта, що склалася в
ході торгів.
Грошові кошти в розмірі 96 819,60 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р №
37338661100021 Головного управління Державного казначей$
ства України в Запорізькій області, МФО 813015, одержувач —
РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 гривень та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37183501900008 Головного управління Державного ка$
значейства України в Запорізькій області, МФО 813015, код за
ЄДРПОУ 20495280, одержувач — РВ ФДМУ по Запорізькій об$
ласті.
Аукціон буде проведено 19 березня 2007 року об 11Iй
годині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сорок років РадянI
ської України, 39б.
Реєстрація заявників здійснюється в день проведення аук$
ціону з 9.00 до 10.45.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 15 бе$
резня 2007 року. Заяви приймаються за адресою: м. Запоріж$
жя, пр. Леніна, 164, кімн. 767 (в робочі дні з 9.00 до 17.00).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за тел.
(0612) 39$01$24.
На публічних торгах можуть бути присутні інші особи, якщо
вони внесуть вхідну плату в розмірі 17 гривень на р/р №
37183501900008 Головного управління Державного казна$
чейства України в Запорізькій області, МФО 813015, код
за ЄДРПОУ 20495280, одержувач — РВ ФДМУ по Запорізькій
області.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
індивідуально визначеного майна — ремонтного
комплекту № 2 для технічного обслуговування і ремонту
автомобілів, що знаходиться на балансі ВАТ «Львівське
автотранспортне підприємство 14630»
Назва об’єкта: індивідуально визначене майно — ремонтний
комплект № 2 для технічного обслуговування і ремонту авто$
мобілів.
Адреса об’єкта: 79019, м. Львів, вул. Городницька, 47.
Балансоутримувач: ВАТ «Львівське автотранспортне підпри$
ємство 14630». Код за ЗКПО 03114744, адреса: 79019, м. Львів,
вул. Городницька, 47.
Відомості про об’єкт: ремонтний комплект № 2 призначе$
ний для технічного обслуговування і ремонту автомобілів, ав$
тобусів марки ЛАЗ 695$Н. Фізичний знос — 50 %, рік випуску
запчастин: 80$ті роки.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта ви$
значає покупець.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 504 грн., ПДВ — 100,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
604,80 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості про$
дажу об’єкта становить 60,48 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
рахунок № 37180500900001 в УДК у Львівській області. Банк
одержувача — УДК у Львівській області, МФО 825014. Одер$
жувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львівській об$
ласті, ЗКПО 20823070.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’єк$
та вносяться на рахунок № 37310009000186 в УДК у Львівській
області, МФО 825014. Одержувач коштів — Регіональне відді$
лення ФДМУ по Львівській області, ЗКПО 20823070.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові
кошти.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.
Аукціон буде проведено об 11Iй годині через 30 каленI
дарних днів від дня публікації цієї інформації у газеті «ВіI
домості приватизації».
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Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: 79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3 кімн. 21, тел. (0322) 74$12$24.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності – будівлі недіючої пральні загальною площею
217,5 м2 (із зниженням вартості на 30%)
Назва об’єкта: будівля недіючої пральні загальною площею
217,5 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Веста».
Адреса об’єкта: м. Червоноград, вул. Б. Хмельницького, 67.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 00307394, адреса: м.
Червоноград, вул. Б. Хмельницького, 67.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля недіючої праль$
ні загальною площею 217,5 м2. Рік введення будівлі в експлуа$
тацію — 1989. Земельна ділянка окремо не виділена.
Питання землекористування вирішуватиметься покупцем пі$
сля укладання договору купівлі$продажу об’єкта згідно з чин$
ним законодавством.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 93 717,5 грн., ПДВ —
18 743,5 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
112 461 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
рахунок № 37180500900001 в УДК у Львівській області. Банк
одержувача — УДК у Львівській області, МФО 825014. Одер$
жувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львівській об$
ласті, код за ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни прода$
жу об’єкта, що становить 11 246,1 грн., вноситься на рахунок
№ 37310009000186 в УДК у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львів$
ській області, код за ЄДРПОУ 20823070.
Умови продажу об’єкта: об’єкт приватизації відчужується згі$
дно з чинним законодавством із збереженням умов, на яких
він був придбаний.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові
кошти.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.
Аукціон буде проведено об 11Iй годині через 30 каленI
дарних днів від дня публікації цієї інформації у газеті «ВіI
домості приватизації».
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: 79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 21, тел. (0322) 74$12$24.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів державної власності, що
знаходяться на балансі ВАТ «Львівське автотранспортне
підприємство 24657» (із зниженням вартості на 30 %)
1. Назва об’єкта: індивідуально визначене майно — приI
чіп ППС з тентом (маслозаправний агрегат).
Адреса об’єкта: 79052, м. Львів, вул. Рудненська, 14а.
Балансоутримувач: ВАТ «Львівське автотранспортне підпри$
ємство 24657», код за ЄДРПОУ 03117636, адреса: 79052, м.
Львів, вул. Рудненська, 14а.
Відомості про об’єкт: причіп ППС з тентом (маслозаправний
агрегат) призначений для заправки маслом ДТЗ в польових
умовах, складається з автопричепа ІАПЗ$754 (двовісний при$
чіп бортовий) з вмонтованою металевою цистерною об’ємом
500 л (4$секційна з роздаточним механізмом), компресора на
6 атмосфер з електрокабелем. Колір — хакі. Вантажопідйом$
ність — 2т. Маслозаправний агрегат морально застарілої конс$
трукції, зберігається на відкритій площадці, корозія кузова та
металевої цистерни. Рік випуску — 1964.
Умови продажу об’єкта: витрати, пов’язані із зняттям об’єк$
та з обліку, покладаються на покупця; подальше використання
об’єкта покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 062 грн., ПДВ — 612,4
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
3 674,4 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості про$
дажу об’єкта становить 367,44 грн.
2. Назва об’єкта: індивідуально визначене майно — груI
повий комплект ЗІП.
Відомості про об’єкт: груповий комплект ЗІП укомплектова$
ний 814 одиницями приладдя, 270 одиницями інструменту,
1 646 одиницями матеріалів, 613 одиницями автозапчастин.
Фізичний знос складових ЗІП: 50%—80%. Комплектувався з
1970 року.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта по$
купець вирішує самостійно.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 646 грн., ПДВ — 929,2
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
5 575,2 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості про$
дажу об’єкта становить 557,52 грн.
3. Назва об’єкта: індивідуально визначене майно — приI
чіп — фургон, держ. № 35I60 ЛВ.
Відомості про об’єкт: причіп — фургон, держ. № 35$60
ЛВ, модель — ІАПЗ$754, призначений для перевезення ре$
монтного обладнання в польових умовах, кузов — фургон
каркасно$металевий. Колір — хакі. Вантажопідйомність —
2 т. Причіп законсервований, технічно справний. Рік випус$
ку — 1960.
Умови продажу об’єкта: витрати, пов’язані із зняттям об’єк$
та з обліку, покладаються на покупця; подальше використання
об’єкта покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 775,2 грн., ПДВ —
355,04 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
2 130,24 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості про$
дажу об’єкта становить 213,02 грн.
4. Назва об’єкта: індивідуально визначене майно — спеI
ціалізований автомобіль ЗІЛI131, держ. № 31I88 ЛВХ
(МТОIАТ).
Відомості про об’єкт: спеціалізований автомобіль ЗІЛ$131,

держ. № 31$88 ЛВХ (МТО$АТ), призначений для технічного
обслуговування автомобільної техніки в польових умовах. Ко$
лір — хакі. Кузов — фургон каркасно$металевий КМ$131.
Двигун — 6 000 см3, 8 циліндрів, 150 к. с., бензиновий. Фак$
тичний пробіг — 2 000 км. Обладнаний кран$стрілою ванта$
жопідйомністю 1,5 т, опалювально$вентиляційною та венти$
ляційно$фільтрувальною установками. В кузові знаходяться
ящики з інструментами та інвентарем. Автомобіль закон$
сервований, технічно справний, комплектний. Рік випуску –
1976.
Умови продажу об’єкта: витрати, пов’язані із зняттям авто$
мобіля з обліку, покладаються на покупця; подальше викорис$
тання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 10 721 грн., ПДВ —
2 144,2 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
12 865,2 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості про$
дажу об’єкта становить 1 286,52 грн.
5. Назва об’єкта: індивідуально визначене майно — приI
чіп — фургон, держ. № 09I81 ЛВ.
Відомості про об’єкт: причіп — фургон, держ. № 09$81 ЛВ,
призначений для перевезення ремонтного обладнання в польо$
вих умовах. Модель — ІАПЗ$754. Колір — хакі. Причіп — фур$
гон каркасно$металевий, законсервований, технічно справний,
зберігається на відкритій площадці, корозія кузова. Вантажо$
підйомність — 2т. Рік випуску — 1964.
Умови продажу об’єкта: витрати, пов’язані із зняттям об’єк$
та з обліку, покладаються на покупця; подальше використання
об’єкта покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 775,2 грн., ПДВ —
355,04 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
2 130,24 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості про$
дажу об’єкта становить 213,02 грн.
6. Назва об’єкта: індивідуально визначене майно – спеI
ціалізований автомобіль ЗІЛI157 КЕ, держ. № 63I64 ЛВН
(МТОIАТ).
Відомості про об’єкт: спеціалізований автомобіль ЗІЛ$157
КЕ, держ. № 63$64 ЛВН (МТО$АТ), призначений для технічного
обслуговування автотракторної техніки в польових умовах. Ко$
лір — хакі. Кузов — фургон каркасно$металевий КМ 66. В ком$
плектність ДТЗ входить обладнання (насосна установка типу
П$3120 для зовнішньої мийки автомобілів), інструмент, інвен$
тар. Двигун — 5 500 см3, 6 циліндрів, 109 к.с., бензиновий.
Фактичний пробіг — 7 535 км. Вантажність 4,5 т. Автомобіль
законсервований, технічно справний, комплектний. Рік випус$
ку — 1971.
Умови продажу об’єкта: витрати, пов’язані із зняттям авто$
мобіля з обліку, покладаються на покупця; умови подальшого
використання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 6 013 грн., ПДВ —
1 202,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
7 215,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості про$
дажу об’єкта становить 721,56 грн.
7. Назва об’єкта: індивідуально визначене майно — елекI
трозварювальний агрегат типу АБДI3120 VІ (ПАРМIІМ).
Відомості про об’єкт: електрозварювальний агрегат типу
АБД$3120 VІ (ПАРМ$ІМ) призначений для електричного дуго$
вого зварювання, змонтований на шасі одновісного автопри$
чепа марки 1$АП$1,5. Колір — хакі. Агрегат складається з дви$
гуна бензинового ГАЗ$2410, № 533073 та зварювального ге$
нератора ГД$303 № 2744. В металевому ящику на рамі приче$
па укомплектовано маслозаправний інвентар та інструмент.
Вантажопідйомність 0,5 т. Фізичний знос електрозварюваль$
ного агрегата — 50%. Рік випуску — 1979.
Умови продажу об’єкта: витрати, пов’язані із зняттям об’єк$
та з обліку, покладаються на покупця; умови подальшого ви$
користання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 389 грн., ПДВ —
877,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
5 266,80 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості про$
дажу об’єкта становить 526,68 грн.
8. Назва об’єкта: індивідуально визначене майно — елекI
трозарядна станція (ПАРМIІМ).
Відомості про об’єкт: електрозарядна станція (ПАРМ$ІМ)
призначена для заправки 20 акумуляторів одночасно в
польових умовах. Змонтована на шасі одновісного автопри$
чепа ТАПЗ 0$755 № 201310 з бортовим дерев’яним кузовом
та брезентовим чохлом. Колір — хакі. В кузові причепа уко$
мплектована електростанція ТИ № 23628347, у складі: елек$
троагрегат бензоелектричний УД2$М1, установка зарядно$
розподільна УЗРУ, комплект ЗІП електростанції, спецкостю$
ми прорезинені 2 шт. та ін. інструменти. Вантажопідйомність
1,0 т. Фізичний знос електростанції — 50%. Рік випуску —
1983.
Умови продажу об’єкта: витрати, пов’язані із зняттям об’єк$
та з обліку, покладаються на покупця; умови подальшого ви$
користання об’єкта покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 897 грн., ПДВ —
379,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
2 276,40 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості про$
дажу об’єкта становить 227,64 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на ра$
хунок № 37180500900001 в УДК у Львівській області. Банк оде$
ржувача — УДК у Львівській області, МФО 825014. Одержувач
коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області,
ЗКПО 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни про$
дажу об’єкта вноситься на рахунок № 37310009000186 в УДК
у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів — Регі$
ональне відділення ФДМУ по Львівській області, ЗКПО
20823070.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові
кошти.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.
Аукціон буде проведено об 11Iй годині через 30 каленI

7 лютого 2007 року

4
дарних днів від дня публікації цієї інформації у газеті «ВіI
домості приватизації».
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: 79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 21, тел. (0322) 74$12$24.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлової будівлі
пральні, літ. АI1 (149,1 м2), що знаходиться на балансі
ВАТ «Савинський цукровий завод»
(початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: нежитлова будівля пральні, літ. А$1 (149,1 м2),
що знаходиться на балансі ВАТ «Савинський цукровий завод».
Адреса об’єкта: 64270, Харківська обл., Балаклійський р$н,
смт Савинці, вул. Шкільна, 2.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00373267, ВАТ «Савин$
ський цукровий завод», 64270, Харківська обл., Балаклійський
р$н, смт Савинці, Савинське шосе, 1.
Призначення об’єкта: побутове обслуговування населення.
Відомості про об’єкт: цегляна одноповерхова нежитлова бу$
дівля пральні, літ. А$1, загальною площею 149,1 м2, 1965 року
побудови, недіюча.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена. Питання землекористування покупець вирішує само$
стійно.
Вартість продажу без ПДВ — 6 440,00 грн., ПДВ — 1 288,00
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (зни
жено на 30%) — 7 728,00 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Можливе перепрофілювання об’єкта приватизації.
2. Протягом 2 років забезпечити зберігання будівлі пральні
та у разі необхідності її реконструкцію.
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$
півлі$продажу.
4. Вжити заходів щодо оформлення земельної ділянки від$
повідно до вимог чинного законодавства України протягом од$
ного року.
5. Дотримуватися санітарно$екологічних норм та правил по$
жежної безпеки під час експлуатації об’єкта.
6. Утримувати прилеглу територію у належному санітарному
стані.
7. В період дії умов договору купівлі$продажу надавати Регі$
ональному відділенню ФДМУ по Харківській області необхідні
матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов до$
говору купівлі$продажу та не перешкоджати у здійсненні конт$
ролю за виконанням умов договору купівлі$продажу.
8. У разі подальшого відчуження або передачі в заставу
об’єкта приватизації, в період дії умов договору купівлі$
продажу, погодити це відчуження або передачу в заставу з
Регіональним відділенням ФДМУ по Харківській області та
покласти умови пунктів 1, 2, 4, 5, 6, 7 на нового власника, у
разі передачі об’єкта в оренду умови пунктів 1, 2, 4, 5, 6, 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 772,80 грн., що становить 10 відсо$
тків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахову$
ються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області
на р/р № 37317000140001 в ГУДКУ у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона$
льне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від$
ділення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків,
Держпром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, телефон для довідок
705$18$48.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар$
ків, Держпром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, телефон для до$
відок 705$18$48.
Аукціон буде проведено 16 березня 2007 року об 11Iй
годині в приміщенні Харківського аукціонного центру —
філії Державної акціонерної компанії «Національна мереI
жа аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. ШатіI
лова Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 12 березня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу$
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
початкової вартості продажу на 30% нежитлової будівлі
магазину літ. АI1 (55,1 м2), що знаходиться на балансі
ВАТ «Племінний завод «Червоний велетень»
Назва об’єкта: нежитлова будівля магазину, літ. А$1 (55,1 м2),
що знаходиться на балансі ВАТ «Племінний завод «Червоний
велетень».
Адреса об’єкта: 63422, Харківська обл., Зміївський р$н,
с$ще Кукулівка, вул. Польова, 1.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00486770, ВАТ «Племін$
ний завод «Червоний велетень», 63422, Харківська обл., Зміїв$
ський р$н, с. Першотравневе.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна нежитлова бу$
дівля (літ. А$1) загальною площею 55,1 м2, окремо розташова$
на, рік побудови — 1971.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена. Питання землекористування покупець вирішує само$
стійно.
Вартість продажу без ПДВ — 5 740,00 грн., ПДВ — 1 148,00
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (зни
жено на 30%) — 6 888,00 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Протягом двох років з моменту переходу до покупця пра$

7 лютого 2007 року

ва власності на об’єкт приватизації відновити функціонування
об’єкта приватизації зі збереженням профілю його діяльності,
2. Створити робочі місця протягом двох років з моменту пе$
реходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.
3. Дотримуватися санітарно$екологічних та протипожежних
норм під час експлуатації об’єкта приватизації.
4. Утримувати прилеглу територію у належному санітарному
стані.
5. Ужити заходів щодо оформлення земельної ділянки від$
повідно до вимог чинного законодавства України протягом ше$
сти місяців з моменту переходу до покупця права власності на
об’єкт приватизації.
6. Відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ по Харків$
ській області витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до при$
ватизації, протягом 10 календарних днів з моменту нотаріаль$
ного посвідчення договору купівлі$продажу.
7. У період дії умов договору купівлі$продажу надавати Регі$
ональному відділенню ФДМУ по Харківській області необхідні
матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов до$
говору купівлі$продажу та не перешкоджати у здійсненні конт$
ролю за виконанням умов договору купівлі$продажу.
8. Відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта при$
ватизації протягом дії умов договору купівлі$продажу можливі
тільки за погодженням з Регіональним відділенням ФДМУ по
Харківській області з обов’язковим покладанням невиконаних
зобов’язань на нового власника.
9. У разі подальшого відчуження об’єкта приватизації покла$
сти умови пунктів 1$5, 7, 8 на нового власника, у разі передачі
об’єкта в оренду умови пунктів 1, 2, 3, 4 — на орендаря.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко$
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 688,80 грн., що становить 10 відсо$
тків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахову$
ються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області
на р/р № 37317000140001 в ГУДКУ у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона$
льне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від$
ділення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків,
Держпром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, телефон для довідок
705$18$48.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар$
ків, Держпром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, телефон для до$
відок 705$18$48.
Аукціон буде проведено 16 березня 2007 року об 11Iй
годині в приміщенні Харківського аукціонного центру — фіI
лії Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова
Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 12 березня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу$
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні автотранспорту,
що знаходиться на балансі ВАТ «Харківське
автотранспортне підприємство №16363»
(початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: автотранспорт, що знаходиться на балансі
ВАТ «Харківське автотранспортне підприємство № 16363», а
саме: напівпричіп Н$13Х, держ. № 51$00 ХЕ; напівпричіп Н$13Х,
держ. № 064$89 ХА; напівпричіп Н$13Х, держ. № 38$02 ХЕ.
Адреса об’єкта: 61172, м. Харків, вул. Роганська, 160.
Балансоутримувач: 01332106, ВАТ «Харківське автотранспор$
тне підприємство № 16363», 61172, м. Харків, вул. Роганська, 160.
Відомості про об’єкт: напівпричіп Н$13Х, держ. № 51$00 ХЕ,
рефрижератор, рік випуску 1988; напівпричіп Н$13Х, держ. №
064$89 ХА, рефрижератор, рік випуску 1989; напівпричіп Н$13Х,
держ. № 38$02 ХЕ, рефрижератор, рік випуску 1990.
Вартість продажу без ПДВ — 19 932,50 грн., ПДВ — 3 986,50
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (зни
жено на 30%) — 23 919,00 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної
вартості.
2. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко$
штами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіо$
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО 851011, код
за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне відділен$
ня ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 2 391,90 грн., що становить 10 від$
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо$
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській обла$
сті на р/р № 37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона$
льне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від$
ділення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків,
Держпром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, телефон для довідок
705$18$48.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар$
ків, Держпром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, телефон для до$
відок 705$18$48.
Аукціон буде проведено 16 березня 2007 року об 11Iй
годині в приміщенні Харківського аукціонного центру — фіI
лії Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова
Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 12 березня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу$
вання.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні групи інвентарних об’єктів, що
знаходиться на балансі ВАТ «Зміївське АТПI16343»
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів, у складі: нежит$
лова будівля насосної, літ. Е$1; будівля для підігріву води, літ.
Ж$1; автозаправний пункт, літ. Д$1.
Адреса об’єкта: 62472, Харківська область, Харківський ра$
йон, м. Мерефа, пров. Яківлівський, 16.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 03115152, ВАТ «Зміївсь$
ке автотранспортне підприємство 16343», 63403, Харківська
область, м. Зміїв, вул. Пролетарське шосе.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля насосної, літ. Е$1,
являє собою одноповерхову споруду над артезіанською свер$
дловиною. Рік будівництва — 1972. Загальна площа приміщень
— 13,1 м2. Будівля фактично розташована за територією під$
приємства. Інженерне устаткування відсутнє. Глибина артезі$
анської свердловини 70,0 м, свердловина не використовуєть$
ся та перебуває у незадовільному стані;
будівля для підігріву води, літ. Ж$1, являє собою одноповер$
хову споруду. Рік будівництва — 1981. Загальна площа примі$
щень 24,7 м2. Устаткування відсутнє;
автозаправний пункт, літ. Д$1, являє собою одноповерхову
споруду. Рік будівництва — 1976. Загальна площа приміщень
6,6 м2. Устаткування відсутнє.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена. Питання землекористування покупець вирішує само$
стійно після укладання договору купівлі$продажу.
Вартість продажу без ПДВ — 5 000,00 грн., ПДВ — 1 000,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
6 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ по Харків$
ській області витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до при$
ватизації, протягом 10 календарних днів з моменту нотаріаль$
ного посвідчення договору купівлі$продажу.
2. Вжити заходів щодо закріплення земельної ділянки відпо$
відно до вимог чинного законодавства України протягом одно$
го року з моменту переходу до покупця права власності на об’$
єкт приватизації.
3. Надавати Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській
області необхідні матеріали, відомості, документи тощо про ви$
конання умов договору купівлі$продажу та не перешкоджати у
здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі$
продажу.
4. У разі подальшого відчуження або передачі в заставу
об’єкта приватизації в період дії умов договору купівлі$продажу,
погодити це відчуження або передачу в заставу з Регіональ$
ним відділенням ФДМУ по Харківській області.
5. Дотримуватися санітарно$екологічних та протипожежних
норм під час експлуатації об’єкта.
6. Покласти виконання умов п. 5 на орендаря у разі передачі
об’єкта в оренду.
7. Покласти виконання умов пунктів 2—5 на нового власника
— у разі відчуження об’єкта приватизації.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко$
штами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіо$
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37186501900001 в ГУДКУ у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від$
ділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 600,00 грн., що становить 10 відсо$
тків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахову$
ються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області
на р/р № 37317000140001 в ГУДКУ у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона$
льне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від$
ділення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків,
Держпром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, телефон для довідок
705$18$48.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар$
ків, Держпром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, телефон для до$
відок 705$18$48.
Аукціон буде проведено 16 березня 2007 року об 11Iй
годині в приміщенні Харківського аукціонного центру — фіI
лії Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова
Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 12 березня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу$
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
початкової вартості продажу на 30% будівлі
профілакторію (для ремонту автомобілів), літ. БI2,
загальною площею 1 816,10 м2, що знаходиться на
балансі ВАТ «Краснокутське автотранспортне
підприємство»
Назва об’єкта: будівля профілакторію (для ремонту автомо$
білів), літ. Б$2, загальною площею 1 816,10 м2.
Адреса об’єкта: 62002, Харківська обл., Краснокутський
р$н, смт Краснокутськ, вул. Куйбишева, 107/1.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 03115181, ВАТ «Красно$
кутське автотранспортне підприємство», Харківська обл., Кра$
снокутський р$н, смт Краснокутськ, вул. Куйбишева, 105.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля профі$
лакторію для ремонту автомобілів, літ. Б$2, загальною площею
1 816,10 м2, рік забудови — 1978.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена. Питання землекористування покупець вирішує само$
стійно після укладання договору купівлі$продажу.
Вартість продажу без ПДВ — 131 950,00 грн., ПДВ —
26 390,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
158 340,00 грн. (знижено на 30%).
Умови продажу об’єкта.
1. Зберігати профіль діяльності об’єкта протягом 3 років з
моменту переходу до покупця права власності на об’єкт при$
ватизації.
2. Дотримуватися санітарно$екологічних та протипожежних
норм під час експлуатації об’єкта.
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3. Вжити заходів щодо закріплення земельної ділянки відпо$
відно до вимог чинного законодавства України протягом одно$
го року з моменту переходу до покупця права власності на об’$
єкт приватизації.
4. Відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ по Харків$
ській області витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до при$
ватизації.
5. Відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта при$
ватизації в період дії умов договору купівлі$продажу можливі
тільки за погодженням з Регіональним відділенням ФДМУ по
Харківській області.
6. У разі подальшого відчуження об’єкта приватизації покла$
сти умови пунктів 1—3,5 на нового власника, у разі передачі
об’єкта в оренду умови пунктів 1,2 — 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 15 834,00 грн., що становить 10 від$
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо$
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській обла$
сті на р/р № 37317000140001 в ГУДКУ у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Ре$
гіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від$
ділення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків,
Держпром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, телефон для довідок
705$18$48. Заяви за встановленою органом приватизації фор$
мою від юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою
м. Харків, Держпром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, телефон
для довідок 705$18$48.
Аукціон буде проведено 16 березня 2007 року об 11Iй
годині в приміщенні Харківського аукціонного центру — фіI
лії Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова
Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 12 березня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу$
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
початкової вартості продажу на 30% будівлі колишньої
їдальні на 75 місць з погребом та майном,
що знаходиться на балансі ВАТ «Таранівка»
Назва об’єкта: будівля колишньої їдальні на 75 місць з погре$
бом та майном, що знаходиться на балансі ВАТ «Таранівка»,
Адреса об’єкта: 63450, Харківська обл., Зміївський р$н, с. Та$
ранівка, вул. Фабрична, 12.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00852967, ВАТ «Тарані$
вка», Харківська обл., Зміївський р$н, с. Таранівка, вул. Фаб$
рична, 7.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля їдаль$
ні на 75 місць, літ. А$1, загальною площею 515,70 м2, рік забу$
дови — 1971; погріб, літ. Б, загальною площею 61,6 м2, рік за$
будови — 1971, та майно: холодильна вітрина — 1 од., умива$
льники — 3 од., штори — 8 од.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена. Питання землекористування покупець вирішує само$
стійно після укладання договору купівлі$продажу.
Вартість продажу без ПДВ — 34 359,50 грн., ПДВ — 6 871,90 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
41 231,40 грн. (знижено на 30%).
Умови продажу об’єкта.
1. Протягом 2 років з моменту переходу до покупця права
власності на об’єкт приватизації відновити об’єкт приватиза$
ції, провести ремонтні роботи з метою приведення об’єкта у
стан, придатний для експлуатації.
2. Створити не менш як 5 робочих місць протягом 3 років з
моменту переходу до покупця права власності на об’єкт при$
ватизації.
3. Допускається перепрофілювання об’єкта, але без зміни
призначення щодо надання соціальних послуг.
4. Дотримуватися санітарно$екологічних та протипожежних
норм під час експлуатації об’єкта.
5. Вжити заходів щодо закріплення земельної ділянки відпові$
дно до вимог чинного законодавства України протягом од$
ного року з моменту переходу до покупця права власності
на об’єкт приватизації.
6. Утримувати закріплену за об’єктом земельну ділянку у на$
лежному стані.
7. Відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ по Харків$
ській області витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до при$
ватизації.
8. Відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта при$
ватизації, в період дії умов договору купівлі$продажу, можливі
тільки за погодженням з Регіональним відділенням ФДМУ по
Харківській області.
9. У разі подальшого відчуження об’єкта приватизації покла$
сти умови пунктів 1—6, 8 на нового власника, у разі передачі
об’єкта в оренду — умови пунктів 1—4, 6 — 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 вносять$
ся Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на
р/р № 37186501900001 в ГУДКУ у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона$
льне відділення ФДМУ по Харківській області. Грошові кошти в
розмірі 4 123,14 грн., що становить 10 відсотків від початкової
вартості об’єкта приватизації, перераховуються Регіонально$
му відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37317000140001 в ГУДКУ у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від$
ділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від$
ділення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків,
Держпром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, телефон для довідок
705$18$48. Заяви за встановленою органом приватизації фор$
мою від юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою:
м. Харків, Держпром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, телефон
для довідок 705$18$48.
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Аукціон буде проведено 16 березня 2007 року об 11Iй
годині в приміщенні Харківського аукціонного центру — фіI
лії Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова
Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 12 березня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу$
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням початкової
вартості продажу на 30% нежитлової будівлі колишньої
їдальні загальною площею 144,3 м2, що знаходиться на
балансі ВАТ «Конгресівське»
Назва об’єкта: нежитлова будівля колишньої їдальні загаль$
ною площею 144,3 м2.
Адреса об’єкта: 62214, Харківська обл., Золочівський р$н, с.
Відродженівка, вул. Центральна, 4а.
Балансоутримувач: 00387074, ВАТ «Конгресівське», 62214,
Харківська обл., Золочівський р$н, с. Олександрівка.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна нежитлова бу$
дівля колишньої їдальні, літ. А$1, загальною площею 144, 3 м2 з
дерев’яним перекриттям, рік забудови — 1955. Об’єкт не екс$
плуатується.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви$
ділена. Питання землекористування покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу без ПДВ — 21 630,00 грн. , ПДВ — 4 326,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
25 956,00 грн. (знижено на 30%).
Умови продажу об’єкта.
1. Зберігати профіль діяльності протягом 2 років.
2. Створити не менш як 5 робочих місць протягом одного року
з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі$
продажу.
3. Протягом одного року з моменту нотаріального посвідчен$
ня договору купівлі$продажу відновити об’єкт приватизації,
провести ремонтні роботи з метою приведення об’єкта у стан,
придатний для експлуатації.
4. Дотримуватися санітарно$екологічних та протипожежних
норм під час експлуатації об’єкта.
5. Ужити заходів щодо закріплення земельної ділянки відпо$
відно до вимог чинного законодавства протягом одного року з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі$продажу.
6. Утримувати закріплену за об’єктом земельну ділянку у на$
лежному санітарному стані.
7. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної
вартості.
8. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
9. Відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта при$
ватизації, в період дії умов договору купівлі$продажу, можливі
тільки за погодженням з Регіональним відділенням ФДМУ по
Харківській області.
10. У разі подальшого відчуження об’єкта приватизації по$
класти умови пунктів 1—6, 9 на нового власника, у разі пере$
дачі об’єкта в оренду умови пунктів 1, 2, 4, 6 — 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 вносять$
ся Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на
р/р № 37186501900001 в ГУДКУ у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона$
льне відділення ФДМУ по Харківській області. Грошові кошти в
розмірі 2 595,60 грн., що становить 10 відсотків від початкової
вартості об’єкта приватизації, перераховуються Регіонально$
му відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37317000140001 в ГУДКУ у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від$
ділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від$
ділення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків,
Держпром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, телефон для довідок
705$18$48. Заяви за встановленою органом приватизації фор$
мою від юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою:
м. Харків, Держпром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, телефон
для довідок 705$18$48.
Аукціон буде проведено 16 березня 2007 року об 11Iй
годині в приміщенні Харківського аукціонного центру — фіI
лії Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова
Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 12 березня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу$
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлової
двоповерхової будівлі магазину, літ. АIІІ, загальною
площею 336,9 м2, що знаходиться на балансі ВАТ
«Новоіванівський цукровий завод» (початкова вартість
продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: нежитлова двоповерхова будівля магазину,
літ. А$ІІ, загальною площею 336,9 м2, що знаходиться на бала$
нсі ВАТ «Новоіванівський цукровий завод».
Адреса об’єкта: 63100, Харківська обл., Коломацький р$н,
смт Коломак, вул. Перемоги, 96.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00373178, ВАТ «Ново$
іванівський цукровий завод», 63109, Харківська обл., Колома$
цький р$н, смт Коломак.
Відомості про об’єкт: нежитлова двоповерхова будівля мага$
зину, літ. А$ІІ, загальною площею 336,9 м2, рік побудови — 1901.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена. Питання землекористування покупець вирішує само$
стійно.
Вартість продажу без ПДВ — 30 240 грн., ПДВ — 6 048 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (зни
жено на 30%) — 36 288 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Відновити функціонування об’єкта приватизації в цілях за$
безпечення соціальних потреб населення (створення майсте$
рні з ремонту побутової техніки, відкриття перукарні або надан$
ня інших видів послуг населенню) протягом двох років.
2. Створити робочі місця протягом двох років з моменту пе$
реходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.

3. Здійснювати експлуатацію об’єкта з дотриманням саніта$
рно$екологічних та протипожежних норм.
4. Ужити заходів щодо оформлення земельної ділянки від$
повідно до вимог чинного законодавства України протягом од$
ного року з моменту переходу до покупця права власності на
об’єкт приватизації.
5. У період дії умов договору купівлі$продажу надавати Регі$
ональному відділенню ФДМУ по Харківській області необхідні
матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов до$
говору купівлі$продажу та не перешкоджати у здійсненні конт$
ролю за виконанням умов договору купівлі$продажу.
6. Відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта при$
ватизації, протягом дії умов договору купівлі$продажу, можли$
ві тільки за погодженням з Регіональним відділенням ФДМУ по
Харківській області з обов’язковим покладанням невиконаних
зобов’язань на нового власника.
7. У разі відчуження об’єкта новим власником покласти умо$
ви приватизації на наступного власника, у разі передачі об’єк$
та в оренду зберігати умови пунктів 1, 2, 3, 5 для орендаря.
8. Відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ по Харків$
ській області витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до при$
ватизації, протягом 10 календарних днів з моменту нотаріаль$
ного посвідчення договору купівлі$продажу.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко$
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 3 628,80 грн., що становить 10 від$
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо$
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській обла$
сті на р/р №37317000140001 в ГУДКУ у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Ре$
гіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від$
ділення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків,
Держпром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, телефон для довідок
705$18$48.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар$
ків, Держпром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, телефон для до$
відок 705$18$48.
Аукціон буде проведено 16 березня 2007 року об 11Iй
годині в приміщенні Харківського аукціонного центру — фіI
лії Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова
Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 12 березня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу$
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлової будівлі
магазину, літ. БI1 (119,2 м2), що знаходиться на балансі
АТЗТ «Володимирівський деревообробний комбінат»
(початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: нежитлова будівля магазину, літ. Б$1 (119,2
м2), що знаходиться на балансі АТЗТ «Володимирівський де$
ревообробний комбінат».
Адреса об’єкта: 62023, Харківська обл., Краснокутський р$н,
с. Сорокове, вул. Конторська, 1а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00845482, АТЗТ «Воло$
димирівський деревообробний комбінат», 62023, Харківська
обл., Краснокутський р$н, с. Сорокове.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля магазину, літ. Б$1
(119,2 м2), рік побудови — 1956.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена. Питання землекористування покупець вирішує само$
стійно.
Вартість продажу без ПДВ — 6 580 грн., ПДВ — 1 316 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (зни
жено на 30%) — 7 896 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Відновити функціонування об’єкта приватизації в цілях за$
безпечення соціальних потреб населення (відкриття торгове$
льної точки) протягом двох років з моменту переходу до покуп$
ця права власності на об’єкт приватизації.
2. Створити робочі місця протягом двох років з моменту пе$
реходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.
3. Здійснювати експлуатацію об’єкта з дотриманням саніта$
рно$екологічних та протипожежних норм.
4. Ужити заходів щодо оформлення земельної ділянки від$
повідно до вимог чиинного законодавства України протягом од$
ного року з моменту переходу до покупця права власності на
об’єкт приватизації.
5. У період дії умов договору купівлі$продажу надавати Регіо$
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області необхідні ма$
теріали, відомості, документи тощо про виконання умов дого$
вору купівлі$продажу та не перешкоджати у здійсненні контро$
лю за виконанням умов договору купівлі$продажу.
6. Відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта при$
ватизації, протягом дії умов договору купівлі$продажу, можли$
ві тільки за погодженням з Регіональним відділенням ФДМУ по
Харківській області з обов’язковим покладанням невиконаних
зобов’язань на нового власника.
7. У разі відчуження об’єкта новим власником покласти умо$
ви приватизації на наступного власника, у разі передачі об’єк$
та в оренду зберігати умови пунктів 1, 2, 3, 5 для орендаря.
8. Відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ по Харків$
ській області витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до при$
ватизації, протягом 10 календарних днів з моменту нотаріаль$
ного посвідчення договору купівлі$продажу.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко$
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 789,60 грн., що становить 10 відсо$
тків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахову$
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6
ються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області
на р/р № 37317000140001 в ГУДКУ у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона$
льне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від$
ділення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків,
Держпром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, телефон для довідок
705$18$48.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар$
ків, Держпром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, телефон для до$
відок 705$18$48.
Аукціон буде проведено 16 березня 2007 року об 11Iй
годині в приміщенні Харківського аукціонного центру — фіI
лії Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова
Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 12 березня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу$
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні автотранспорту,
що знаходиться на балансі ВАТ «Харківське
автотранспортне підприємство № 16363»
(початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: автотранспорт, що знаходиться на балансі
ВАТ «Харківське автотранспортне підприємство № 16363», а
саме: напівпричіп ОДАЗ$9370, держ. № 55$56 ХГ; напівпричіп
ОДАЗ$9370, держ. № 76$52 ХГ; напівпричіп ОДАЗ$9370, держ.
№ 09$96 ХГ; напівпричіп ОДАЗ$9370, держ. № 76$54 ХГ; напів$
причіп ОДАЗ$9370, держ. № 38$01 ХЕ.
Адреса об’єкта: 61172, м. Харків, вул. Роганська, 160.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 01332106, ВАТ «Харків$
ське автотранспортне підприємство № 16363», 61172, м. Хар$
ків, вул. Роганська, 160.
Відомості про об’єкт: напівпричіп ОДАЗ$9370, держ. № 55$56
ХГ, бортовий з тентом, рік випуску 1990; напівпричіп ОДАЗ$
9370, держ. № 76$52 ХГ, бортовий з тентом, рік випуску 1990;
напівпричіп ОДАЗ$9370, держ. № 09$96 ХГ, бортовий з тентом,
рік випуску 1988; напівпричіп ОДАЗ$9370, держ. № 76$54 ХГ,
бортовий з тентом, рік випуску 1990; напівпричіп ОДАЗ$9370,
держ. № 38$01 ХЕ, бортовий з тентом, рік випуску 1990.
Вартість продажу без ПДВ — 21 017,50 грн., ПДВ — 4 203,50
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (зни
жено на 30%) — 25 221 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної
вартості.
2. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко$
штами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіо$
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37186501900001 в ГУДКУ у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від$
ділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 2 522,10 грн., що становить 10 від$
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо$
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській обла$
сті на р/р № 37317000140001 в ГУДКУ у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Ре$
гіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від$
ділення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків,
Держпром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, телефон для довідок
705$18$48.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар$
ків, Держпром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, телефон для до$
відок 705$18$48.
Аукціон буде проведено 16 березня 2007 року об 11Iй
годині в приміщенні Харківського аукціонного центру — фіI
лії Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова
Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 12 березня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу$
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні цілісного майнового
комплексу державного підприємства «Центральне
конструкторськоIтехнологічне бюро»
(початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс державного під$
приємства «Центральне конструкторсько$технологічне бюро».
Код за ЄДРПОУ: 14312677.
Адреса: 61140, м. Харків, пр.Гагаріна, 98.
Вид діяльності об’єкта: дослідження та розробки в галузі при$
родних та технічних наук.
Відомості про об’єкт: об’єкт діючий. До складу об’єкта вхо$
дять нежитлові будівлі: виробничого корпусу, літ. А$1, площею
1 588,3 м2, 1985 року побудови; ділянки дослідного виробниц$
тва, літ. Б$1, площею 304,5 м2, 1980 року побудови з цегляною
прибудовою, літ. б, площею забудови 55,4 м2, (прибудова, літ. б
являє собою незавершене самочинне будівництво); нежитлові
приміщення конструкторського бюро площею 1 017,3 м2 (4$й
поверх, літ. 2$4, 1959 року побудови), адміністративного при$
значення площею 377,5 м2 (5$й поверх, літ. 3$5, 1965 року по$
будови). Обладнання, устаткування (верстати, преси, конди$
ціонери, генератори, мікроскопи, вимірювальні пристрої, хо$
лодильники, кран$балка, комп’ютерна і офісна техніка та інші
основні засоби) — 211 од. Бібліотечні фонди: книги — 12 849
од., авторські свідоцтва — 18 од., патенти — 4 од. Малоцінні
необоротні матеріальні активи (меблі, телефонні апарати, по$
бутова техніка, сейфи та інше майно) — 735 од. Нематеріальні
активи — 1 од. (комп’ютерна програма). Товарно$матеріальні
цінності: електродвигуни — 10 од., макулатура — 1 140 кг, ме$
талолом — 2 500 кг, інструмент — 340 од. Бланки суворої звіт$
ності — 32 од. (довіреності).
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Кількість та склад працюючих: 17 осіб: адміністративно$
управлінський склад — 5; робочі — 6, у т. ч.: токар 6 розр. — 1,
токар 5 розр. — 1, шліфувальник 5 розр. — 1, слюсар механо$
збірних робіт 6 розр. — 1, електромонтер з ремонту та обслуго$
вування електрообладнання 6 розр. — 1, прибиральник — 1; спе$
ціалісти – 6, у т. ч.: провідний інженер$технолог – 1, інженер$
технолог 1 кат. – 2, інженер$конструктор 1 кат. – 1, інженер$
конструктор 2 кат. – 1, інженер по роботі з персоналом – 1.
Основні показники діяльності підприємства на 31.05.06, тис.
грн.: дебіторська заборгованість — 380,975, кредиторська за$
боргованість — 780,066; на 31.07.06, тис. грн.: дебіторська за$
боргованість — 24,000, кредиторська заборгованість — 976,10.
Фінансові результати, тис. грн.: 2004 р. — 342,8 (збиток), 2005
р. – 473,0 (прибуток), за 5 міс. 2006 р. — 161,2 (збиток). Нарос$
таючим підсумком на 31.05.06 збиток становить 904 847,00 грн.
Відомості про земельну ділянку: об’єкти нерухомості, що вхо$
дять до складу цілісного майнового комплексу ДП «ЦКТБ», роз$
ташовані на земельній ділянці, яка належить на праві постійно$
го користування ВАТ «Коннектор». Питання подальшого кори$
стування земельною ділянкою покупець вирішує самостійно пі$
сля укладання договору купівлі$продажу об’єкта приватизації.
Вартість продажу без ПДВ — 2 297 459,08 грн., ПДВ —
459 491,82 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (зни
жено на 30%) — 2 756 950,90 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Зберігати профіль діяльності приватизованого підприємст$
ва протягом п’яти років від дня переходу до покупця права влас$
ності на об’єкт приватизації.
2. Зберігати сімнадцять робочих місць протягом п’яти років від
дня переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.
3. Створити не менш як три нових робочих місця, у т. ч. забез$
печити працевлаштування однієї особи з обмеженими фізични$
ми можливостями, створивши належні умови праці для такої осо$
би з урахуванням особливих потреб, відповідного облаштуван$
ня виробництва та забезпечення доступу до нього зазначеної
особи, протягом одного року від дня переходу до покупця пра$
ва власності на об’єкт приватизації, та зберігати ці робочі місця
не менш як п’ять років від дня переходу до покупця права влас$
ності на об’єкт приватизації.
4. Не звільняти працівників приватизованого підприємства з
ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протя$
гом шести місяців від дня переходу до покупця права власності
на об’єкт приватизації.
5. Забезпечити безпечні умови праці, що мінімізують випадки
виробничого травматизму.
6. Здійснювати експлуатацію об’єкта з дотриманням санітар$
них, протипожежних та екологічних норм.
7. Ужити заходів щодо оформлення земельної ділянки відпові$
дно до вимог чинного законодавства протягом одного року від
дня переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.
8. Погасити кредиторську заборгованість підприємства, у т. ч.
з заробітної плати, протягом шести місяців від дня переходу до
покупця права власності на об’єкт приватизації.
9. Ліквідувати державне підприємство «Центральне конструк$
торсько$технологічне бюро», здійснити необхідні заходи щодо йо$
го вилучення з державного реєстру підприємств України, в тому
числі анулювання печаток і штампів, протягом одного року від дня
переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.
10. Надавати Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській
області необхідні матеріали, відомості, документи тощо про ви$
конання умов договору купівлі$продажу та не перешкоджати у
здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі$
продажу.
11. Відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ по Харків$
ській області витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до прива$
тизації, протягом 20 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі$продажу.
12. Відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта прива$
тизації в період дії умов договору купівлі$продажу можливі тільки
за погодженням з Регіональним відділенням ФДМУ по Харківсь$
кій області.
13. У разі відчуження об’єкта новим власником покласти умови
приватизації на наступного власника, у разі передачі об’єкта в оре$
нду зберігати умови пунктів 1$6 та 10 для орендаря.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко$
штами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіо$
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37186501900001 в ГУДКУ у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від$
ділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 275 695,09 грн., що становить 10
відсотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перера$
ховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській об$
ласті на р/р №37317000140001 в ГУДКУ у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Ре$
гіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді$
лення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, Держ$
пром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, телефон для довідок 705$18$48.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар$
ків, Держпром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, телефон для до$
відок 705$18$48.
Аукціон буде проведено 16 березня 2007 року об 11Iй
годині в приміщенні Харківського аукціонного центру — фіI
лії Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова
Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 12 березня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу$
вання.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні цілісного майнового комплексу
«Державного підприємства зовнішньоторговельна
фірма «Херсонсудноімпекс»
Код за ЄДРПОУ: 14117102.
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс «Державне під$
приємство зовнішньоторговельна фірма «Херсонсудноімпекс».
Юридична адреса об’єкта: Херсонська обл., м. Херсон, Ка$
рантинний острів, 1.

Місцезнаходження об’єкта: м. Херсон, вул. Комсомольська,
17, кв. 1.
Види діяльності: оптова торгівля, діяльність транспортних
агентств, консультації з питань комерційної діяльності та управ$
ління.
Відомості про об’єкт: об’єкт діючий. До складу об’єкта вхо$
дять: вбудоване приміщення корисною площею 32,72 м2, а та$
кож обладнання: ксерокс Саnon PC 320, факс Audiovox AFX$
2000, комп’ютер М$550С, принтер Canon ВJC$1000, офісні ме$
блі вітчизняного виробництва — 19 од.
Кількість працівників: 3.
Основні показники діяльності підприємства станом на
31.10.2006.
Фінансові результати: 2004 р. — 72,0 тис. грн. (збиток); 2005
р. — 27,0 тис. грн. (збиток); за 9 міс. 2006 р. — 14,0 тис. грн.
(збиток); заборгованість кредиторська — 88,9 тис. грн.; забо$
ргованість дебіторська — 9,9 тис. грн.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 47 648 грн.,
ПДВ — 9 529,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
57 177,60 грн.
Умови продажу.
1. З моменту підписання договору купівлі$продажу покупець
стає правонаступником усіх прав та обов’язків державного під$
приємства «Херсонсудноімпекс».
2. Протягом шести місяців від дня переходу до покупця пра$
ва власності на об’єкт приватизації не допускати звільнення
працівників приватизованого об’єкта з ініціативи покупця.
3. Створення нових робочих місць.
4. Забезпечення безпечних умов праці, що мінімізують ви$
падки виробничого травматизму.
5. Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можли$
востями, створення належних умов праці для таких осіб з ура$
хуванням їх особливих потреб, відповідного облаштування ви$
робництв та забезпечення доступу до них зазначених осіб.
6. Експлуатацію об’єкта здійснювати відповідно до санітар$
но$технічних, пожежних та екологічних норм.
Покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовився
від підписання договору купівлі$продажу, грошові кошти в роз$
мірі 5 717,76 грн., що становить 10% від початкової вартості
продажу об’єкта, не повертаються. Крім того, покупець від$
шкодовує продавцю вартість робіт, пов’язаних з підготовкою
об’єкта до продажу та проведенням аукціону.
Засоби платежу — грошові кошти для фізичних та юридич$
них осіб.
Аукціон відбудеться не раніше 30 днів з дня опублікуI
вання інформації у газеті «Відомості приватизації» за адI
ресою: м. Херсон, бульв. Мирний, 3.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподаткову$
ваного мінімуму (17 грн.) вноситься на рахунок одержувача —
Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській області, р/р №
37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача
— УДК Херсонської області, код банку — 852010.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості про$
дажу для участі в аукціоні: одержувач — Регіональне відділен$
ня ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37315008000014, код
за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК Херсонської об$
ласті, код банку — 852010.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на рахунок одержувача — Регіональне відділення
ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37183003000014, код за
ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК Херсонської об$
ласті, код банку — 852010.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь в
аукціоні можна в Регіональному відділенні ФДМУ по Херсонсь$
кій області за адресою: м. Херсон, бульв. Мирний, 3, 6$й по$
верх, кімн. 613, тел. 24$03$73 з 8.00 до 17.00, вихідні — субота,
неділя.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням вартості
на 30% будівлі колишньої чайної бурякопункту, що
знаходиться на балансі ВАТ «Городищенський
цукрорафінадний комбінат» (державна власність)
Назва об’єкта: будівля колишньої чайної бурякопункту.
Код за ЄДРПОУ: 00373652.
Адреса: Черкаська обл., м. Городище, вул. Індустріальна, 18.
Призначення об’єкта: нежитлова будівля.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: будівля розта$
шована поруч з ВАТ «Городищенський цукрорафінадний ком$
бінат». Земельна ділянка окремо не виділена. Будівля однопо$
верхова, стіни шлакобетонні, знаходиться в незадовільному
стані. Інженерне забезпечення — опалення, гаряче водопоста$
чання, каналізація, електроосвітлення — було передбачене від
мереж цукрокомбінату. Комбінат знаходиться в стадії банкрут$
ства, інженерні мережі непридатні для використання. Рік забу$
дови — 1949. Загальна площа 181,1 м2. У даний час будівля не
використовується.
Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта по$
купець вирішує самостійно.
Вартість продажу без ПДВ: 26 950 грн., ПДВ: 5 390 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 32 340
грн.
Грошові кошти в розмірі 3 234 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 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 12 березня 2007 року включно.
Аукціон буде проведено 16 березня 2007 року об 11.00
за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб —
грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від$
ділення Фонду державного майна України по Черкаській області,
18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 442, тел.: 37$26$61,
45$64$35, час роботи — з 9.00 до 18.00, крім вихідних.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням вартості
на 30% будівлі колишнього ДТСААФ, що знаходиться
на балансі ВАТ «Городищенський цукрорафінадний
комбінат» (державна власність)
Назва об’єкта: будівля колишнього ДТСААФ.
Код за ЄДРПОУ: 00373652.
Адреса: Черкаська обл., м. Городище, вул. Театральна, 7.
Призначення об’єкта: нежитлова будівля.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: будівля розта$
шована в мікрорайоні ВАТ «Городищенський цукрорафінад$
ний комбінат». Земельна ділянка окремо не виділена. Будівля
одноповерхова, стіни шлакобетонні, обкладені цеглою, зна$
ходиться в незадовільному стані. Інженерне забезпечення —
опалення, електроосвітлення — було передбачене від мереж
цукрокомбінату. Комбінат знаходиться в стадії банкрутства,
інженерні мережі непридатні для використання. Рік забудо$
ви — 1950. Загальна площа 100,2 м2. У даний час будівля не
використовується.
Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта по$
купець вирішує самостійно.
Вартість продажу без ПДВ: 16 800 грн., ПДВ: 3 360 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 20 160 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 016 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 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 12 березня 2007 року включно.
Аукціон буде проведено 16 березня 2007 року об 11.00
за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб —
грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від$
ділення Фонду державного майна України по Черкаській облас$
ті, 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 442, тел.:
37$26$61, 45$64$35, час роботи — з 9.00 до 18.00, крім вихідних.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням вартості
на 10% цілісного майнового комплексу —
Смілянська виробнича база № 2, яка знаходиться
на балансі Шевченківського БМЕУI5 служби
будівельноIмонтажних робіт і цивільних споруд
Одеської залізниці (державна власність)
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — Смілянська
виробнича база № 2.
Код за ЗКПО: 01071775.
Адреса: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. В. Гордієнко,
52а.
Призначення об’єкта: промислова площадка.
Відомості про земельну ділянку та будівлі: земельна діля$
нка окремо не виділена; адмінкорпус з допоміжними примі$
щеннями (у т.ч. трансформаторна підстанція) — двоповер$
хова цегляна будівля 1994 р., площа — 1 920,7 м2, фізичний
знос 40%. Будівля КПП — одноповерхова цегляна будівля
1987 р., площа — 4,20 м2, знос 40%. Склад для зберігання
лакофарбових матеріалів — одноповерхова цегляна будівля
1985 р., площа — 39,9 м2, знос 50% та цегляна одноповер$
хова будівля 1985 р., площею 21,3 м2. Склад цементу — од$
ноповерхова будівля, стіни — бетонні блоки, 1989 р., площа —
96,4 м2, знос 40%. Навіс для складання матеріалів — одно$
поверхова цегляна будівля 1985 р., площа 21,3 м2, знос 50%.
Склад ПММ — одноповерхова будівля, стіни — бетонні бло$
ки, 1987 р., площею 36,6 м2, знос 40%. Зварювальний цех з
оглядовою ямою — одноповерхова цегляна будівля 1999 р.,
площа — 56,9 м2, знос 30%. Будівля РБУ з ямою для гасіння
вапна — двоповерхова, стіни — цегла, залізобетонні панелі,
1990 р., площа — 337,7 м2, знос 40%. Вбиральня — цегляна
будівля 1985 р., площа — 5,6 м2, знос 50%. Залізобетонна
огорожа з воротами — залізобетонні плити 1990 р., довжи$
ною 690,22 м2, знос 50%. Замощення І — залізобетонні пли$
ти площею 5 555 м2, 1990 р., знос 40%. Замощення ІІ — залі$
зобетонні плити площею 1 305 м2, 1986 р., знос 40%. Тепло$
траса довжиною 1 990 м, рік вводу — 1994. Залізничний ту$
пик — 1 990 р., площа 363 м2, знос 50%. Козловий кран спе$
ціальний ККС — 12,5 (рік випуску — 1993).
Кількість працюючих: —.
Заборгованість станом на 31.07.2006: дебіторська: —;
кредиторська: —.
Кількість робочих місць: —.
Рентабельність за останні 3 роки: не працює.
Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта по$
купець вирішує самостійно.
Початкова ціна продажу без ПДВ: 736 011 грн., ПДВ —
147 202,2 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
883 213,2 грн.
Грошові кошти в розмірі 88 321,32 грн., що становить 10%
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 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 12 березня 2007 року включно.
Аукціон буде проведено 16 березня 2007 року об 11.00
за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем йо$
го розташування. Засоби платежу для юридичних і фізичних
осіб — грошові кошти. Служба з організації та проведення аук$
ціону: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області, адреса: 18000, м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 185, к. 442, тел.: 37$26$61, 45$64$35, час
роботи з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів державної власності —
комплексу нежитлових будівель
Код за ЄДРПОУ: 01069815.
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів — комплекс нежит$

№ 5 (446)

лових будівель колишньої їдальні, у складі: будівля їдальні з під$
валом загальною площею 866,2 м2, будівля овочесховища за$
гальною площею 112,9 м2, будівля складу загальною площею
47,0 м2, огорожа.
Адреса: м. Чернігів, пров. Вокзальний, 12.
Балансоутримувач: локомотивне депо Чернігів Державно$
го територіально — галузевого об’єднання «Південно$Західна
залізниця».
Відомості про об’єкт: одноповерхові цегляні будівлі. Рік бу$
дівництва їдальні 1947, овочесховища — 1963 р., складу —
1962, огорожа — залізобетонна. Об’єкт не використовується з
2001 року, знаходиться в незадовільному стані.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки
близько 0,28 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 377 445 грн., ПДВ —
75 489 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
452 934 грн.
Умови продажу:
сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко$
штами;
утримання об’єкта та прилеглої території відповідно до сані$
тарно$екологічних норм;
питання землекористування покупець вирішує самостійно з
органами місцевого самоврядування згідно з чинним законо$
давством.
Грошові кошти в розмірі 45 294 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл.,
код 14243893, банк одержувача — ГУДКУ у Чернігівській обл.,
МФО 853592.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на
р/р № 37187500900002, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігів$
ській обл., код 14243893, банк одержувача — ГУДКУ у Чер$
нігівській обл., МФО 853592.
Аукціон буде проведено 16 березня 2007 року об 11.00
за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.
Кінцевий термін прийняття заяв: 12 березня 2007 року.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне
відділення ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 14000,
м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 319, тел. 676$302, час робо$
ти: з 8.00 до 17.00, крім суботи та неділі.
Ознайомитись з об’єктами можна за місцем його розта$
шування.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів державної власності
зі знижкою початкової вартості до 30%
Код за ЄДРПОУ: 00372612.
1. Назва об’єкта: будівля колишньої лазні.
Адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р$н, смт Парафіївка,
вул. Заводська, 35.
Балансоутримувач: ВАТ «Парафіївський цукровий завод».
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля з керамічної це$
гли загальною площею 289,51 м2. Рік будівництва 1961.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
відведена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 22 835 грн., ПДВ —
4 567 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 27 402 грн.
Умови продажу:
сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко$
штами; утримання об’єкта та прилеглої території відповідно до
санітарно$екологічних норм; питання землекористування по$
купець вирішує самостійно з органами місцевого самовряду$
вання згідно з чинним законодавством; об’єкт перебуває в оре$
нді до 29.11.2007.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р № 37187500900002, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігів$
ській обл., код 14243893, банк одержувача — ГУДКУ у Черні$
гівській обл., МФО 853592.
Грошові кошти в розмірі 2 741 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл.,
код 14243893, банк одержувача — ГУДКУ у Чернігівській обл.,
МФО 853592.
Код за ЄДРПОУ: 00851442.
2. Назва об’єкта: нежитлова будівля.
Адреса: Чернігівська обл., Менський р$н, смт Березна, вул.
Комарова, 1.
Балансоутримувач: ВАТ «Березнянський».
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля за$
гальною площею 503,2 м2, підвал відсутній. Рік будівництва
1970.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
відведена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 62 655 грн., ПДВ —
12 531 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 75 186 грн.
Умови продажу:
сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко$
штами;
утримувати об’єкт та прилеглу територію відповідно до сані$
тарно$екологічних норм;
питання землекористування покупець вирішує самостійно з
органами місцевого самоврядування згідно з чинним законо$
давством.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р № 37187500900002, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігів$
ській обл., код 14243893, банк одержувача — ГУДКУ у Черні$
гівській обл., МФО 853592.
Застава: грошові кошти в розмірі 7 519 грн., що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації вносяться на
р/р № 37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівсь$
кій обл., код 14243893, банк одержувача — ГУДКУ у Чернігів$
ській обл., МФО 853592.
Аукціон буде проведено 16 березня 2007 року об 11.00
за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.
Кінцевий термін прийняття заяв: 12 березня 2007 року.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне
відділення ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 14000,
м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 319, тел. 67$63$02, час ро$
боти: з 8.00 до 17.00, крім суботи та неділі.
Ознайомитись з об’єктами можна за місцем їх розта$
шування.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
представництва Фонду державного майна України
у Дніпровському районі м. Києва про продаж
за конкурсом об’єкта комунальної власності —
окремого індивідуально визначеного майна —
нежитлового приміщення
Код за ЄДРПОУ: 26077572.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення (нежитлові приміщен$
ня з № 1 до № 11 (групи приміщень № 75, літ. А).
Адреса: м. Київ, просп. Возз’єднання/вул. Чудновського, 8/2.
Балансоутримувач: Дніпровська районна у м. Києві рада.
Відомості про приміщення: нежитлове приміщення 1 по$
верху діючої перукарні, вбудоване у 5$поверховий житловий
будинок, рік введення в експлуатацію 1960, загальна площа
90,4 м2, орендується юридичною особою.
Вартість продажу без ПДВ: 496 416,67 грн., ПДВ: 99 283,33 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
595 700,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
збереження у приватизованому приміщенні профілю діяль$
ності закладу з надання перукарських послуг; проведення
ремонту приміщення, робіт з оновлення фасаду та благоуст$
рою прилеглої території; укладання угод на електро$, водо$
постачання безпосередньо з виробниками і постачальника$
ми цих послуг (АК «Київенерго», ВАТ «Акціонерна компанія
«Київводоканал»); об’єкт не підлягає подальшому відчужен$
ню або передачі в оренду, заставу іншим юридичним чи фізи$
чним особам без збереження зобов’язань, на яких він був при$
дбаний; відчуження приватизованого об’єкта допускається не
раніше одного року з дня набуття права власності; перемож$
цем конкурсу буде визнаний покупець, який запропонував
найкращі умови експлуатації об’єкта приватизації, або за рів$
них умов — найвищу ціну.
Покупець зобов’язаний подати конкурсній комісії план при$
ватизації об’єкта.
Засоби платежу — грошові кошти.
Реєстраційний внесок за участь у конкурсі в розмірі 17 грн.
перераховується на р/р № 37189003001577 в УДК м. Києва,
МФО 820019, код за ЄДРПОУ 22864178, одержувач коштів:
представництво ФДМУ у Дніпровському районі м. Києва.
Грошові кошти в розмірі 59 570,00 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються
на р/р № 37313006000192 в УДК м. Києва, МФО 820019, код
за ЄДРПОУ 22864178, одержувач коштів: представництво
ФДМУ у Дніпровському районі м. Києва.
Продаж за остаточною ціною оподатковується згідно з чин$
ним законодавством.
Останній день приймання заяв: 6 березня 2007 року.
Надається можливість ознайомитись з об’єктом.
Конкурс буде проведено 13 березня 2007 року за адреI
сою: 02100, м. Київ, вул. Будівельників, 34/1 (02100,
м. Київ, бульв. Праці, 1/1).
Служба з організації та проведення конкурсу: представ$
ництво ФДМУ у Дніпровському районі м. Києва, адреса: м. Ки$
їв, вул. Будівельників, 34/1.
Телефони представництва: 552$80$69, 559$66$90.
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ІНФОРМАЦІЯ
представництва Фонду державного майна України
у Дніпровському районі м. Києва про продаж
за конкурсом об’єкта комунальної власності —
окремого індивідуально визначеного майна —
нежитлового приміщення
Код за ЄДРПОУ: 26077572.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення, літ. А (нежитлові при$
міщення з № 1 до № 16, вітрини (групи приміщень № 102).
Адреса: м. Київ, просп. Миру, 13.
Балансоутримувач: Дніпровська районна у м. Києві рада.
Відомості про приміщення: нежитлове приміщення 1 по$
верху діючої перукарні, вбудоване у 5$поверховий житловий
будинок, рік введення в експлуатацію 1961, загальна площа
170,2 м2, орендується юридичною особою.
Вартість продажу без ПДВ: 854 333,33 грн., ПДВ: 170 866,67
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
1 025 200,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
збереження у приватизованому приміщенні профілю діяль$
ності закладу з надання перукарських послуг; проведення ре$
монту приміщення, робіт з оновлення фасаду та благоуст$
рою прилеглої території; укладання угод на електро$, водо$
постачання безпосередньо з виробниками і постачальника$
ми цих послуг (АК «Київенерго», ВАТ «Акціонерна компанія
«Київводоканал»); об’єкт не підлягає подальшому відчужен$
ню або передачі в оренду, заставу іншим юридичним чи фізич$
ним особам без збереження зобов’язань, на яких він був при$
дбаний; відчуження приватизованого об’єкта допускається не
раніше одного року з дня набуття права власності; перемож$
цем конкурсу буде визнаний покупець, який запропонував
найкращі умови експлуатації об’єкта приватизації, або за рів$
них умов — найвищу ціну.
Покупець зобов’язаний подати конкурсній комісії план при$
ватизації об’єкта.
Засоби платежу — грошові кошти.
Реєстраційний внесок за участь у конкурсі в розмірі
17 грн. перераховується на р/р № 37189003001577 в УДК
м. Києва, МФО 820019, код за ЄДРПОУ 22864178, одержу$
вач коштів: представництво ФДМУ у Дніпровському районі
м. Києва.
Грошові кошти в розмірі 102 520,00 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховують$
ся на р/р № 37313006000192 в УДК м. Києва, МФО 820019,
код за ЄДРПОУ 22864178, одержувач коштів: представництво
ФДМУ у Дніпровському районі м. Києва.
Продаж за остаточною ціною оподатковується згідно з чин$
ним законодавством.
Останній день приймання заяв: 6 березня 2007 року.
Надається можливість ознайомитись з об’єктом.
Конкурс буде проведено 13 березня 2007 року за адреI
сою: 02100, м. Київ, вул. Будівельників, 34/1 (02100,
м. Київ, бульв. Праці, 1/1).
Служба з організації та проведення конкурсу: представ$
ництво ФДМУ у Дніпровському районі м. Києва, адреса:
м. Київ, вул. Будівельників, 34/1.
Телефони представництва: 552$80$69, 559$66$90.
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ПРОДАЖ ОБ’ЄКТІВ ГРУПИ Д
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Гараж на 25 автомобілів, який знаходиться на балансі відокрем$
леного підрозділу «Южно$Українська АЕС» ДП НАЕК «Енерго$
атом», за адресою: Миколаївська обл., Арбузинський р$н,
с. Полянка. Приватизовано фізичною особою за 5 160 грн.,
у т. ч. ПДВ — 860 грн.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Позамайданові мережі до 72$квартирного житлового буди$
нку (трансформаторна підстанція), що знаходиться на балансі
служби капітальних вкладень управління Південної залізниці,
за адресою: м. Суми, вул. Новомістенська, 12. Приватизовано
юридичною особою за 53 300 грн., у т. ч. ПДВ — 8 883,33 грн.

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Æ

Інформацію РВ ФДМУ по Сумській області про продаж
на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва — шопи
для складання сировини, що знаходиться за адресою:
Глухівський р$н, с. Баничі, яка була опублікована в газеті
«Відомості приватизації» № 2 (443) від 17.01.07 на стор. 4,
вважати недійсною.

му відділенні ФДМУ по Одеській області, адреса: м. Оде$
са, вул. Велика Арнаутська, 15, 11$й поверх, каб. 1113, тел.
728$72$62.
○

Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804232
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня, що знаходиться на балансі СТОВ «Уборть», за адресою:
Олевський район, с. Зубковичі, вул. Корольова, 44. Приватизова$
но фізичною особою за 22 700,00 грн., у т. ч. ПДВ — 3 783,33 грн.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня, що знаходиться на балансі ВАТ «Цукровий завод
«Хоростків», за адресою: Гусятинський район, м. Хоростків,
вул. Заводська, 1. Приватизовано фізичною особою за
89 000,00 грн., у т. ч. ПДВ — 14 833,33 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
ЗА НЕКОМЕРЦІЙНИМ КОНКУРСОМ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку «Пищевик» (комунальна власність), що
знаходиться за адресою: Першотравневий район, смт Ялта,
пров. Курортний, 18. Приватизовано юридичною особою за
122 000,00 грн., у т. ч. ПДВ — 20 333,33 грн.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта соціальної сфери —
водної станції, що знаходиться на балансі
ВАТ «Дніпропетровський трубний завод»
Назва об’єкта: водна станція.
Адреса об’єкта: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна
Заводська, 80д.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Дніпро$
петровський трубний завод», адреса: 49068, м. Дніпропет$
ровськ, вул. Маяковського, 31, код за ЄДРПОУ 05393122.
Призначення об’єкта: спортивно$оздоровче використання.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: літ. А$1 —
елінг на 5 секцій з майстернею загальною площею 672,1 м2;
літ. З$2 — двоповерхова будівля охорони з балконом загаль$
ною площею 27,5 м2; літ. Б$1, Г$1 — навіси; літ. В$1, Д$1 — склад$
ські будівлі; літ. Е$1 — вольєр; літ. Ж$1 — туалет; літ. И$1 — ан$
гар; № 1$6 — хвіртка, ворота, огорожа; І — замощення; II —
причал; теплохід «Металург», віндсерфінги — 13 од.; водні вело$
сипеди — 24 од.; лодки «Ясь», спортивні, С$1 — 24 од; катер
«Амур$М» — 2 од.; катер з мотором — 1 од.; та інше обладнан$
ня — 5 одиниць. Під об’єкт виділено земельну ділянку площею
1,2 га. Рік побудови — 1969, об’єкт діючий, використовується
балансоутримувачем за прямим призначенням.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 202 045,00 грн.; ПДВ —
440 409,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
2 642 454,00 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності об’єкта;
виконувати всі технічні, санітарні та інші правила з утримання
об’єкта та забезпечити дотримання санітарно$екологічних
норм, передбачених законодавством України; розрахунок за
об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами; право
користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її роз$
мір під об’єктом приватизації покупцем вирішується самостій$
но в порядку, встановленому чинним законодавством України;
забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколиш$
нього природного середовища під час експлуатації об’єкта.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоко$
лу аукціону або укладання договору купівлі$продажу об’єкта, гро$
шові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу
об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертаються.
Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 264 245,40 грн., що
становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вно$
сять на рахунок № 37311009001104 Головного управління Дер$
жавного казначейства України по Дніпропетровській області,
МФО 805012, код за ЗКПО 13467337, Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській області.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37188500900001 Головного управління Державного казна$
чейства України по Дніпропетровській області, МФО 805012,
код за ЗКПО 13467337, Регіональному відділенню Фонду дер$
жавного майна України по Дніпропетровській області.
Аукціон відбудеться 30 березня 2007 р. о 10.00 на тоI
варній біржі «Катеринославська» за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 57, 5Iй поверх,
тел.: 770I02I12, 36I65I55.
Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській обла$
сті (вул. Комсомольська, 58, кімн. 315, 312). Кінцевий термін
прийняття заяв 26 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) 742$85$19, 742$89$65.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будинку відпочинку,
що не ввійшов до статутного фонду КСГП «Західний Буг»
Назва об’єкта: будинок відпочинку.
Адреса об’єкта: вул. Боложинівська, 1, с. Боложинів Бусько$
го району Львівської області.
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Балансоутримувач: відсутній.
Призначення об’єкта: відпочинок та оздоровлення насе$
лення.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля площею 52,1 м2
розташована в лісі приблизно 4$5 км від траси Львів$Київ. Зе$
мельна ділянка окремо не виділена. Питання землевідведення
вирішується новим власником згідно з чинним законодавст$
вом. Об’єкт недіючий.
Умови продажу.
1. Використання об’єкта за рішенням покупця.
2. Відчуження об’єкта приватизації, обтяженого відповідни$
ми зобов’язаннями, погоджується з органом приватизації.
3. Переможець аукціону, у разі відмови від підписання про$
токолу аукціону або відмови від укладання договору купівлі$
продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку в розмірі 20%
від кінцевої вартості продажу об’єкта на аукціоні.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб —
грошові кошти.
Вартість об’єкта без ПДВ — 5 800,00 грн.
ПДВ — 1 160,00 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
6 960,00 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та платежі за
об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001
в банк УДК у Львівській області, код банку 825014. Одержувач
коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області,
код за ЄДРПОУ 20823070.
Грошові кошти в розмірі 696,00 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, вносяться на рахунок
№ 37310009000186 в банк УДК у Львівській області, код банку
825014. Одержувач коштів – Регіональне відділення ФДМУ по
Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070.
Аукціон відбудеться 30 березня 2007 року об 11.00 за
адресою вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 24, м. Львів, РеI
гіональне відділення ФДМУ по Львівській області.
Реєстрація заявників з 9.00 до 10.50.
Кінцевий термін прийняття заяв — 26 березня 2007 року.
Заяви приймаються в робочі дні з 9.00 до 17.30, в п’ятницю —
з 9.00 до 16.30, в кімнаті № 5, за адресою: вул. Січових
Стрільців, 3, м. Львів.
Ознайомитися з об’єктом можна за його адресою. Служба з
організації та проведення аукціону знаходиться за адресою:
вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 24 м. Львів, тел. (0322) 72$49$00,
Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта соціальної
сфери державної власності — виставкового залу
(павільйонIмузей), що знаходиться
на балансі ВАТ «НДІСЛ»
(початкова вартість знижена на 30%)
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 00224886,
65031, м. Одеса, вул. Хімічна, 2.
Назва об’єкта: виставковий зал (павільйон$музей).
Адреса: 65031 м. Одеса, вул. Хімічна, 2.
Інформація про об’єкт: окремо розташований одноповерхо$
вий металевий павільйон, що знаходиться на території ВАТ
«НДІСЛ» з пропускним режимом. Загальна площа об’єкта
175,7 м2. Об’єкт не функціонує більше 10 років, потребує ре$
монту. Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 117 760,47 грн.
ПДВ: 23 552,10 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
141 312,57 грн.
Умови продажу: можливе перепрофілювання об’єкта за
умови надання соціальних послуг. Утримання об’єкта та при$
леглої території у належному санітарно$технічному стані. Від$
шкодувати Регіональному відділенню ФДМУ по Одеській об$
ласті витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до привати$
зації. Питання відведення земельної ділянки під придбаний
об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно, після укла$
дання договору купівлі$продажу об’єкта, згідно з чинним за$
конодавством.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та розрахун$
ки за придбаний об’єкт приватизації вносяться на №
37184004004570, в банк ГУДКУ в Одеській області, м. Одеса,
МФО 828011, код 20984091, одержувач РВ ФДМУ по Одеській
області.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни прода$
жу об’єкта, що становить 14 131,26 грн., вноситься на р/р
№ 37313002004570; МФО 828011; код 20984091; банк ГУДКУ
в Одеській області, м. Одеса, одержувач — РВ ФДМУ по Оде$
ській області.
Приймання заяв припиняється за 3 дні до початку проведен$
ня аукціону.
Аукціон відбудеться через 50 днів після публікації у
газеті «Відомості приватизації» о 15.00 за адресою:
м. Одеса, Французький бульвар,46.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00
за місцем його розташування при сприянні Регіонального від$
ділення Фонду державного майна України по Одеській облас$
ті. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном
728$72$62 та у службі з організації проведення аукціону — ТОВ
«Регіональне агентство з розвитку економіки».
Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у Регіонально$
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта соціальної
сфери державної власності — спорткомплексу,
що знаходиться на балансі ВАТ «НДІСЛ»
(початкова вартість знижена на 30%)
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 00224886,
65031, м. Одеса, вул. Хімічна, 2.
Назва об’єкта: спорткомплекс.
Адреса: 65031 м. Одеса, вул. Хімічна, 2.
Інформація про об’єкт: окреморозташований, одноповер$
ховий металевий павільйон, що знаходиться на території ВАТ
«НДІСЛ» з пропускним режимом. Загальна площа об’єкта
175,7 м2. Об’єкт не функціонує більше 10 років, потребує ре$
монту. Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 106 208,09 грн.
ПДВ: 21 241,62 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
127 449,71 грн.
Умови продажу: можливе перепрофілювання об’єкта, за
умови надання соціальних послуг. Утримання об’єкта та при$
леглої території у належному санітарно$технічному стані. Від$
шкодувати Регіональному відділенню ФДМУ по Одеській об$
ласті витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до привати$
зації. Питання відведення земельної ділянки під придбаний
об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно, після укла$
дання договору купівлі$продажу об’єкта, згідно з чинним за$
конодавством.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та розра$
хунки за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184004004570, в банк ГУДКУ у Одеській області,
м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач РВ ФДМУ
по Одеській області.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни прода$
жу об’єкта, що становить 12 744,97 грн., вноситься на р/р
№ 37313002004570; МФО 828011; код 20984091; банк ГУДКУ
у Одеській області, м. Одеса, одержувач — РВ ФДМУ по Оде$
ській області.
Приймання заяв припиняється за 3 дні до початку проведен$
ня аукціону.
Аукціон відбудеться через 50 днів після публікації
у газеті «Відомості приватизації» о 15.00 за адресою:
м. Одеса, Французький бульвар,46.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до
16.00 за місцем його розташування при сприянні Регіональ$
ного відділення Фонду державного майна України по Одесь$
кій області. Додаткову інформацію можна отримати за теле$
фоном 728$72$62 та у службі з організації проведення аукціо$
ну — ТОВ «Регіональне агентство з розвитку економіки».
Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у Регіонально$
му відділенні ФДМУ по Одеській області, адреса: м. Одеса, вул.
Велика Арнаутська, 15, 11$й поверх, каб. 1113, тел. 728$72$62.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
початкової вартості продажу на 30% їдальні,
що знаходиться на балансі ВАТ «Краснокутське
автотранспортне підприємство»
Назва об’єкта: їдальня, що знаходиться на балансі ВАТ «Кра$
снокутське автотранспортне підприємство».
Адреса об’єкта: Харківська обл., Краснокутський р$н, смт
Краснокутськ, вул. Куйбишева, 107/2.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 03115181, ВАТ «Крас$
нокутське автотранспортне підприємство», 62002 , Харківсь$
ка обл., Краснокутський р$н, смт Краснокутськ, вул. Куйби$
шева, 105.
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля їдаль$
ні з дерев’яним перекриттям, літ. Б$1, загальною площею
153,10 м2, 1977 року побудови. Технічний стан задовільний, не
експлуатується. Їдальня знаходиться на території ВАТ «Крас$
нокутське автотранспортне підприємство».
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена. Питання землекористування покупець вирішує само$
стійно.
Вартість продажу без ПДВ — 29 330,00 грн., ПДВ —
5 866,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
(знижено на 30%) — 35 196,00 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Збереження профілю діяльності 5 років.
2. Не відчужувати об‘єкт приватизації до сплати його повної
вартості.
3. Відшкодувати регіональному відділенню витрати, пов’я$
зані з підготовкою об’єкта до приватизації.
4. У разі подальшого відчуження або передачі в заставу
об’єкта приватизації, в період дії умов договору купівлі$
продажу, погодити це відчуження або передачу в заставу з Ре$
гіональним відділенням ФДМУ по Харківській області.
5. Вжити заходів щодо закріплення земельної ділянки відпо$
відно до вимог чинного законодавства України протягом одно$
го року з моменту переходу до покупця права власності на об’$
єкт приватизації.
6. Дотримуватись протипожежних та екологічних норм.
7. Покласти виконання умов пунктів 1, 6 на орендаря в разі
передачі об’єкта в оренду.
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8. Покласти виконання умов пунктів 1, 5, 6 на нового власни$
ка — у разі відчуження об‘єкта приватизації.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко$
штами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіо$
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37186501900001 в ГУДКУ у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від$
ділення ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 3 519,60 грн., що становить 10 від$
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо$
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській обла$
сті на р/р № 37317000140001 в ГУДКУ у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Ре$
гіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від$
ділення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, Держ$
пром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, тел. для довідок 705$18$48.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від

юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар$
ків, Держпром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, к. 206, телефон для до$
відок 705$18$48.
Аукціон буде проведено 6 квітня 2007 року об 11.00 в
приміщенні Харківського аукціонного центру — філії ДерI
жавної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонI
них центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 2 квітня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу$
вання.

України 25.09.2002 за № 784/7072, на підставі плану приватиза$
ції майна державного підприємства «Львівприлад», затвердже$
ного наказом Регіонального відділення ФДМУ по Львівській об$
ласті від 28.12.2006 № 944, та на виконання наказу ФДМУ від
30.01.2007 № 158 «Про прийняття рішення щодо продажу ЦМК»
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити інформаційне повідомлення Регіонального від$
ділення ФДМУ по Львівській області про проведення аукціону
з продажу цілісного майнового комплексу державного підпри$
ємства «Львівприлад».
2. Затвердити інструкцію про послідовність дій учасника
аукціону в процесі продажу цілісного майнового комплексу дер$
жавного підприємства «Львівприлад».
3. Затвердити перелік документів, які повинні бути в пакеті
документації з продажу цілісного майнового комплексу дер$
жавного підприємства «Львівприлад» на аукціоні, що надається
учасникам аукціону.

4. Відділу приватизації об’єктів груп В, Г, Е та продажу акцій
(Доманській І.Б.):
направити затверджені даним наказом інформаційне по$
відомлення про проведення аукціону з продажу цілісного
майнового комплексу державного підприємства «Львів$
прилад» та інструкцію про послідовність дій учасника аук$
ціону до ФДМУ для публікації їх у газеті «Відомості прива$
тизації»;
забезпечити формування комісії з підготовки до продажу
цілісного майнового комплексу державного підприємства
«Львівприлад» на аукціоні не пізніше ніж за 7 календарних днів
до кінцевої дати подання заяв на участь в аукціоні з продажу
цілісного майнового комплексу державного підприємства
«Львівприлад».
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Для участі в аукціоні потенційний покупець повинен від(
повідати таким кваліфікаційним вимогам: провадження не
менш як два останні роки стабільної фінансово$економічної ді$
яльності, у т.ч. відсутність заборгованості по обов’язкових пла$
тежах до бюджету.
5. Умови продажу:
5.1. В економічній діяльності підприємства:
збереження основного профілю діяльності підприємства, у
тому числі забезпечення модернізації приладів для вимірюван$
ня та реєстрації технологічних параметрів для потреб АЕС Укра$
їни, насамперед Хмельницької АЕС, зокрема, модернізація при$
ладів типу КС та блоків живлення приладів типу РП$160 АД, про$
ведення повірки, ремонту та гарантійного обслуговування при$
ладів, що знаходяться в експлуатації;
забезпечити дохід (виручка від реалізації продукції, товарів,
робіт, послуг) в рік не менше 10 млн грн., починаючи з 2008
року;
забезпечення погашення кредиторської заборгованості під$
приємства у повному обсязі, наявної на дату підписання дого$
вору купівлі$продажу, протягом 60 днів з моменту підписання
акта приймання$передавання об’єкта приватизації — цілісно$
го м а й н о в о г о к о м п л е к с у д е р ж а в н о г о п і д п р и є м с т в а
«Львівприлад».
5.2. В інноваційно(інвестиційній діяльності підприємства:
забезпечення впровадження прогресивних технологій, ме$
ханізації та автоматизації виробництва, освоєння нових та під$
вищення якості наявних видів продукції та/або послуг;
внесення інвестицій в розмірі 850 тис. грн. протягом двох ро$
ків з моменту переходу права власності на цілісний майновий
комплекс державного підприємства «Львівприлад» на модер$
нізацію приладів типу КС та блоків живлення приладів типу
РП$160 АД.
5.3. У соціальній діяльності підприємства:
забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати
протягом 60 днів з моменту переходу права власності на ціліс$
ний майновий комплекс державного підприємства «Львівпри$
лад»;
забезпечення поліпшення умов праці;
забезпечити створення безпечних та нешкідливих умов пра$
ці, які мінімізують випадки виробничого травматизму;
недопущення звільнення працівників з ініціативи покупця
протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності
на цілісний майновий комплекс, за винятком звільнення на під$
ставі п.6 ст.40 КЗпПУ або вчинення працівником дій, за які за$
конодавством передбачено звільнення на підставі п. 3, 4, 7 і 8
ст. 40 та ст. 41 КЗпПУ;
підвищення рівня заробітної плати з урахуванням інфляцій$
них процесів та відповідно до умов Галузевої тарифної угоди;
забезпечити протягом трьох місяців від дати підписання до$
говору купівлі$продажу укладання колективного договору;
виконання колективного договору в повному обсязі, укладан$
ня колективних договорів на наступні періоди з обов’язковим
урахуванням норм і соціальних гарантій попереднього колек$
тивного договору та положень галузевої угоди;
при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у
пункті 6 ст. 36 та пунктів 1, 2 і 6 ст. 40 КЗпП України, працівни$
кові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше двох
середніх місячних заробітків, але не менше двох посадових
окладів, або тарифних ставок;
дотримання покупцем вимог ст. 33 КЗпП України при пере$
веденні працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим
договором;
забезпечити зниження частки виробництва з небезпечними
та шкідливими умовами праці і зменшення їх впливу на працю$
ючих.
5.4. У природоохоронній діяльності підприємства:
забезпечити виконання природоохоронного законодавства,
зокрема, по мірі здійснення діяльності усунути недоліки, визна$
чені у звіті про екологічний аудит ДП «Львівприлад» (таблиця 2
до звіту);
забезпечити вирішення питань утилізації небезпечних відхо$
дів, розміщених/накопичених на території підприємства, які за$
значені у звіті про екологічний аудит ДП «Львівприлад».
5.5 Вимоги щодо проведення підприємством діяльності,
пов’язаної з державною таємницею:
покупцю у місячний термін з дня переходу до нього права
власності на цілісний майновий комплекс визначитись з доці$
льністю подальшого проведення підприємством діяльності, по$
в’язаної з державною таємницею, та у разі прийняття позитив$
ного рішення здійснити відповідно до чинного законодавства
заходи з отримання дозволу на проведення діяльності, пов’я$
заної з державною таємницею:
укласти в установленому порядку з Міністерством промис$

лової політики України договір про передачу права оператив$
ного управління майном, що містить відомості, які становлять
державну таємницю (МНСІ, які виділені на окремий баланс під$
приємства);
передача МНСІ покупцю здійснюється лише після оформлен$
ня ним в установленому законодавством порядку дозволу на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею;
напрямами використання МНСІ, які розміщені на підприєм$
стві, визначити випуск продукції подвійного призначення, мо$
білізаційне завдання тощо;
фінансування витрат на здійснення діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, визначити в обсязі близько 17 тис. грн.
щорічно;
визначитись щодо подальшого використання апаратури орга$
ну спеціального зв’язку з державним підприємством «Інформ$
сервіс$Центр міжгалузевого спеціального зв’язку (м. Київ);
завершити роботу з перегляду грифів секретності МНСІ
колишнього СРСР;
забезпечити збереження МНСІ, які розміщені на підпри$
ємстві;
у разі прийняття рішення щодо припинення підприємством
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, ліквідацією ре$
жимно$секретного органу стосовно МНСІ здійснюються відпо$
відні заходи, передбачені чинним законодавством з питань охо$
рони державної таємниці (згідно з вимогами Порядку органі$
зації та забезпечення режиму секретності в органах державної
влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях, затвердженого постановою КМУ від
02.10.2003 № 1561$12).
5.6. Інші умови:
забезпечення вимог щодо виконання державних мобілізацій$
них завдань згідно з чинним законодавством;
дотримання вимог антимонопольного законодавства Украї$
ни;
покупець зобов’язаний провести державну реєстрацію при$
пинення державного підприємства, приватизованого шляхом
продажу цілісного майнового комплексу на аукціоні відповідно
до чинного законодавства;
майно, яке не приватизоване у складі цілісного майнового
комплексу ДП «Львівприлад», покупець зобов’язаний обліко$
вувати і утримувати в належному стані до прийняття Регіо$
нальним відділенням ФДМУ по Львівській області відповідних
управлінських рішень.
6. Аукціон проводиться відповідно до Положення про про$
даж цілісних майнових комплексів державних підприємств, які
за класифікацією об’єктів приватизації віднесені до груп В, Г,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від
26.07.2002 № 1336, розпорядженням Антимонопольного ко$
мітету України від 26.07.2002 № 225$р, рішенням Державної ко$
місії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 № 222
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2002
за № 784/7072.
7. Для участі в аукціоні претендент:
7.1. Подає в 2 примірниках:
заяву щодо участі в аукціоні (для претендентів, що є юриди$
чними особами, — підписану та скріплену печаткою; для поку$
пців, які є фізичними особами, — підписану заяву з ідентифі$
каційним кодом), в якій зокрема зазначаються основні рекві$
зити претендента (для юридичної особи — код за ЄДРПОУ, мі$
сцезнаходження, банківські реквізити, контактні телефони, ін$
формація про керівника; для фізичної особи — ідентифікацій$
ний код, паспортні дані, місце постійного проживання, контакт$
ні телефони). У разі, якщо претендента представляє уповно$
важена особа, в заяві вказується інформація про уповноваже$
ну особу (паспортні дані, документ, на підставі якого особа
представляє інтереси претендента, контактні телефони), при
цьому разом з заявою подається документ, що підтверджує
повноваження даної особи.
у складі кваліфікаційних документів:
бізнес$план або техніко$економічне обґрунтування післяпри$
ватизаційного розвитку об’єкта, що включає план зайнятості
працівників підприємства;
документи, що підтверджують особу та її повноваження на
участь в аукціоні та підписанні договору купівлі$продажу;
нотаріально посвідчені копії установчих документів: свідоцтво
про державну реєстрацію юридичної особи, довідку про вклю$
чення до Єдиного державного реєстру підприємств та органі$
зацій України (якщо претендент є резидентом), відомості про
розподіл статутного фонду між учасниками, довідку про наяв$
ність розміру державної частки у статутному фонді (у довільній
формі за підписом керівника та головного бухгалтера), перелік
номерів банківських рахунків, з яких здійснюватимуться розра$
хунки за придбаний об’єкт, фінансовий звіт за останній звітний

ПРОДАЖ ЦМК
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
31.01.2007

м. Львів

№ 69

Про підготовку проведення аукціону з продажу
цілісного майнового комплексу державного
підприємства «Львівприлад»
Відповідно до Положення про продаж цілісних майнових ком$
плексів державних підприємств, які за класифікацією об’єктів при$
ватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 26.07.2002 № 1336, розпоряджен$
ням Антимонопольного комітету України від 26.07.2002 № 226$р,
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 01.08.2002 № 222 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській області
про проведення аукціону з продажу цілісного майнового
комплексу державного підприємства «Львівприлад»
1. Дані про об’єкт продажу.
Код за ЄДРПОУ 05796593.
Назва: державне підприємство «Львівприлад» (далі — ДП
«Львівприлад»).
Місцезнаходження об’єкта: Україна, 79026,м. Львів,
вул. Стрийська, 48.
Інформація про ДП «Львівприлад» щодо його стану на відпо$
відному товарному ринку: підприємство не займає монополь$
ного становища на відповідному ринку послуг.
2. Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській області пропонує до продажу цілісI
ний майновий комплекс ДП «Львівприлад» за початковою
ціною 16 825 680,00 грн. (шістнадцять мільйонів вісімсот
двадцять п’ять тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 коп.)
з ПДВ, ціна без ПДВ становить 14 021 400,00 (чотирнадцять
мільйонів двадцять одна тисяча чотириста гривень 00 коп.), су$
ма ПДВ становить 2 804 280,00 (два мільйони вісімсот чотири
тисячі двісті вісімдесят гривень 00 коп.).
Покупець стає правонаступником усіх прав та зобов’язань
ДП «Львівприлад».
3. Основні характеристики ДП «Львівприлад» станом на
31.12.2006.
Основні види діяльності (за статутом):
виробництво таких видів продукції:
засобів вимірювання і контролю фізичних процесів;
обладнання для контролю і керування технологічними про$
цесами;
виготовлення та постачання покажчиків та приладів реєст$
рації, вентиляторів і давачів для об’єктів атомної енергетики;
будівельного обладнання, конструкцій та матеріалів;
іншої продукції технічного призначення та товарів народно$
го споживання.
Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг), у
т.ч. експертної за 2006 рік:
усього випущено продукції на суму 121,296 тис. грн., з неї:
прилади К$140 — 16 шт. на суму 88,120 тис. грн. (з них на
експорт 12 шт. на суму 66,54 тис. грн.);
прилади КС2 (звичайні) — 6 шт. на суму 7,890 тис. грн.;
запчастини на суму 12,461 тис. грн.;
товари народного вжитку на суму 11,145 тис. грн.;
інша продукція на суму 1,680 тис. грн.
Середньооблікова чисельність працюючих станом на
31.12.2006: 267 осіб.
Відомості про будівлі та земельну ділянку, де знаходиться
ДП «Львівприлад», умови їх використання: до цілісного май$
нового комплексу включено такі будівлі: корпуси № 2, 5, 7, 8,
9, 9а, 12, 14, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31,33, 34 та корпус № 6,
що перебуває в заставі згідно з іпотечним договором від
11.10.2006, зареєстрованим в органах нотаріату за № 4371.
Підприємство розташоване на земельній ділянці площею
3,6291 га, яка надана у фактичне користування. За категорією
земель дана земельна ділянка відноситься до земель промис$
ловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення. (Довідково. З земельної ділянки, що перебуває у
фактичному користуванні ДП «Львівприлад», необхідно прове$
сти вилучення частини земельної ділянки орієнтовною площею
0,6 га, на якій розташовані будівлі, що були відчужені від ДП
«Львівприлад» у процесі судової санації підприємства, яка за$
вершена 23.12.2005).
Основні показники господарської діяльності
ДП «Львівприлад» за останні два роки та останній
звітний період
Показник
Обсяг реалізації продукції, тис. грн.
(рядок 35 гр.3 форми № 2)
Балансовий прибуток (збиток), тис. грн.
(рядок 220 або 225 гр. 3 форми № 2)
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
(сума рядків 160,170210 гр. 4 форми № 1)

2004 р.

2005 р.

31.12.2006

966

349

610

 5 522

24

 22 437

442

593

384

Кредиторська заборгованість, тис. грн.
(сума рядків 530600 гр. 4 форми №1)

13 140

8 754

1 982

Рентабельність випуску продукції, %

 84,2

 98,32

 96,87

Вартість активів, тис. грн.
(рядок 280 або 640 гр. 4 форми .№ 1)

43 111

38 278

15 254
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період. Копії установчих документів претендентів$нерезидентів
повинні бути легалізовані в установленому порядку;
декларацію про доходи, якщо претендент – фізична особа;
документи, що підтверджують відповідність претендента ква$
ліфікаційним вимогам, зазначеним у п. 4 даного інформацій$
ного повідомлення, а саме:
завірені копії річної звітності за два останні роки та останній
звітний період;
відомості про джерела надходження коштів для сплати за
об’єкт приватизації;
довідку податкового органу про відсутність заборгованості
перед бюджетом.
Кожний примірник кваліфікаційних документів запечатуєть$
ся в окремий непрозорий конверт. Дані конверти об’єднують$
ся і запечатуються в загальний непрозорий конверт з надпи$
сом «Кваліфікаційні документи», на якому зазначаються тільки
адреса органу приватизації та назва аукціону. На пакеті «Ква$
ліфікаційні документи» не повинно міститися ніякої інформації,
за допомогою якої можна б було ідентифікувати претендента.
До участі в аукціоні не допускаються компанії, зареєстрова$
ні в офшорній зоні.
7.2. Сплачує гарантію у сумі 1 682 568,00 грн. (один мільйон
шістсот вісімдесят дві тисячі п’ятсот шістдесят вісім гривень
00 коп.). Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Львів$
ській області, р/р № 37310009000186, банк: Управління УДК у
Львівській області, МФО 825014, код за ЄДРПОУ 20823070.
Призначення платежу: гарантії для участі в аукціоні з продажу
ДП «Львівприлад».
7.3. Сплачує збір у сумі 17,00 грн. (сімнадцять гривень 00 коп.).
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській облас$
ті, р/р № 37180500900001, банк: Управління УДК у Львівській
області, МФО 825014, код за ЄДРПОУ 20823070. Призначення
платежу: збір для участі в аукціоні з продажу ДП «Львівприлад».
8. Термін прийняття заяв щодо участі в аукціоні та кваліфіка$
ційних документів — протягом 14 календарних днів після опуб$
лікування даного інформаційного повідомлення в газеті «Відо$
мості приватизації».
9. Заяви щодо участі в аукціоні та кваліфікаційні документи при$
ймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців,3,
регіональне відділення Фонду державного майна України, кімн.
5, щодня з 9.00 до 18.00, п’ятниця та передсвяткові дні з 9.00 до
16.45. Телефон для довідок (0322) 297$16$00, факс 297$16$00.
10. Час та місце ознайомлення з ДП «Львівприлад»: понеділок$
четвер з 9.00 до 16.00, крім святкових днів, за адресою: м. Львів,

вул. Стрийська, 48, за наявністю дозволу Регіонального відділен$
ня Фонду державного майна України по Львівській області.
Для отримання дозволу на відвідування ДП «Львівприлад» та
інших питань з організації проведення аукціону необхідно звер$
нутися до Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3, кімн. 22, тел. (0322) 72$20$34).
11. Дата початку та місце проведення аукціону.
Аукціон з продажу ЦМК ДП «Львівприлад» відбудеться
через 50 календарних днів після опублікування даного інI
формаційного повідомлення в газеті «Відомості приватиI
зації» об 11.00 за адресою: 79012, м. Львів, вул. АкаI
деміка Сахарова, 46а.

ІНСТРУКЦІЯ
про послідовність дій учасника аукціону в процесі
продажу цілісного майнового комплексу державного
підприємства «Львівприлад»
Інструкція розроблена з урахуванням вимог Положення про
продаж цілісних майнових комплексів державних підприємств,
які за класифікацією об’єктів приватизації віднесені до груп В,
Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 26.07.2002 №1336, розпорядженням Антимонопольного ко$
мітету України від 26.07.2002 № 225$р, рішенням Державної ко$
місії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 № 222
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2002
за № 784/7072.
1. Після затвердження списку учасників аукціону відповіда$
льний секретар комісії з підготовки до продажу ЦМК на аукціо$
ні протягом двох робочих днів факсограмою або електронною
поштою повідомляє претендентів про результати кваліфікацій$
ного відбору учасників.
2. Протягом трьох робочих днів після отримання повідомлен$
ня про включення до списку учасників аукціону (його уповно$
важена особа) повинна прибути до Регіонального відділення
ФДМУ по Львівській області для підписання договору про кон$
фіденційність отриманої інформації про ЦМК та отримання па$
кету документації з продажу ЦМК ДП «Львівприлад» на аукціоні
з проектом договору купівлі$продажу за адресою: 79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців,3, регіональне відділення Фон$
ду державного майна України, кімн. 22, понеділок—четвер з
9.00 до 18.00, п’ятниця та передсвяткові дні з 9.00 до 16.45.
Телефон для довідок (0322) 72$20$34, факс 72$20$34.

ÊÎÍÊÓÐÑÈ Ç Â²ÄÁÎÐÓ ÅÊÑÏÅÐÒ²Â
Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 01.12.2004 № 10(36(16511 редакція приймає електронною поштою від
регіональних відділень ФДМУ (gazeta@spfu.gov.ua) щосереди до 15.00 на публікацію в газеті «Відомості приватизації» ін(
формації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.
Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, в якому зазначаються:
вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист;
прізвище, ім’я та по батькові (повністю), телефон виконавця;
електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше вищезазначеного терміну, будуть опубліковані у номері газети, що вийде друком лише за два тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у паперовому вигляді залишаються в регіональному від
діленні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
1. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — суI
спільноIпобутовий корпус.
Колишній балансоутримувач: Криворізький технікум Національ$
ної металургійної академії України.
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Балакина, 2г.
Мета оцінки — визначення ринкової вартості об’єкта при зміні
умови договору купівлі$продажу з розбирання на добудову.
Дата оцінки — станом на грудень 2001 року.
2. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — наI
вчальноIуніверсальний корпус на 1 920 студентів.
Колишній балансоутримувач: Криворізький технікум Національ$
ної металургійної академії України.
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Балакина, 2б.
Мета оцінки — визначення ринкової вартості об’єкта при зміні
умови договору купівлі$продажу з розбирання на добудову.
Дата оцінки — станом на грудень 2001 року.
3. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва —
гуртожиток на 400 студентів.
Колишній балансоутримувач: Криворізький технікум Національ$
ної металургійної академії України.
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Балакина, 2в.
Мета оцінки — визначення ринкової вартості об’єкта при зміні
умови договору купівлі$продажу з розбирання на добудову.
Дата оцінки — станом на грудень 2001 року.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції
і підтвердних документів:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
копію установчого документа претендента;
копію кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у шта$
тному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи$
сання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре$
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре$
тенденту Фондом державного майна України;
інформацію про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо досвіду його роботи, кваліфікації та особи$
стого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна,
у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну ви$
конання робіт (в календарних днях).
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції уча$
сників конкурсу, в яких термін виконання робіт — до 15 календар$
них днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конве$
рті, з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою

7 лютого 2007 року

на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльно$
сті» до відділу діловодства та кадрів регіонального відділення
за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольсь$
ка, 58, кімн. 205, до 16 лютого 2007 р.
Конкурс відбудеться в регіональному відділенні 22.02.2007
о 10.00, телефон для довідок (056) 742I85I69.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки майна
(запланована дата оцінки — 28.02.07)
Об’єкти державної власності групи А.
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів господарського
комплексу, що знаходиться на балансі Приазовської геологорозві$
дувальної експедиції казенного підприємства «Південукргеологія»:
будівля — літній табір площею 591,30 м2 (інв. № 3946);
будівля — маточник площею 323,30 м2 (інв. № 4315);
будівля для відкорму площею 844,30 м2 (інв. № 3754);
свердловина для водопостачання.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної вар$
тості для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: Волноваський р$н, с. Кирилівка,
вул. Гагаріна, 27, 27а, 27б.
Балансова залишкова вартість: 23 319,00 грн.
Телефон (244) 4$16$08.
Назва об’єкта: нежитлові приміщення першого поверху заI
гальною площею 387,9 м 2, що знаходяться на балансі ВАТ
«Костянтинівпромбуд» та орендуються колективним підприємст$
вом «КАП$буд».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар$
тості для приватизації об’єкта шляхом викупу.
Місцезнаходження об’єкта: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 134а.
Балансова залишкова вартість: 2 586,00 грн.
Телефон (272) 2$10$52.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення цокольного поверI
ху житлової будівлі загальною площею 70,7 м2, що знаходить$
ся на балансі Структурної одиниці Виробниче експлуатаційне
підприємство «Слов’янськкомуненерго» ВАТ «Донбасенерго» та
орендується приватним підприємцем Шакаловим О. О.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для приватизації об’єкта шляхом викупу.
Місцезнаходження об’єкта: м. Слов’янськ, м. Миколаївка,
пл. Дзержинського, 1.
Балансова залишкова вартість: 16 152,10 грн.
Телефон 302$11$42.
Об’єкт незавершеного будівництва.
Назва об’єкта: житловий будинок № 1, що знаходиться на ба$
лансі ВАТ «Донрибкомбінат».
Мета проведення незалежної оцінки: повернення об’єкта до дер$
жавної власності.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., Олександрівський р$н,
с. Олександрівка, вул. Кирпична, 23.
Об’єкт власності територіальної громади м. Дзержинська (за за$
мовленням виконавчого органу Дзержинської міської ради).

3. Не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення
аукціону, учасник аукціону подає до Регіонального відділення
ФДМУ по Львівській області:
3.1. Остаточний проект договору купівлі$продажу, кожна сто$
рінка якого скріплена підписом та печаткою учасника аукціону
(для учасників — фізичних осіб лише підписом учасника). Опра$
цьований Регіональним відділенням ФДМУ по Львівській об$
ласті остаточний проект договору купівлі$продажу не може бу$
ти змінений учасником.
3.2. Документи, що підтверджують внесення на рахунок ор$
гану приватизації суми гарантії та збору.
3.3. Копію рішення органу Антимонопольного комітету Укра$
їни про надання дозволу учаснику на придбання активів у ви$
гляді ЦМК ДП «Львівприлад», що пропонується до продажу, або
копію заяви учасника про надання дозволу на придбання акти$
вів у вигляді ЦМК ДП «Львівприлад» з відміткою (штамп, дата,
вх. номер, підпис) канцелярії органу АМКУ про її прийняття не
пізніше ніж за 8 календарних днів до дати завершення прийман$
ня органом приватизації документів, зазначених в п.3 даної ін$
струкції.
У разі неподання учасником аукціону до вказаного вище те$
рміну до органу приватизації документів, зазначених в п.3 ін$
струкції, даний учасник не буде допущений до участі в аукціоні.
4. Учасник аукціону в день аукціону повинен прибути для ре$
єстрації до філії Львівського аукціонного центру Державної ак$
ціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів»
за адресою: м. Львів, вул. Академіка Сахарова, 46а. При собі
необхідно мати: паспорт, довіреність на право участі в аукціоні
та підписання протоколу. Реєстрація учасників аукціону почи$
нається о 10.00 та закінчується о 10.45.
5. Після закінчення аукціону з продажу цілісного майнового
комплексу виробничого державного підприємства «Львівпри$
лад» переможець аукціону підписує протокол аукціону.
6. Протягом 10 календарних днів після затвердження резуль$
татів продажу ФДМУ інформує учасників аукціону про підсум$
ки аукціону, повертає суму гарантії всім учасникам аукціону,
крім переможця.
7. Гарантія не повертається переможцю у таких випадках:
відмови підписання протоколу аукціону, договору купівлі$
продажу, та/або у разі відмови включити до договору купівлі$
продажу зобов’язання, зазначені в умовах продажу.
8. Сума гарантії, внесена учасником, що став переможцем
аукціону, зараховується йому в рахунок оплати ціни за ЦМК ДП
«Львівприлад».

Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальI
ною площею 34,6 м2, що знаходиться на балансі Дзержинсько$
го комунального підприємства «Дзержинськжитлосервіс».
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація.
Місцезнаходження об’єкта: м. Дзержинськ, вул. Маяковського,
19.
Балансова залишкова вартість: 3 886 грн.
Телефон (247) 4$20$05.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурс(
ної комісії конкурсну документацію в запечатаному конверті з опи(
сом підтвердних документів, що містяться у конверті. До підтвер(
дних документів належать: заява на участь у конкурсі за встанов$
леною формою; копія установчого документа претендента; копії
кваліфікаційних документів та свідоцтв про реєстрацію у Держав$
ному реєстрі оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцін$
ку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залуче$
но претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписан$
ня звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претен$
денту Фондом державного майна України; інформація про прете$
ндента (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 залу$
чаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного
майна тощо); конкурсна пропозиція, яка подається у запечатано$
му конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання ро$
біт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також
терміну виконання робіт.
Конкурс відбудеться 22 лютого 2007 року о 10.00 за адреI
сою: м. Донецьк, вул. Артема, 97.
Конкурсна документація подається до загального відділу регіо$
нального відділення не пізніше, ніж за чотири робочі дні до оголо$
шеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Донецьк,
вул. Артема, 97, к. 530. Тел. для довідок 335$93$73.
В інформації РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності по об’єкту —
нежитлова будівля, що знаходиться на балансі МикільI
ської сільської ради, опублікованій в газеті «ВП» № 4 (445) від
31.01.07, місцезнаходження об’єкта слід читати: ВолноваI
ський рIн, с. Микільське, вул. Карла Маркса, 36.
Далі за текстом.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ІваноIФранківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
Назва об’єкта: нежитлові приміщення площею 104,7 м2, роз$
ташовані за адресою: м. Івано$Франківськ, вул. Незалежності, 19
(орендарем виконані невід’ємні поліпшення).
Мета проведення незалежної оцінки — викуп.
Назва об’єкта: будівля магазину № 19 площею 404,5 м2, що
знаходиться на балансі ВАТ «Залізничник», розташована за адре$
сою: м. Долина, вул. Шевченка, 18а.
Мета проведення незалежної оцінки — викуп.
Претенденти подають до регіонального відділення конкурсну до(
кументацію. Конкурсна документація подається у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер(
ті. До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсі
за встановленою формою; копія установчого документа претен$
дента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у
штатному складі, копії свідоцтв про підвищення кваліфікації оціню$
вачів та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде до$
датково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки май$
на та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особисти$
ми підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, ви$
даного претенденту Фондом державного майна України; інфор$
мація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто$
го досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному скла$
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ді та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у
тому числі подібного майна).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
печаткою учасника конкурсу конверті і має містити пропозицію що$
до вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з ви$
конанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не ви$
значений в інформації про проведення конкурсу.
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, по$
винні бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні ФДМУ
19.02.07 за адресою: м. ІваноIФранківськ, вул. Січових
Стрільців,15.
Конкурсну документацію подавати до канцелярії регіональ$
ного відділення до 16.00 16.02.07 за адресою: м. Івано$
Франківськ, вул. Січових Стрільців, 15, кімн. 208, телефон для
довідок 55$31$39.
В інформації РВ ФДМУ по Луганській області про оголошен$
ня конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки державного пакета акцій розмі$
ром 61,24% у статутному фонді ВАТ «Лисичанськтехмастила»,
який знаходиться на балансі ВАТ «Лисичанськтехмастила» за
адресою: м. Лисичанськ, вул. Артемівська, 61, опублікованій в
газеті «Відомості приватизації» № 1 (442) від 10.01.2007, замість
мети оцінки — «Приватизація шляхом продажу на аукціоні», слід
читати «Приватизація шляхом викупу».
Далі за текстом.

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 власності груп А та Ж
Назва об’єкта: будівля сараю площею 12,4 м2.
Адреса: м. Золочів, вул. Львівська, 56.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Ремсервіс».
Спосіб приватизації: аукціон (разом із земельною ділянкою, на
якій розташований об’єкт приватизації).
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта на аукціоні.
Назва об’єкта: лазня.
Адреса: м. Броди, вул. І. Богуна, 1.
Балансоутримувач: закрите акціонерне товариство «Бродівсь$
кий Агротехсервіс».
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом ви$
купу.
Назва об’єкта: будівля двоповерхового павільйонного буI
динку.
Адреса: Буський р$н, с. Боложинів, вул. Боложинівська, 3.
Балансоутримувач: Птахофабрика «Топорівська».
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта на аукціоні.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі
документи: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою
(відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч$
ної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003
№ 2100); копію установчого документа претендента; копії кваліфі$
каційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено претендентом до проведення оцінки та під$
писання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особи$
стими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (доку$
мент, 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 незалежної оцінки, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і повинна 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 в Регіональному відділенні ФДМУ по
Львівській області 21 лютого 2007 р. о 12.00 за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області до 16.45
16 лютого 2007 р. Телефон для довідок (0322) 74$12$24.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Рівненській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки майна,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.
Державна власність.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення першого поверху гурI
тожитку загальною площею 36,0 м2, що знаходиться на балансі
ВАТ «Рівнельон».
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Льонокомбінатівська, 15.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для приватизації об’єкта шляхом викупу, орендарем
виконано невід’ємні поліпшення.
Назва об’єкта: нежитлові приміщення цокольного поверI
ху будівлі гуртожитку загальною площею 94,3 м2, що зна$
ходяться на балансі ВАТ «Рівненський комбінат будівельних ма$
теріалів».
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Соборна (вул. Ленінська), 253а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар$
тості для приватизації об’єкта шляхом викупу, орендарем викона$
но невід’ємні поліпшення.
Назва об’єкта: нежитлові приміщення на першому поверсі
будівлі гуртожитку загальною площею 48,8 м2, що знаходять$
ся на балансі ВАТ «Рівненський комбінат будівельних матеріалів».
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Петра Могили, 25.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової ва$
ртості для приватизації об’єкта шляхом викупу, орендарем вико$
нано невід’ємні поліпшення.
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: прохідна
загальною площею 8,1 м 2, операторська загальною площею
11,3 м 2, що знаходяться на балансі і орендуються ЗАТ «СПМК$7».
Місцезнаходження: м. Дубно, вул. Грушевського, 112.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для приватизації об’єкта шляхом викупу, орендарем ви$
конано невід’ємні поліпшення.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.

№ 5 (446)

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню$
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єк$
тів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
05.11.2003 № 2100 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра$
їни 19.12.2003 за № 1194/8515.
Претендентам потрібно подати до Регіонального відділення
ФДМУ по Рівненській області конкурсну документацію, яка
складається з конкурсної пропозиції та підтвердних докумен(
тів. До підтвердних документів належать: заява на участь у кон$
курсі за встановленою формою (відповідно додатку № 3 Поло$
ження про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за$
твердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100); копії уста$
новчих документів; копії кваліфікаційних документів оцінюва$
чів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; пись$
мові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено до про$
ведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифі$
ката суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом держав$
ного майна України; інформація щодо досвіду роботи, кваліфі$
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у
штатному складі та можливо будуть додатково залучені для ви$
конання робіт 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,
калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт, терміну ви$
конання робіт.
Конкурсну документацію подати в регіональне відділення в запе$
чатаному конверті з описом підтвердних документів, які містяться в
конверті.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду дерI
жавного майна України по Рівненській області 1 березня 2007
року о 10.00 за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 16.00 24 люто$
го 2007 року за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Телефон для довідок: 22$79$40, 63$58$19.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності
1. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка ва$
ртості об’єкта малої приватизації, що приватизується шляхом про$
дажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: приміщення підвалу № 1—3, 5, 7—19,
площею 221,7 м2 у нежитловій будівлі, літ. А$2, корпусу № 9 ку$
рортного готелю (26/100 частки), що знаходиться на балансі ВАТ
«Точприлад».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Дергачівсь$
кий р$н, с$ще Березівське, вул. Санаторій «Бермінводи», буд. 17.
Галузь народного господарства: курортні заклади.
Відомості про об’єкт: приміщення підвалу № 1—3, 5, 7—19, пло$
щею 221,7 м2 у нежитловій будівлі, літ. А$2.
Балансова залишкова вартість майна: станом на 01.01.2007 за$
лишкова вартість нежитлових приміщень становить 77 774 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційно$правова форма (державна/орендна): держав$
на.
Запланована дата оцінки: 31.01.2007.
Термін виконання робіт — 10 календарних днів.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
2. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка почат$
кової вартості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу
на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщенI
ня на 1Iму поверсі 5Iповерхового житлового будинку заI
гальною площею 42,7 м2, що знаходиться на балансі КП «Бу$
дівельне управління Зміївської ДРЕС» і орендується ТОВ «Фірма
«Вектор$тех».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Зміївський
р$н, смт Комсомольське, вул. К. Маркса, 16.
Галузь народного господарства: перукарня.
Відомості про об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення на
1$му поверсі 5$поверхового житлового будинку загальною пло$
щею 42,7 м2, рік побудови 1962 р.
Балансова залишкова вартість майна: станом на 01.01.2007 ста$
новить 6 752,53 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні):
ні.
Організаційно$правова форма (державна/орендна): держав$
на.
Запланована дата оцінки: 31.01.2007.
Термін виконання робіт — 10 календарних днів.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Розрахунок по договору на виконання робіт з оцінки майна буде
проводитися під час отримання фінансування з державного бю$
джету відповідного кошторису на витрати, пов’язані з функціями
приватизації державного майна.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії кон(
курсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції
та підтвердних документів (наказ ФДМУ № 2100 від 25.11.2003
із змінами, затвердженими наказом ФДМУ № 3035 від
24.11.2005). До підтвердних документів належать: заява на
участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого
документа претендента, копії кваліфікаційних документів оціню$
вачів, копії посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів за
напрямами, які працюють у штатному складі та яких буде залу$
чено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку май$
на; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписан$
ня звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа$
ми, копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту ФДМУ, інформація про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо його практичного
досвіду роботи з незалежної оцінки, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів з незалежної оцінки майна, які пра$
цюють у його штатному складі та будуть залучені до виконання
оцінки, а також тих, що додатково залучаються ним), один кон$
верт із зазначенням адреси учасника конкурсу.
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.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єди$
ній одиниці виміру — календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її не$
своєчасного подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На кон$
верті слід зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціноч$
ної діяльності».

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового
діловодства Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області
до 13.02.2007 за адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держ$
пром, 3$й під’їзд, 1$й поверх, кімн. 205.
Конкурс відбудеться 16.02.2007 в Регіональному віддіI
ленні ФДМУ по Харківській області за адресою: 61022,
м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3Iй під’їзд, 5Iй поверх,
кімн. 230а, о 15.00.
Тел. для довідок (057) 705$18$59.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Херсонській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде
залучено до проведення оцінки комунального майна
Об’єкт комунальної власності — одноповерхова будівля мага$
зину загальною площею 90,8 м2, який знаходиться на балансі ви$
конкому Райської сільської ради Новокаховського міськвиконкому
Херсонської області, та розташований за адресою: Херсонська
обл., с. Тополівка, вул. Фрунзе, 6.
Об’єкт без поліпшень.
Спосіб приватизації — викуп орендарем.
Запланована дата оцінки 28.02.07.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну докумен(
тацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів
(наказ ФДМУ від 25.11.2003 № 2100): заяву на участь у конкурсі за
встановленою формою; копію установчого документа претенден$
та; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у
штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено до проведення робіт з оцінки майна, за$
вірені їхніми особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про
претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду ро$
боти оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатко$
во залучаються ним, з незалежної оцінки майна тощо), практич$
ний досвід роботи з незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатано$
му конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та термі$
ну виконання робіт (не більше 15 календарних днів).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допус$
кається.
Конкурс відбудеться 22.02.07 за адресою: м. Херсон, буI
львар Мирний, 3, РВ ФДМУ по Херсонській області.
Конкурсна документація приймається до 19.02.07 (включно) за
адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, РВ ФДМУ по Херсонській
області, кімн. 502, тел. для довідок 49$33$68.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктiв оцiночної
дiяльностi, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів
Державна власність.
Назва об’єкта оцінки: ОНБ державної форми власності —
реконструкція центрального блоку громадського харчуI
вання Черкаського державного заводу хімічних реактивів.
Адреса об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості.
Спосіб приватизації: аукціон.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля каркасно$
панельного типу розміром 30х18 м, прибудована до існуючої
їдальні, ступінь будівельної готовності — 50%.
Дата оцінки: 31.01.2007.
Назва об’єкта оцінки: ОНБ державної форми власності —
реконструкція азотнокисневої станції Черкаського державноI
го заводу хімічних реактивів.
Адреса об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта.
Спосіб приватизації: аукціон.
Відомості про об’єкт: будівля каркасно$панельного типу роз$
міром у плані 31х18 м, висотою 9 м, ступінь будівельної готовно$
сті — 65%.
Дата оцінки: 31.01.2007.
Комунальна власність.
Назва об’єкта оцінки: приміщення п’ятого поверху будинку поI
буту «Славутич», що орендується ПП Терлигою Л. Ю.
Адреса об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Леніна/Благовісна,
105/269.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта.
Спосіб приватизації: викуп.
Відомості про об’єкт: вбудоване приміщення загальною пло$
щею 26,7 м2, виконані поліпшення майна.
Дата оцінки: 31.01.2007.
Назва об’єкта оцінки: частина приміщень адмінбудівлі
кімн. № 17—30, 39, та частина приміщення складу ЖI1 № 4I2,
що знаходяться на балансі ЧОКП «Фармація» та орендуються ПП Зе$
леною Н. В.
Адреса об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Дахнівська, 18.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта.
Спосіб приватизації: викуп.
Відомості про об’єкт: приміщення загальною площею 198,3 м2.
Виконані поліпшення майна.
Дата оцінки: 31.01.2007.
3. Назва об’єкта оцінки: частина комплексу складських приI
міщень, літ. ФI1 та літ. ЖI1 (1Iй поверх), що знаходяться на
балансі ЧОКП «Фармація» та орендуються ПП Казекою Т. В.
Адреса об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Дахнівська, 18.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта.
Спосіб приватизації: викуп.
Відомості про об’єкт: приміщення загальною площею 177,2 м2
в одноповерховій будівлі. Виконані поліпшення майна.
Дата оцінки: 31.01.2007.
Назва об’єкта оцінки: підвальні приміщення складу, літ. ЖI1,
№ 1, 2 та частина підвального приміщення, літ. ЖI1, № 3,
що знаходяться на балансі ЧОКП «Фармація» та орендуються ТОВ
«ВБК «Промінбуд».
Адреса об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Дахнівська, 18.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта.
Спосіб приватизації: викуп.
Відомості про об’єкт: підвальні приміщення загальною площею
174,5 м2. Виконані поліпшення майна.
Дата оцінки: 31.01.2007.
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Учасники конкурсу подають до регiонального вiддiлення
конкурсну документацiю в запечатаному конвертi з описом
пiдтвердних документiв. До пiдтвердних документiв належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою (вiдповiдно
до Положення про конкурсний вiдбiр суб’єктiв оцiночної дiяль$
ностi, затвердженого наказом ФДМУ вiд 25.11.2003 № 2100);
копiя установчого документа претендента;
копії квалiфiкацiйних документiв оцiнювачiв, якi працюють у
штатному складi та яких буде залучено до проведення оцiнки та
пiдписання звiту про оцiнку майна;
письмовi згоди оцiнювачiв, яких буде додатково залучено пре$
тендентом до проведення робiт з оцiнки майна та пiдписання звiту
про оцiнку майна, завiренi їхнiми особистими пiдписами;
копiя сертифiката суб’єкта оцiночної дiяльностi, виданого пре$
тенденту Фондом державного майна України;
iнформацiя про претендента (документ, який мiстить вiдомостi про
претендента щодо його досвiду роботи, квалiфiкацiї та особистого
досвiду роботи оцiнювачiв, якi працюють у його штатному складi та
додатково залучаються ним, з незалежної оцiнки майна, у т. ч. подi$
бного майна тощо).
Конкурсну документацiю слiд подавати до загального вiддiлу
Регiонального вiддiлення ФДМУ по Черкаськiй областi (з відміт$
кою «На конкурс») за чотири робочі днi до оголошеної дати про$
ведення конкурсу (включно). Останнiй день подачi заяв — 15 лю$
того 2007 р.
Конкурсна пропозицiя претендента подається в окремо запеча$
таному конвертi (з відміткою «Пропозиція на конкурс») i має мiсти$
ти пропозицiю щодо вартостi виконання робiт, калькуляцiї витрат,
пов’язаних з виконанням робiт, а також термiну виконання робіт в
календарних днях.
* До подачі заяви до регіонального відділення оцінювач по$
винен ознайомитися з об’єктом оцінки, в разі відмови від про$
ведення оцінки об’єкта приватизації, суб’єкт оціночної діяль$
ності відшкодовує витрати про оголошення конкурсу в пресі.
Конкурс відбудеться 21 лютого 2007 року в Регіональному
відділенні ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000,
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185.
Тел. для довідок: 37$29$71, 37$30$90, 37$29$82.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Чернівецькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації — частина приI
міщень нежитлової будівлі (колишня музична школа) площею
63 м2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: Чернівецька обл., Кельменецький р$н,
с. Нелипівці, вул. Шкільна, 1.
Назва підприємства, на балансі якого перебуває об’єкт: ВАТ
«Кельменецький цукровий завод».
Місцезнаходження підприємства: Чернівецька обл., Кельменецький
р$н, с. Нелипівці.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційно$правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.01.2007.
Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації — ремонтноI
механічна майстерня (МРМIМ1) на базі автомобіля ЗІЛ$131,
державний номер 48$91 ЧВЗ.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: м. Чернівці, вул. М. Тореза, 62.
Назва підприємства, на балансі якого перебуває об’єкт: ВАТ
«Чернівецьке АТП$17755».
Місцезнаходження підприємства: м. Чернівці, вул. М. Тореза, 62.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційно$правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.01.2007.
Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації — ремонтноI
слюсарна майстерня (МРСIАТ ПАРМI1М) на базі автомобіля
ЗІЛ$131, державний номер 74$25 ЧВЗ.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: м. Чернівці, вул. М. Тореза, 62.
Назва підприємства, на балансі якого перебуває об’єкт: ВАТ
«Чернівецьке АТП$17755».
Місцезнаходження підприємства: м. Чернівці, вул. М. Тореза, 62.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційно$правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.01.2007.
Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації — спеціаI
льний транспортний автомобіль ЗІЛI131, державний номер
74$26 ЧВЗ.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початко$
вої вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на аук$
ціоні.
Місцезнаходження об’єкта: м. Чернівці, вул. М. Тореза, 62.
Назва підприємства, на балансі якого перебуває об’єкт: ВАТ
«Чернівецьке АТП$17755».
Місцезнаходження підприємства: м. Чернівці, вул. М. Тореза, 62.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційно$правова форма: державна.

Запланована дата оцінки: 31.01.2007.
Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації — вантажна
спеціальна майстерня технічного обслуговування автомобіI
лів МТОIАТI1М (МРСIАТ ПАРМIМ1) на шасі ЗІЛ$131, держав$
ний номер 78$76 ЧВА.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початко$
вої вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на аук$
ціоні.
Місцезнаходження об’єкта: м. Чернівці, вул. М. Тореза, 62.
Назва підприємства, на балансі якого перебуває об’єкт: ВАТ «Че$
рнівецьке АТП$17755».
Місцезнаходження підприємства: м. Чернівці, вул. М. Тореза, 62.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційно$правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.01.2007.
Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації — майстерня
технічного обслуговування автомобілів МТОIАТIМ1 на шасі
ЗІЛ$131, державний номер 33$09 ЧВЛ.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової ва$
ртості об’єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: м. Чернівці, вул. М. Тореза, 62.
Назва підприємства, на балансі якого перебуває об’єкт: ВАТ
«Чернівецьке АТП$17755».
Місцезнаходження підприємства: м. Чернівці, вул. М. Тореза, 62.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні):
ні.
Організаційно$правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.01.2007.
Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації — ремонтноI
механічна майстерня (МРМIМ1) на базі автомобіля ЗІЛ$131,
державний номер 17$38 ЧВЛ.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової ва$
ртості об’єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: м. Чернівці, вул. М. Тореза, 64б.
Назва підприємства, на балансі якого перебуває об’єкт: ВАТ
«Денисівка».
Місцезнаходження підприємства: м. Чернівці, вул. М. Торе$
за, 64б.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні):
ні.
Організаційно$правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.01.2007.
Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації — ремонтноI
слюсарна майстерня (МРСIАТIМ1 ПАРМI1М1) на базі автомо$
біля ЗІЛ$131, державний номер 10$38 ЧВЛ.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової ва$
ртості об’єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: м. Чернівці, вул. М. Тореза, 64б.
Назва підприємства, на балансі якого перебуває об’єкт: ВАТ
«Денисівка».
Місцезнаходження підприємства: м. Чернівці, вул. М. Тореза, 64б.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційно$правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.01.2007.
Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації — спеI
ціальний транспортний
автомобіль ЗІЛI131 (ТР/
1ПАРМI1МЗ), державний номер 10$37 ЧВЛ.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: м. Чернівці, вул. М. Тореза, 64б.
Назва підприємства, на балансі якого перебуває об’єкт: ВАТ
«Денисівка».
Місцезнаходження підприємства: м. Чернівці, вул. М. Торе$
за, 64б.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційно$правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.01.2007.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення кон(
курсну документацію, яка подається в запечатаному конверті з опи(
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтверд(
них документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100 та зареєст$
рованого в Міністерстві юстиції України від 19.12.2003 № 1194/8515);
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у
штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено 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 пре$
тенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особи$
стого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна,
у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і повинна 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:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оці$

нки, що повинна підтверджуватися чинними кваліфікаційними до$
кументами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Держав$
ному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєст$
рації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від
19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра$
їни 28.12.2001 за № 1092/6283;
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки май$
на, зокрема подібного майна;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оці$
нки 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.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, за$
твердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003
№ 1891. Термін виконання робіт необхідно зазначати в єдиній оди$
ниці виміру — календарних днях.
Конкурс відбудеться 22 лютого 2007 р. об 11.00 у РегіоI
нальному відділенні Фонду державного майна України по
Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. КобиI
лиці, 21а, к. 6.
Кінцевий термін прийняття конкурсної документації до зага$
льного відділу Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій
області — 16 лютого 2007 р. до 16.45, за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок 55$75$28.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки
Переможцем конкурсу по об’єктах оцінки визнано:
Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості».
Назва об’єкта: нежитлове приміщення ресторану.
Адреса: Полтавська обл., Чутівський р$н, смт Артемівка, вул. Арте$
ма, 38.
Балансоутримувач: ВАТ «Павлівське».
Спосіб приватизації: аукціон.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення магазину.
Адреса: Полтавська обл., Чутівський р$н, с. Коханівка,
вул. Центральна, 5.
Балансоутримувач: ВАТ «Павлівське».
Спосіб приватизації: аукціон.
Приватне підприємство «Нерухомість».
Назва об’єкта: вбудовано$прибудоване приміщення (спортив$
ний клуб боксу «Полтавамаш»).
Адреса: м. Полтава, вул. Курчатова, 18.
Балансоутримувач: ВАТ «Полтавамаш».
Спосіб приватизації: викуп.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся в Регіональному
відділенні ФДМУ по Харківській області 18.01.2007
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
1. Договір на проведення оцінки по об’єкту: нежитловому при$
міщенню площею 70,9 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Вов$
чанська взуттєва фабрика», за адресою: Харківська обл., м. Вов$
чанськ, вул. Леніна,80а, буде укладено з суб’єктом оціночної ді$
яльності ТОВ «ЛТК(Інтекс».
2. Переможцем конкурсу по об’єкту: нежитлових приміщен$
нях першого поверху адміністративної будівлі, загальною пло$
щею 492,0 м2, що знаходяться на балансі Головного управління
статистики у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Ма$
ршала Бажанова, 28, визнано суб’єкта оціночної діяльності ТОВ
«Бассонеллі».
3. Договори на проведення оцінки по об’єктах:
цистерні 8 м3, інв. № 2140, що знаходиться на балансі ВАТ «Анд$
ріївський», за адресою: Харківська обл., Великобурлуцький р$н,
с. Садовод;
ємності 16 м3 № 2084, що знаходиться на балансі ВАТ «Андріївсь$
кий», за адресою: Харківська обл., Великобурлуцький р$н, с. Садо$
вод;
ємності 16 м3 № 2082, що знаходиться на балансі ВАТ «Андріївсь$
кий», за адресою: Харківська обл., Великобурлуцький р$н, с. Садо$
вод;
ємності 16 м3 № 2083, що знаходиться на балансі ВАТ «Андріївсь$
кий», за адресою: Харківська обл., Великобурлуцький р$н, с. Садо$
вод;
ємності 16 м3 № 2081, що знаходиться на балансі ВАТ «Андріївсь$
кий», за адресою: Харківська обл., Великобурлуцький р$н, с. Садо$
вод;
ємності 16 м3 № 2080, що знаходиться на балансі ВАТ «Андріївсь$
кий», за адресою: Харківська обл., Великобурлуцький р$н, с. Садо$
вод;
ємності 16 м3 № 2071, що знаходиться на балансі ВАТ «Андріївсь$
кий», за адресою: Харківська обл., Великобурлуцький р$н, с. Садо$
вод;
цистерні 8 м3, інв. № 2139, що знаходиться на балансі ВАТ «Анд$
ріївський», за адресою: Харківська обл., Великобурлуцький р$н,
с. Садовод, буде укладено з суб’єктом оціночної діяльності ТОВ
«СІТ(Консалт».

ÏÐÎÄÀÆ ÏÀÊÅÒ²Â ÀÊÖ²É ÍÀ ÔÎÍÄÎÂ²É Á²ÐÆ²
Департамент продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів, т. 2801612
Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств на грошових регіональних аукціонах через Державну
акціонерну компанію «Національна мережа аукціонних центрів» 28.03.2007
№
пор.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Статутний
фонд,
грн.

Адреса

Номі
нал,
грн.

Почат
кова
ціна
акції,
грн.

Пакет
акцій,
шт.

%
до
СФ

Зе
мель
на
ділян
ка,
га

Дата
надання
інфор
мації

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

Знос
ОФ,
%

Балансо
вий
прибуток,
грн.

Дебітор
ська
заборго
ваність,
грн.

Кредитор
ська
заборго
ваність,
грн.

Обсяг
Вартість
вироб
активів,
ництва,
грн.
грн.

Назва продукції,
що виробляється

РВ ФДМУ по Сумській області
«Сумський аукціонний центр» ДАК «НМАЦ», м. Суми, вул. Дзержинського, 17, тел. (0542) 251119
1

955992 ВАТ «СУМСЬКА
40003, М. СУМИ,
ЕКСПЕДИЦІЯ ПО ЗАХИ% ВУЛ. 2А ЗАЛІЗНИЧНА, 3
СТУ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

166939,00

7 лютого 2007 року

0,250

0,250

166939

25,000

0,51

9 міс. 2006 р.

6

96300

96,05

%28900

256700

27100

361100

314300

ДЕРАТИЗАЦІЯ І ГАЗАЦІЯ
СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ

№ 5 (446)

13
Інформація про підсумки продажу акцій відкритих акціонерних товариств на грошовому регіональному аукціоні
від 24.01.2007
Залишок
акцій
після всіх
попередніх
торгів,
шт.

Запропоновано акцій
№
пор.

Назва підприємства

Адреса

Кількість,
шт.

Номінал,
грн.

%
від СФ

Кількість
запропонованих
акцій,
шт.

Вартість
запропонованих
акцій,
грн.

Продано акцій
Кількість,
шт.

Обсяг продажу акцій,
грн.

%
від СФ

Середня ціна купівлі,
грн.

РВ ФДМУ по Київській області
Організатор аукціону: київська філія ДАК «НМАЦ» «Київський аукціонний центр», м. Київ, вул. М. Раскової, 15, тел. 5521026
1

372471 ВАТ «КОЖАНСЬКИЙ
ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

8550, КИЇВСЬКА ОБЛ.,
ФАСТІВСЬКИЙ Р%Н,
СМТ КОЖАНКА

5751536

23,69

0,250

5751536

5751536

1437884,00

0

0,00

0,00

—

Ï²ÄÑÓÌÊÈ ÀÓÊÖ²ÎÍÓ
Департамент продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів, т. 2003328
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПIДСУМКИ 92Iго СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО АУКЦIОНУ ЗА ГРОШОВІ КОШТИ
(затверджено наказом ФДМУ від 31.01.2007 № 164)
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00153471 ВАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ АПАРА% 38959700,00
ТУРИ»
00225667 ВА НВТ «ТЕПЛОАВТОМАТ»
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1558388

0

97509,99

72150000,00

19107

1.5

1.5

0,88015

0,65828

28

2

13557

3260

28

2

13553,87

3259,2

0

0

3,13

0,8

19107

0

16813,07

00229961 ВАТ «СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ 24970000,00
БЮРО МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ В ПРИЛАДОБУ%
ДУВАННІ»

971436

0.25

0.25

0,08419

0,06015

5

1

21070

60715

5

1

21069,95

60714,99

0

0

0,05

0,01

971436

0

81784,94

00235795 ВАТ «ОЛЕВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ
НОРМАЛЕЙ»

1868098,25

448522

0.25

0.25

0,05039

0,03578

26

3

11935

11510

24

3

11089,89

11510

2

0

0,11

0

448522

0

22599,89

00372919 ВАТ «ДРУЖБІВСЬКИЙ ЦУКРОРАФІНАДНИЙ
ЗАВОД»

3822757,00

3822441

0.25

0.25

0,06250

0

2

0

110

0

2

0

110

0

0

0

0

0

1760

3820681

110

00372925 ВАТ «СУМСЬКИЙ РАФІНАДНИЙ ЗАВОД»

14388336,00

5801301

0.25

0.25

0,06250

0

1

0

100

0

1

0

100

0

0

0

0

0

1600

5799701

100

00373132 ВАТ «ЗАРОЖАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 76068850,00

3648745

0.25

0.25

0,06250

0

2

1

110

10

2

1

110

10

0

0

0

0

1920

3646825

120

00373630 ВАТ «БУЖАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

1380230,00

268292

0.25

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

268292

0

00378589 ВАТ «ПЕРЕЯСЛАВ%ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРІВ»

4135300,00

4135300

0.25

0.25

0,06250

0

5

1

1075

10

5

1

1075

10

0

0

0

0

17360

4117940

1085

00379459 ВАТ «ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

199373,00

65458

0.25

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65458

0

00385885 ВАТ «КОЖАНСЬКЕ»

1079385,25

431754

0.25

0.25

0,01618

0,01074

13

1

6975

10

13

1

6974,99

10

0

0

0,01

0

431754

0

6984,99

00385905 ВАТ «КАГАРЛИЦЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»

3173448,00

1586720

0.25

0.25

0,06658

0,04051

6

3

2130

103510

6

3

2129,99

103509,98

0

0

0,01

0,02

1586720

0

105639,97

00387329 ВCАТ «НОВОСЕЛИЦЬКЕ»

2049210,00

955900

0.25

0.25

0,06250

0

3

0

40

0

3

0

40

0

0

0

0

0

640

955260

40

00388547 ВАТ «ПОДІЛЬСЬКАГРОХАРЧОРЕМБУД»

2879800,00

1976252

0.25

0.25

0,06250

0

5

2

965

120000

5

2

965

119995

0

0

0

5

1935360

40892

120960

00412412 ВАТ «ЛЮБОТИНСЬКИЙ САД»

4460840,00

3512064

0.25

0.25

0,06250

0

1

0

10

0

1

0

10

0

0

0

0

0

160

3511904

10

00412607 ВАТ «ЧЕРВОНИЙ ПАРТИЗАН»

820200,00

589920

0.25

0.25

0,01146

0,00757

14

0

7561

0

13

0

6761

0

1

0

0

0

589920

0

6761

00414635 ВАТ «ПЛОДОРОЗСАДНИК «МОЛОЧАНСЬ%
КИЙ»

262640,00

157584

0.25

0.25

0,03688

0,02644

13

0

7411

0

12

0

5810,99

0

1

0

1600,01

0

157584

0

5810,99

00476671 ВАТ «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП»

1098585,00

427522

0.25

0.25

0,03617

0,03002

20

2

9465

6500

19

2

8964,97

6499,99

1

0

0,03

0,01

427522

0

15464,96

00483493 ВАТ «ПЛЕМПТАХОЗАВОД ІМЕНІ ЧКАЛОВА» 10366100,00

5510652

0.25

0.25

0,06250

0

2

0

30

0

2

0

30

0

0

0

0

0

480

5510172

30

00483547 ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «РОЗОВСЬКИЙ»

8379877,00

31391779

0.05

0.05

0,01250

0

2

0

50

0

2

0

50

0

0

0

0

0

4000

31387779

50

00488993 ВАТ «ОЛЕШИНСЬКЕ»

4852600,00

1939760

0.25

0.25

0,06250

0

2

0

30

0

2

0

30

0

0

0

0

0

480

1939280

30

00492150 ВАТ «СОРТНАСІННЇОВОЧ»

1288000,00

515201

0.25

0.25

0,06772

0,04202

28

3

19955

14960

27

3

19929,72

14960

1

0

0,28

0

515201

0

34889,72

00688002 ВАТ «СТАРОБЕШІВСЬКИЙ КОМБІКОРМО%
ВИЙ ЗАВОД»

2705200,00

389165

0.25

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

389165

0

00701912 ВАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ СЕЛЕКЦІЙНО%ПЛЕМІН%
НИЙ ЦЕНТР»

1154590,00

463411

0.25

0.25

0,01521

0,01030

9

0

7050

0

9

0

7050

0

0

0

0

0

463411

0

7050

00704468 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВАТ «МИКУЛИ%
НЕЦЬКЕ»

781165,00

725828

0.25

0.25

0,06250

0

4

0

11030

0

4

0

11030

0

0

0

0

0

176480

549348

11030

00727222 ВАТ «РІВНЕВЕТЗООПРОМПОСТАЧ»

404803,00

404803

0.25

0.25

0,03891

0,02501

22

2

12250

3500

22

2

12249,91

3500

0

0

0,09

0

404803

0

15749,91

00846688 ВАТ «ЧЕРВОНЕ ПРИВІЛЛЯ»

1297314,00

970296

0.25

0.25

0,06250

0

13

0

10210

0

13

0

10210

0

0

0

0

0

163360

806936

10210

00849994 ВАТ «БЕРЕЗАНСЬКЕ»

2171066,5

978588

0.25

0.25

0,06250

0

5

0

1000

0

5

0

1000

0

0

0

0

0

16000

962588

1000

00957471 ВАТ «ДОНЕЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРО%
ДУКТІВ 2»

5491809,00

2196796

0.25

0.25

0,06250

0

2

0

90

0

2

0

90

0

0

0

0

0

1440

2195356

90

01032806 ВАТ «ЗАРІЧНЕНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 15645»

82670,00

39807

0.25

0.25

0,02281

0,0101

3

0

908

0

3

0

908

0

0

0

0

0

39807

0

908

02042356 ВАТ «ФАВОРИТ»

199343,00

182104

0.25

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182104

0

02574248 ГЕНЕРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ В 48851428,50
ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ — ВАТ ТУРИСТИЧ%
НИЙ КОМПЛЕКС «ЧЕРЕМОШ»

19029460

0.25

0.25

0,06250

0

9

0

1335

0

9

0

1335

0

0

0

0

0

21360

19008100

1335

03059531 ВАТ «ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД КРУПНОПАНЕЛЬ%
НОГО ДОМОБУДУВАННЯ 2»

7005770,00

7005770

0.25

0.25

0,06250

0

1

0

10

0

1

0

10

0

0

0

0

0

160

7005610

10

03114164 ВАТ «ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 51032100,00
ПІДПРИЄМСТВО 12329»

51032100

0.25

0.25

0,06250

0,05925

1

1

100

3189510

1

1

100

3189510

0

0

0

0

51032100

0

3189610

03399511 ВАТ «РІВНЕ%АВТОТРАНСПОРТ 15654»

1610070,00

374428

0.25

0.25

0,01

0

2

0

60

0

2

0

60

0

0

0

0

0

6000

368428

60

04371845 ВАТ «ПРИЛУЦЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ»

3578900,00

1431560

0.25

0.25

0,06636

0

0

1

0

95000

0

1

0

95000

0

0

0

0

1431560

0

95000

05489313 ВАТ «РАЙАГРОХІМ»

2601915,00

1144000

0.25

0.25

0,06250

0

3

2

960

3010

3

2

960

3010

0

0

0

0

63520

1080480

3970

05491161 ВАТ «АГРОБІЗНЕС%НВ»

5258951,00

5258790

0.25

0.25

0,06250

0

2

0

20

0

2

0

20

0

0

0

0

0

320

5258470

20

05529320 ВАТ «ДЕМИДІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗА%
ВОД»

3234709,00

3234709

0.25

0.25

0,07115

0,04019

161

0

230135

0

161

0

230132,99

0

0

0

2,01

0

3234709

0

230133

05533112 ВАТ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО 22494700,00
ВИПУСКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»

22494700

0.25

0.25

9

0

2130

0

8

0

2120

0

1

0

0

0

33920

22460780

2120

№ 5 (446)
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05802750 ВАТ «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ»

2526100,00

2526100

0.25

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2526100

0

13970622 ВАТ «АЗОТТОН»

1059897,00

105994

1.0

1.0

0,08397

0,06808

14

0

8900

0

14

0

8899,95

0

0

0

0,05

0

105994

0

8899,95

14307535 ВАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЛАМПОВИЙ ЗАВОД»

17602400,00

10068456

0.25

0.25

0,06250

0

3

1

130

177000

3

1

130

177000

0

0

0

0

2834080

7234376

177130

14311910 ВАТ «ЗАВОД «МУЛІТ»

7760007,00

5857430

0.25

0.25

0,06318

0,04002

5

2

1071

369030

5

2

1070,99

369029,96

0

0

0,01

0,04

5857430

0

370100,95
7888,75

14313889 ВАТ «УКРП’ЄЗО»

82180,00

14314682 ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ 66458910,00
ЗАВОД»

56489

0.01

0.458

0,13966

0,09772

18

2

5904

2010

17

2

5878,75

2010

1

0

0,25

0

56489

0

9424794

0.5

0.5

0,12500

0

1

0

10

0

1

0

10

0

0

0

0

0

80

9424714

10

54

0.25

0.25

0,74074

0,37037

3

0

40

0

3

0

39,63

0

0

0

0,37

0

54

0

39,63

23568074 ВАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА
2»

4087298,25

30704892 ВАТ «ТРАНСПОРТНИК»

2131800,00

2131800

0.25

0.25

0,06250

0,06179

1

1

10

133237

1

1

10

133237

0

0

0

0

2131800

0

133247

31960616 ВАТ «РІВНЕНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО БУДІВ%
НИЦТВУ, РЕМОНТУ І МОНТАЖУ ХІМІЧНО%
ГО ОБЛАДНАННЯ»

2100641,00

2100641

0.25

0.25

0,06250

0

3

0

920

0

3

0

920

0

0

0

0

0

14720

2085921

920

ÔÄÌÓ ÏÎÂ²ÄÎÌËßª
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.01.2007

м. Київ

№147

Про затвердження «Помісячного пооб’єктного плану —
графіка виставлення на продаж у січні—березні
2007 року пакетів акцій господарських товариств
і холдингових компаній»
На виконання п. 123 Закону України «Про Державну програму
приватизації на 2000—2002 роки», а також з метою вжиття за$
ходів для забезпечення грошових надходжень від приватизації
державного майна до Державного бюджету України у 2007 році,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити «Помісячний пооб’єктний план$графік вистав$
лення на продаж у січні—березні 2007 року пакетів акцій госпо$
дарських товариств і холдингових компаній» (додається).
2. Департаменту оперативного планування (Корнієць С. Д.),
Департаменту реформування власності (Красовський В. А.), Го$
лові Фонду майна АР Крим, начальникам регіональних відді$
лень забезпечити згідно з планом$графіком підготовку пакетів
акцій підприємств для виставлення на продаж.
3. Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності (Гай$
дук В. Я.) забезпечити своєчасну передачу затверджених актів
оцінок пакетів акцій у строки не пізніше двох тижнів до дати ого$
лошення конкурсів.
4. Департаменту підготовки та проведення конкурсів (Філо$
зоп Є. Т.), Департаменту продажу акцій на фондових ринках та

проведення аукціонів (Яковлєв Ю. В.), Голові Фонду майна АР
Крим, начальникам регіональних відділень забезпечити своє$
часне виставлення на продаж пакетів акцій підприємств згідно
з планом$графіком.
5. Департаменту оперативного планування (Корнієць С. Д.)
забезпечити щоквартальний моніторинг продажу пакетів ак$
цій господарських товариств і холдингових компаній та внесен$
ня змін до нього, згідно з планом$графіком.
6. Кошти від продажу пакетів акцій ВАТ зараховуються у ра$
хунок виконаних завдань органу приватизації, відповідально$
му за виставлення на продаж цих пакетів, згідно з планом$
графіком.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду

В. СЕМЕНЮК

Додаток до наказу ФДМУ
від 29.01.2007 № 147

Помісячний пооб’єктний планIграфік виставлення на продаж
у січніIберезні 2007 року пакетів акцій господарських товариств
і холдингових компаній
№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

Назва підприємства

Статутний Частка статут Дата публікації в
ного фонду, що газеті «Відомості
фонд,
тис. грн. буде виставлена приватизації»
на продаж, %

№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

Назва підприємства
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

28

386778

ВАТ «Тернівський бурякорадгосп»

29

386790

ВАТ «Бурякорадгосп ім. Богдана Хмельницького»

30

1350156

ВАТ «Конотопський деревообробний завод»

31

5491161

ВАТ «Агробізнес%НВ»

СІЧЕНЬ
ЦА ФДМУ
1264669

1101,138

10,143

1507,77375

1,640

17.01.2007
17.01.2007

2394,302

29,845

17.01.2007

5258,951

6,330

17.01.2007

2131,8

25,000

17.01.2007

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону
1

Продовження додатка
Статутний Частка статут Дата публікації в
ного фонду, що газеті «Відомості
фонд,
тис. грн. буде виставлена приватизації»
на продаж, %

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

ВАТ «Спеціалізоване будівельно%монтажне
управління «Тунельбуд»

247,8

50,000

10.01.2007

32

30704892

ВАТ «Транспортник»

Спеціалізовані аукціони за грошові кошти

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
2

14307535

ВАТ «Вінницький ламповий завод»

17602,4

14,300

3

178594

ВАТ «Рудоремонтний завод Іллічівський»

5852,975

24,470

17.01.2007

4

178713

ВАТ «Брянківський рудоремонтний завод»

3544,00925

24,480

17.01.2007

5

1432115

ВАТ «Луганськгеологія»

2211,902

19,870

17.01.2007

6

21810683

ВАТ «Світлофор»

4314,887

9,450

17.01.2007

7

4776246

ВАТ «Дніпродзержинський завод електричних
виконавчих механізмів»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
19420,6

8,986

122358

ВАТ «Південелектромережбуд»

9

176745

ВАТ «Торезький завод залізобетонного шахтного
кріплення»

387329

Відкрите сільськогосподарське акціонерне товариство
«Новоселицьке»

34

412607

ВАТ «Червоний партизан»

35

488993

ВАТ «Олешинське»

208,46

4,830

17.01.2007

2444,14225

1,790

17.01.2007

10

414463

ВАТ «Мир»

6646,4

6,449

17.01.2007

11

483493

ВАТ «Племптахозавод ім.Чкалова»

10366,1

25,000

17.01.2007

12

483547

ВАТ «Племінний завод «Розівський»

8379,877

18,000

17.01.2007

13

957608

ВАТ «Кутейниківський комбінат хлібопродуктів»

4756,7

14,852

17.01.2007

14

2042356

ВАТ «Фаворит»

199,343

10,000

17.01.2007

15

3059531

ВАТ «Донецький завод великопанельного
домобудування 2»

5488934

3114164

274312

7005,770

19,130

17.01.2007

784,825

25,000

17.01.2007

ВАТ «Запорізьке автотранспортне підприємство 12329»

51032,1

24,990

17.01.2007

100,40625

8,210

17.01.2007

699477

ВАТ «Селекція»

876,475

24,941

17.01.2007

20

5802750

ВАТ «Променерговузол»

2526,1

24,990

17.01.2007

ВАТ «Кіровоградський комбінат по випуску
продовольчих товарів»

17.01.2007

ВАТ «Черкасибудматеріали»

692,000

5,000

373630

ВАТ «Бужанський цукровий завод»

1380,23

6,180

17.01.2007

38

387594

ВАТ «Канівське підприємство по відгодівлі худоби»

794,5

10,030

17.01.2007

39

372598

ВАТ «Носівський цукровий завод»

4512,87

13,464

17.01.2007

40

4371845

ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат»

3578,9

10,000

17.01.2007

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
41

373132

ВАТ «Зарожанський цукровий завод»

7606,885

12,990

17.01.2007

42

14314682

ВАТ «Чернівецький радіотехнічний завод»

66458,91

7,000

17.01.2007

23,690

24.01.2007

Відкриті грошові регіональні аукціони
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
43

372471

ВАТ «Кожанський цукровий завод»

6068,77

Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону
44

5385507

ВАТ «Листопад»

2599,784

100,000

21.02.2007

45

191827

ВАТ «Комсомольське рудоуправління»

46

5393108

ВАТ «Нікопольський південно%трубний завод»

199914

38,140

28.03.2007

364751,04

96,670

28.02.2007

2760,3

24,800

07.02.2007

601,524

25,100

14.02.2007

3963,026

31,610

07.02.2007

909,67

0,111

07.02.2007

Фондова біржа
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
47

951579

ВАТ «Оріхівський комбінат хлібопродуктів»

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
48
22494,7

24,930

17.01.2007

3895,97

9,950

17.01.2007

3712,9

11,599

17.01.2007

199,373

8,210

17.01.2007

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
153471

ВАТ «Львівський завод газової апаратури»

23

20984470

ВАТ «Автотранспортне підприємство 15142»

24

379459

ВАТ «Здолбунівський хлібозавод»

25

727222

ВАТ «Рівневетзоопромпостач»

404,803

25,000

17.01.2007

26

5529320

ВАТ «Демидівський консервний завод»

3234,709

25,000

17.01.2007

27

13970622

ВАТ «Азоттон»

1059,897

24,000

17.01.2007

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ВАТ «Кагарлицьке автотранспортне підприємство 13255»

486758

ВАТ «Племзавод «Василівка»

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
50

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

5538684

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
49

22
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17.01.2007

291994

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
5533112

9,980

ЦА ФДМУ

19

21

4852,6

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВАТ «Міжгірський «Агрокомплекс»

ВАТ «Прикарпатський меблевий комбінат»

17.01.2007

ЛЮТИЙ

ІВАНО(ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
18

17.01.2007

17,840

37

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
17

9,980

820,2

36

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
16

2049,21

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

17.01.2007

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
8

33
17.01.2007

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

383662

ВАТ «Прилуцький ефіроолійний комбінат»

ЦА ФДМУ
51

178353

ВАТ «Павлоградвугілля»

1386424

7,820

21.02.2007

52

190934

ВАТ «Промислово%виробниче підприємство
«Кривбасвибухпром»

97022

6,570

21.02.2007

53

191307

ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат»

740770

6,680

21.02.2007

54

191810

ВАТ «Новотроїцьке рудоуправління»

29338

1,170

21.02.2007

55

191856

ВАТ «Докучаївський флюсо%доломітний комбінат»

105573

0,460

21.02.2007

№ 5 (446)

15

Продовження додатка
№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

Частка статут
Статутний
ного фонду, що Дата публікації в
фонд,
буде виставлена газеті «Відомості
тис. грн.
на продаж, % приватизації»

Назва підприємства

56

191906

ВАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького»

57

206539

ВАТ «Одеський припортовий завод»

58

21560766

№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

Назва підприємства

110694,91

6,160

21.02.2007

106

14312766

ВАТ «Юність»

798544

10,000

21.02.2007

107

31792555

ВАТ «Завод напівпровідників»

ВАТ «Укртелеком»

4681562

10,000

21.02.2007

3859533

0,340

21.02.2007

29724

5,000

07.02.2007

59

24432974

ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг»

60

30640216

ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель%потягів»

Спеціалізовані аукціони за грошові кошти
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
61

388547

ВАТ «Подільськагрохарчорембуд»

2879,8

62

414150

Сільськогосподарське відкрите акціонерне
товариство «Вінниччина»

2971,664

17,156
13,000

Статутний Частка статут Дата публікації в
ного фонду, що
фонд,
газеті «Відомості
тис. грн. буде виставлена приватизації»
на продаж, %
5026,34975

94,610

14.03.2007

63571

99,994

28.03.2007

Фондова біржа
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
108

181473

ВАТ «Антрацитшахтобуд»

1225,222

51,000

21.03.2007

109

223705

ВАТ «Кіровський завод по виготовленню виробів
з металевих порошків»

4769,1925

63,720

21.03.2007

110

3113354

ВАТ «Старобільське автотранспортне
підприємство 10907»

498,80425

25,110

21.03.2007

111

5473246

ВАТ «Луганське шахтопрохідне управління»

1285,976

47,418

21.03.2007

1598,3

26,000

14.03.2007

1225,108

59,120

21.03.2007

270,227

10,000

21.03.2007

14.02.2007
14.02.2007

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
112
63

375906

ВАТ «Горлівський комбінат хлібопродуктів»

1997,932

4,090

14308919

ВАТ «Продмаш»

14.02.2007

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
64

483501

ВАТ «Племінний завод “Малинівка»

65

492150

Донецьке відкрите акціонерне товариство
«Сортнасіннєовоч»

2964,766

0,419

14.02.2007

1288

11,419

14.02.2007

113

66

845631

ВАТ «Племінний завод ім. Калініна»

67

957471

ВАТ «Донецький комбінат хлібопродуктів

68

2042356

69

5394759

70

903305

ВАТ «Агропостачкомплекс»

954076

ВАТ «Тячівський хлібопродукт»

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

1812,856

9,860

14.02.2007

5491,809

15,000

14.02.2007

ВАТ «Фаворит»

199,343

25,000

14.02.2007

115

956170

ВАТ «Хоростківський комбінат хлібопродуктів»

5349,824

55,000

21.03.2007

ВАТ «Макбуд»

2376,56075

9,893

14.02.2007

116

4541856

ВАТ «Лановецька агропромтехніка»

506,602

48,940

21.03.2007

27,9573

25,000

14.02.2007

117

1355857

ВАТ «Старокостянтинівський завод «Металіст»

4158

39,900

21.03.2007

6081,6

90,000

21.03.2007

6733,79

10,100

21.03.2007

2»

114

4762882

ВАТ «Гадячсортнасіннєовоч»

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
71

5432477

ВАТ «Залізобетон»

8202,8

10,000

14.02.2007

7681,7

10,000

14.02.2007

118

22794035

ВАТ «Спеціалізоване конструкторсько%технологічне
бюро «Оризон»

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
72

951586

ВАТ «Запорізький комбінат хлібопродуктів»

119

373126

ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик»

ІВАНО(ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ЦА ФДМУ
73

274298

ВАТ «Коломийський лісокомбінат»

254,3035

9,832

14.02.2007

74

5496224

ВАТ «Отинійська меблева фабрика»

113,87565

0,010

14.02.2007

120

1528068

ВАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15928»

121

14313145

ВАТ «Компанія «Дніпро»

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
75

372428

ВАТ «Городище%Пустоварівський цукровий завод»

76

383414

77

385905

996,4

50,000

21.03.2007

9374,26

24,950

07.03.2007

2971,664

12,935

14.03.2007

3544,00925

24,480

14.03.2007

14.03.2007

Спеціалізовані аукціони за грошові кошти
6347,0915

0,680

14.02.2007

ВАТ «Оранський крохмальний завод»

978,757

2,150

14.02.2007

ВАТ «Кагарлицький бурякорадгосп»

3173,448

12,500

14.02.2007

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
122

414150

Сільськогосподарське відкрите акціонерне
товариство «Вінниччина»

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
78

849634

ВАТ «Племінний завод “Бортничі»

7377,75

24,820

14.02.2007

79

904463

ВАТ «Таращарайагропостач»

496,182

8,020

14.02.2007

80

5489388

ВАТ «Іванківська “Райсільгоспхімія»

268,973

5,760

14.02.2007

81

14311910

ВАТ «Муліт»

7760,007

10,000

14.02.2007

123

178713

ВАТ «Брянківський рудоремонтний завод»

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
124

122358

ВАТ «Південелектромережбуд»

208,46

19,937

125

375906

ВАТ «Горлівський комбінат хлібопродуктів»

1997,932

9,950

14.03.2007

126

3059531

ВАТ «Донецький завод великопанельного
домобудування 2»

7005,770

25,000

14.03.2007

27,9573

16,130

14.03.2007

7681,7

10,000

14.03.2007

100,40625

15,680

14.03.2007

КІРОВОГРАСЬКА ОБЛАСТЬ
82

4762623

ВАТ «Олексіївське»

1273,984

21,030

14.02.2007

83

4541477

ВАТ «Тепличний комбінат Надбужанський»

4453,5

13,860

14.02.2007

84

31638894

ВАТ «Роздільський цегельний завод»

25343,9

5,631

14.02.2007

85

3399511

ВАТ «Рівне%автотранспорт 15654»

1610,07

8,660

14.02.2007

86

5529320

ВАТ «Демидівський консервний завод»

3234,709

25,000

14.02.2007

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

127

903305

ВАТ «Агропостачкомплекс»

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
128

951586

ВАТ «Запорізький комбінат хлібопродуктів»

ІВАНО(ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
129

274312

ВАТ «Прикарпатський меблевий комбінат»

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
87

2968487

ВАТ «Кролевецька фабрика «Художнє ткацтво»

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
2964,864

9,980

14.02.2007

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
88

3118802

ВАТ «АТП%16154»

279,104

0,350

14.02.2007

130

372428

ВАТ «Городище%Пустоварівський цукровий завод»

131

383414

ВАТ «Оранський крохмальний завод»

132

14311637

ВАТ «Промінь»

488912

ВАТ «Жовтневе»

2024,56

9,380

14.02.2007

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
90

14314682

ВАТ «Чернівецький радіотехнічний завод»

8,400

14.03.2007

978,757

5,364

14.03.2007

106,8525

16,020

14.03.2007

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
89

6347,0915

66458,91

7,500

14.02.2007

133

1033349

ВАТ «Пересувна механізована колона%35»

166,877

18,829

14.03.2007

134

1130609

ВАТ «Авіакомпанія «Кіровоградські авіалінії»

5039,9

8,317

14.03.2007

135

5533112

ВАТ «Кіровоградський комбінат по випуску
продовольчих товарів»

22494,7

25,000

14.03.2007

713,987

16,217

14.03.2007

4453,5

13,860

14.03.2007

ЦА ФДМУ
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
91

310769

ВАТ «Луцький шовковий комбінат «Волтекс»

92

378589

ВАТ «Переяслав%Хмельницький завод продтоварів»

93

5748938

ВАТ «Старокостянтинівський завод
ковальсько%пресового устаткування»

439,9731

10,000

14.02.2007

4135,3

23,980

14.02.2007

136

4685414

ВАТ «Сортсемовоч»

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
1814,5

0,650

14.02.2007

137

4541477

ВАТ «Тепличний комбінат Надбужанський»

Відкриті грошові регіональні аукціони

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
94

955992

ВАТ «Сумська експедиція по захисту хлібопродуктів»

166,939

25,000

07.02.2007

95

488987

ВАТ «Староконстянтинівське сортнасіннєовоч»

282,5

26,330

14.02.2007

96

489018

ВАТ «Хмельницьке сортнасіннєовоч»

188,9

25,000

14.02.2007

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

БЕРЕЗЕНЬ

138

5529320

ВАТ «Демидівський консервний завод»

3234,709

25,000

14.03.2007

139

13970622

ВАТ «Азоттон»

1059,897

25,000

14.03.2007

140

31960616

ВАТ «Рівненське управління по будівництву,
ремонту і монтажу хімічного обладнання»

2100,641

25,000

14.03.2007

2964,864

9,920

14.03.2007

2131,8

25,000

14.03.2007

4852,6

4,480

14.03.2007

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
141

2968487

ВАТ «Кролевецька фабрика «Художнє ткацтво»

Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
97

165646

ВАТ «Краснолуцький машинобудівний завод»

21591,715

50,000

21.03.2007

98

14308316

ВАТ «Сєверодонецький завод опорів»

5364,105

42,700

21.03.2007

99

14313949

ВАТ «Південний радіозавод»

78,339

14.03.2007

100

5777118

ВАТ «Перемишлянський приладобудівний
завод «Модуль»

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
142

19837,5

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
6028,6

98,930

07.03.2007

ВАТ «Транспортник»

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
143

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

30704892

488993

ВАТ «Олешинське»

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
144

291994

ВАТ «Черкасибудматеріали»

145

387594

ВАТ «Канівське підприємство по відгодівлі худоби»

34186

ВАТ «НАСК «Оранта»

102

152448

ВАТ «Білоцерківський завод гумових технічних виробів”

103

222216

ВАТ «Мелітопольський верстатобудівний
завод ім. 23 жовтня»

104

5389942

ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів»

105

14308428

ВАТ «Львівський завод радіоелектронної
медичної апаратури»

№ 5 (446)

14,260

14.03.2007

10,030

14.03.2007

3578,9

8,370

14.03.2007

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЦА ФДМУ
101

692
794,5

44647,2

25,000

28.03.2007

17910,986

85,310

07.03.2007

86,51

50,000

21.03.2007

62743,8375

50,130

21.03.2007

4299,645

61,320

07.03.2007

146

4371845

ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат»

ЦА ФДМУ
147

310769

ВАТ «Луцький шовковий комбінат «Волтекс»

439,9731

10,000

14.03.2007

148

1128498

ВАТ «Дослідно%експериментальний завод
цивільної авіації»

50,1815

0,073

14.03.2007

162,897

8,595

14.03.2007

165,9

0,003

14.03.2007

20

149

5517400

ВАТ «Дубротекс»

150

14035982

ВАТ «Кременецький завод порошкової металургії»

7 лютого 2007 року

16
Продовження додатка

№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

Статутний
фонд,
тис. грн.

Назва підприємства

Частка статут
Дата публікації в
ного фонду, що
газеті «Відомості
буде виставлена
приватизації»
на продаж, %

№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

Статутний
фонд,
тис. грн.

Назва підприємства

Відкриті грошові регіональні аукціони

Частка статут
Дата публікації в
ного фонду, що
газеті «Відомості
буде виставлена
приватизації»
на продаж, %

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
152

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

385922

ВАТ «Городище – Пустоварівський бурякорадгосп»

2139,623

25,090

14.03.2007

813,086

20,090

14.03.2007

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
151

5432477

ВАТ «Залізобетон»

8202,8

29,000

14.03.2007

153

2136703

ВАТ «Чернівцісортнасінняовоч»

Заступник Голови Фонду

Д. ПАРФЕНЕНКО

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.01.2007
м. Київ
№ 158
Про прийняття рішення щодо продажу ЦМК

ФДМУ оголошує конкурс на заміщення вакантної посади голови правління
ВАТ «Азовкабель» (у зв’язку із звільненням голови правління
зазначеного товариства)
Адреса: 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кабельників, 3, тел. (06153) 3$63$97

Керуючись наказом ФДМУ від 24.02.03 № 291 «Про прийняття рішення щодо прода$
жу цілісних майнових комплексів державних підприємств, які віднесені до об’єктів
груп В, Г» та враховуючи наказ РВ ФДМУ по Львівській області від 28.12.06 № 944
«Про затвердження плану приватизації майна ДП «Львівприлад»,
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти рішення про продаж на аукціоні цілісного майнового комплексу
державного підприємства «Львівприлад», початкова ціна продажу якого становить
16 825 680,0 (шістнадцять мільйонів вісімсот двадцять п’ять тисяч шістсот вісімде$
сят) гривень, в тому числі ПДВ — 2 804 280,0 (два мільйони вісімсот чотири тисячі
двісті вісімдесят) гривень.
2. Начальнику Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львів$
ській області (Н. Горлач) здійснити заходи щодо підготовки до проведення аукціону з
продажу цілісного майнового комплексу державного підприємства «Львівприлад» від$
повідно до вимог Положення про продаж цілісних майнових комплексів державних
підприємств, які за класифікацією об’єктів приватизації віднесені до груп В, Г, за$
твердженого наказом Фонду державного майна України від 26.07.02 № 1336, розпо$
рядженням Антимонопольного комітету України від 26.07.02 № 225$р, рішенням Дер$
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.02 № 222 і зареєстрова$
ного в Міністерстві юстиції України 25.09.02 за № 784/7072.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду

Вимоги до кандидатів: досвід практичної роботи на керівних посадах не менш як 5 років;
вища освіта.
Для участі у конкурсі подаються: заява про участь у конкурсі; заповнений у встановленому
порядку особовий листок з обліку кадрів з наклеєною фотокарткою; автобіографія; копії доку$
ментів про освіту; листи$подання з організацій, які рекомендують учасника (у разі їх наявності);
план роботи на посаді голови правління ВАТ; програма поліпшення фінансово$економічного
стану ВАТ або програма виходу з кризового стану.
План роботи та програма повинні містити техніко$економічне обґрунтування заходів що$
до забезпечення прибуткової роботи ВАТ, поліпшення фінансово$економічних результатів
діяльності ВАТ, плани ліквідації заборгованостей (у разі наявності) з виплати заробітної
плати, перед бюджетом, Пенсійним фондом України та інше.
Документи приймаються протягом 30 днів з дати оголошення конкурсу за адресою: 01133,
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9. Тел./факс 286$53$96.

В інформацію про продаж акцій ВАТ на 93(му САГК вносяться такі зміни:
щодо ВАТ «Конотопський деревообробний завод» (код за ЄДРПОУ 1350156)
Показник

Старе
значення

Нове
значення

Вартість за номіналом, тис. грн.

714,583

598,5755

В. СЕМЕНЮК

ОРЕНДА
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Херсонській області про проведення
конкурсу на право укладання договору оренди
державного майна
Назва об’єкта та місцезнаходження: вбудовані нежитлові
приміщення площею 164 м2 одноповерхової будівлі за адре$
сою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 114б.
Балансоутримувач: ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат».
Орган управління: Регіональне відділення ФДМУ по Херсон$
ській області.
Основні умови конкурсу.
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної
плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою
орендною платою за базовий місяць розрахунку — грудень
2006 p., яка без урахування ПДВ становить 1 496,13 грн.,
виходячи з ринкової вартості, згідно зі звітом про незалежну
оцінку та орендної ставки 17%.
2. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати
(щомісяця до 10 числа місяця наступного за звітним) з ураху$
ванням індексу інфляції.
3. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір
оренди протягом 2 тижнів з моменту повідомлення йому про
визнання його переможцем конкурсу. На підтвердження
зобов’язання, забезпечення його виконання переможець кон$
курсу повинен сплатити завдаток у розмірі запропонованої ним
суми місячної орендної плати за три останніх місяці на розра$
хунковий рахунок Державного казначейства за місцем розта$
шування об’єкта оренди протягом 7 календарних днів з момен$
ту укладення договору оренди. Внесений завдаток підлягає за$
рахуванню в рахунок подальших платежів за використання май$
на. У випадку відмови переможця конкурсу від укладання до$
говору оренди, завдаток поверненню не підлягає.
4. Ефективне використання орендованого майна за цільо$
вим призначенням.
5. Дотримання вимог експлуатації об’єкта.
6. Своєчасне здійснення капітального, поточного та інших
видів ремонтів орендованого майна.

7. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно$
технічному стані.
8. Забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період
оренди та забезпечення його охорони.
9. Забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди.
10. Передача об’єкта оренди в суборенду тільки за згодою
орендодавця.
11. Компенсація коштів за виконану незалежну оцінку за$
мовнику оцінки протягом 7 календарних днів з моменту оголо$
шення переможця конкурсу.
12. Термін дії договору оренди 11 місяців з подальшою про$
лонгацією згідно з чинним законодавством України за умови ви$
конання орендарем всіх обов’язків згідно з договором оренди.
13. На вимогу орендодавця надавати йому всю необхідну ін$
формацію щодо об’єкта оренди та забезпечувати умови для
перевірки об’єкта.
Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який
запропонував найкращі умови подальшої експлуатації та ви$
користання об’єкта оренди та при інших рівних умовах най$
більшу орендну плату за базовий місяць розрахунку.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ
по Херсонській області за адресою: м. Херсон, бульвар
Мирний, 3, о 10.00 через 30 календарних днів після
опублікування інформаційного повідомлення у газеті «ВіI
домості приватизації».
Термін прийняття конкурсних пропозицій протягом 23 днів піс$
ля публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації».
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд кон$
курсної комісії:
1. Заяву про участь у конкурсі.
2. Документи, які визначені наказом Фонду державного май$
на України від 14.11.05 № 2975 «Про затвердження Переліку
документів, які подаються орендодавцеві для укладення дого$
вору оренди державного майна».
3. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкур$
су та додаткові пропозиції, які відображаються в проекті дого$
вору оренди, підписаному учасником конкурсу і завіреному пе$
чаткою (при наявності).

4. Пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завда$
ток відображається в проекті договору оренди).
5. Відомості про учасника конкурсу.
Для учасників, які є юридичними особами:
документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих до$
кументів; відомості про фінансове становище (платоспромож$
ність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та креди$
торської заборгованостей; довідку від учасника конкурсу про
те, що до нього не порушено справу про банкрутство.
Для учасників, які є фізичними особами:
копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або
належним чином оформлену довіреність, видану представни$
ку фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як
суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про доходи.
Конкурсні пропозиції надаються в окремому непрозорому
конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою уча$
сника конкурсу.
Документи приймаються за адресою: м. Херсон, бульв. Мир$
ний, 3. Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0552)
26$22$18.
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
оголошує конкурс для зарахування до кадрового
резерву на посади державних службовців
першоїIтретьої категорії, призначення на які
здійснюється Президентом України за поданням
Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів
України на 2007 рік
Адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9.
До участі в конкурсі допускаються особи, які є громадянами
України, мають повну вищу освіту, стаж державної служби чи
служби в органах місцевого самоврядування не менше п’яти
років та займають (займали) посади державних службовців не
нижче четвертої категорії.
Додаткова інформація надається кадровою службою Фонду.
Телефони: (044) 286$33$64, 284$84$52.

ДО УВАГИ ОЦІНЮВАЧІВ
Відповідно до наказу ФДМУ від 29.01.07
№ 134 у зв’язку з отриманням Зінченко О. І.
нових кваліфікаційних свідоцтв оцінювача від
16.12.2006 МФ № 4698 та ЦМК № 287, вида$
них ФДМУ і Колективним підприємством «Ін$
формаційно$консультаційний центр Українсь$
кого товариства оцінювачів», анульовано свіI
доцтво про реєстрацію в Державному реI
єстрі оцінювачів від 13.07.2004 № 1411,
видане ФДМУ Зінченко О. І.
Відповідно до наказу ФДМУ від 29.01.07
№ 135 у зв’язку з отриманням Пащенко А. А.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача

від 23.12.2006 ЦМК № 305, виданого ФДМУ і
Міжнародним інститутом бізнесу, анульовано
свідоцтво про реєстрацію в Державному
реєстрі оцінювачів від 09.11.2004 № 1766,
видане ФДМУ Пащенко А. А.
Відповідно до наказу ФДМУ від 29.01.07
№ 136 у зв’язку з отриманням Полюляхом Б. Т.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 23.12.2006 МФ № 4806, виданого ФДМУ
спільно з Міжнародним інститутом бізнесу,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в ДерI
жавному реєстрі оцінювачів від 02.10.2006
№ 4884, видане ФДМУ Полюляху Б. Т.

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.
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О. В. МІСЬКОВ,
А. В. ТУТЧЕНКО,
О. В. ЦАРУЛІЦА

Відповідно до наказу ФДМУ від 29.01.07
№ 137 у зв’язку з отриманням Гумен В. В.
нового кваліфікаційного свідоцтва оціню$
вача від 23.12.2006 МФ № 4764, виданого
ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від
04.12.2006 № 4999, видане ФДМУ ГуI
мен В. В.
Відповідно до наказу ФДМУ від 29.01.07
№ 138 у зв’язку з отриманням Савчук В. А.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінюва$
ча від 23.12.2006 ЦМК № 308, виданого

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
01133, м. КИЇВI133,
вул. КУТУЗОВА, 18/9

ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від
27.07.2005 № 3746, видане ФДМУ СавI
чук В. А.
Відповідно до наказу ФДМУ від 29.01.07
№ 139 у зв’язку з отриманням Головою І. Г. но$
вого кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
16.12.2006 ЦМК № 283, виданого ФДМУ і
Українською комерційною школою, анульоваI
но свідоцтво про реєстрацію в ДержавноI
му реєстрі оцінювачів від 16.06.2005
№ 3029, видане ФДМУ Голові І. Г.

Набір, комп’ютерна верстка
та друкування —
Державне видавництво
«Преса України»
03047, Київ$47,
просп. Перемоги, 50.
Загальний тираж 15 200 прим.
Зам. 3085605

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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