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14 лютого 2007 р.

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ÔÄÌÓ ÎÃÎËÎØÓª ÄÅÂ’ßÍÎÑÒÎ ×ÅÒÂÅÐÒÈÉ
ÑÏÅÖ²ÀËIÇÎÂÀÍÈÉ ÀÓÊÖ²ÎÍ ÇÀ ÃÐÎØÎÂ² ÊÎØÒÈ

НОВИНИ ФДМУ

Çàÿâè íà äåâ’ÿíîñòî ÷åòâåðòèé ñïåö³àë³çîâàíèé àóêö³îí çà ãðîøîâ³ êîøòè
áóäóòü ïðèéìàòèñÿ ç 6 äî 15 áåðåçíÿ 2007 ðîêó

Àäðåñè àóêö³îííèõ öåíòð³â
Â³ííèöüêèé àóêö³îííèé öåíòð:
21018, ì. Â³ííèöÿ, âóë. Ãîãîëÿ, 10,
òåë./ôàêñ (0432) 35-22-40, òåë. 32-16-36
vac@vn.ukrpack.net
Âîëèíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð:
43025, ì. Ëóöüê, âóë. Øîïåíà, 12,
òåë./ôàêñ (03322) 72-60-75, vac@in.lutsk.ua
Äí³ïðîïåòðîâñüêèé àóêö³îííèé öåíòð:
49038, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê,
âóë. Ëåí³íãðàäñüêà, 68, êîðï. 12, ê³ìí. 415,
òåë./ôàêñ (056) 779-32-83, òåë. 779-30-74
admin12@dnp.ukrpack.net
Äîíåöüêèé àóêö³îííèé öåíòð:
83003, ì. Äîíåöüê, ïðîñï. ²ëë³÷à, 27,
òåë.: (062) 385-98-04, 385-97-46
donak@dn.farlep.net
Æèòîìèðñüêèé àóêö³îííèé öåíòð:
10014, ì. Æèòîìèð, âóë. Ðèëüñüêîãî, 9, ê³ìí. 601,
òåë./ôàêñ (0412) 41-83-00
admin18@zt.ukrtel.net
Çàêàðïàòñüêèé àóêö³îííèé öåíòð:
88000, ì. Óæãîðîä, âóë. Ñîáðàíåöüêà, 60, ê. 414
òåë./ôàêñ (0312) 61-67-65, zac@westportal.net
Çàïîð³çüêèé àóêö³îííèé öåíòð:
69095, ì. Çàïîð³ææÿ, ïð. Ëåí³íà, 105
òåë./ôàêñ (0612) 13-01-99, òåë. 13-50-62
admin@zac.zp.ua
²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð:
76019, ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê,
âóë. Âàñèë³ÿíîê, 48, îô³ñ 318
òåë./ôàêñ (03422) 2-31-16, òåë. 4-71-67
admin26@il.if.ua

Êè¿âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð:
02002, ì. Êè¿â, âóë. Ì. Ðàñêîâî¿, 15, 3-é ïîâåðõ
òåë./ôàêñ (044) 552-10-26, office@arj.nnac.com.ua
Ê³ðîâîãðàäñüêèé àóêö³îííèé öåíòð:
25004, ì. Ê³ðîâîãðàä, âóë. Ïðåîáðàæåíñüêà, 2,
îô³ñ 303, òåë./ôàêñ (0522) 24-45-70, òåë. 24-43-15
admin35@kw.ukrtel.net
Êðèìñüêèé àóêö³îííèé öåíòð:
95048, ì. Ñ³ìôåðîïîëü, âóë. Ðóñüêà, 103à,
òåë./ôàêñ (0652) 24-80-12, òåë. 44-27-69
krymauction@ukr.net
Ëóãàíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð:
91055, ì. Ëóãàíñüê, âóë. Îêòÿáðñüêà, 43,
òåë./ôàêñ (0642) 52-24-36
nnac@doris.lugansk.ua
Ëüâ³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð:
79012, ì. Ëüâ³â-12, âóë. Àê. Ñàõàðîâà, 46à,
òåë. (0322) 97-05-40, admin@lac.com.ua
Ìèêîëà¿âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð:
54030, ì. Ìèêîëà¿â, âóë. Â. Ìîðñüêà, 45, îô³ñ 33
òåë./ôàêñ (0512) 35-03-02, nac@sp.mk.ua
Îäåñüêèé àóêö³îííèé öåíòð:
65012, ì. Îäåñà, âóë. Âåëèêà Àðíàóòñüêà, 2á,
îô³ñ 218, òåë./ôàêñ (048) 728-72-23, òåë. 728-71-73
oac@optima.com.ua

Ñóìñüêèé àóêö³îííèé öåíòð:
40022, ì. Ñóìè, âóë. Äçåðæèíñüêîãî, 17,
òåë./ôàêñ (0542) 25-21-53
admin59@infocom.sumy.ua
Òåðíîï³ëüñüêèé àóêö³îííèé öåíòð:
46002, ì. Òåðíîï³ëü, âóë. Ñ. Áàíäåðè, 34,
òåë./ôàêñ (0352) 25-17-58
nxsirco@nexus.te.ua
Õàðê³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð:
61145, ì. Õàðê³â, âóë. Øàò³ëîâà Äà÷à, 4,
òåë./ôàêñ (057) 714-09-79
admin63@uts.com.ua
Õåðñîíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð:
73000, ì. Õåðñîí, âóë. Ñóâîðîâà, 19/22,
òåë./ôàêñ (0552) 42-30-29
khac@tlc.kherson.ua
Õìåëüíèöüêèé àóêö³îííèé öåíòð:
29017, ì. Õìåëüíèöüêèé, âóë. Ñâîáîäè, 3à,
òåë./ôàêñ (0382) 71-21-61, òåë. 71-21-60
investor@infocom.km.ua
×åðêàñüêèé àóêö³îííèé öåíòð:
18000, ì. ×åðêàñè, âóë. Áëàãîâ³ñíà, 213/1,
òåë. (0472) 54-01-02, 54-04-13
ac@utel.net.ua

Ïîëòàâñüêèé àóêö³îííèé öåíòð:
36039, ì. Ïîëòàâà, âóë. Ñàïèãî, 1,
òåë./ôàêñ (0532) 50-91-13, pac@pi.net.ua

×åðí³âåöüêèé àóêö³îííèé öåíòð:
58001, ì. ×åðí³âö³, âóë. Ëóê’ÿíà Êîáèëèö³, 21à,
òåë./ôàêñ (0372) 51-16-91, òåë. 55-40-23
admin77@au.cv.ua

Ð³âíåíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð:
33028, ì. Ð³âíå, Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3,
òåë./ôàêñ (0362) 22-23-62, òåë. 22-24-14
mail@rac.in-ten.com

×åðí³ã³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð:
14005, ì. ×åðí³ã³â, âóë. Êè¿âñüêà, 14à,
òåë./ôàêñ (0462) 65-15-33, òåë. 65-13-74
admin74@gls.cn.ua

u Вищий господарський суд розгляне справу про визнання недійс
ним договору купівліпродажу ХК «ЧСЗ» 14.02.07 — Фонд оскаржує
приватизаційну угоду за невиконання покупцями її умов
Вищий господарський суд України 14.02.07 розгляне касаційну скар
гу Фонду на рішення Одеського апеляційного господарського суду у спра
ві про визнання недійсним договору купівліпродажу ХК «ЧСЗ». Влас
ником 90,25%вого пакета акцій ХК «ЧСЗ» за договором купівлі
продажу від 07.10.03 стало ВАТ «Миколаївська малотоннажна верф».
Фонд оскаржує приватизаційну угоду з ВАТ «Миколаївська малотонна
жна верф» від за невиконання покупцем її умов.
Голова Фонду Валентина Семенюк неодноразово повідомляла про кри
тичну ситуацію на Чорноморському суднобудівному заводі, причиною
якої стала безгосподарність та безвідповідальність його нових власни
ків. «У кожного, хто бачить на що перетворилося підприємство після
приватизації, вже не виникає питань щодо нездатності його власників
налагодити виробництво, забезпечити працівників роботою і зарплатою,
гарантувати вирішення соціальних проблем»,— підкреслила вона в ін
терв’ю журналістам.
Голова Фонду повідомила, що наприкінці лютого 2007 р. Фондом бу
де проведено підсумкову перевірку виконання інвестиційних зобов’я
зань. Термін їх виконання закінчився 01.01.07.
У Фонді 12.02.07 відбулася нарада за участю міського голови м. Мико
лаєва Володимира Чайки, заступника Голови Миколаївської облдержад
міністрації Сергія Ісакова, Голови Комітету порятунку ДАХК «ЧСЗ» Іго
ря Авдієнко, народних депутатів України, представників Генеральної про
куратури України, Державної комісії з цінних паперів України, на якій
керівник Фонду повідомила, що Фонд звернеться з листомпроханням до
Міністерства внутрішніх справ України з проханням супроводжувати чле
нів робочої групи, які будуть перевіряти виконання умов договору купів
ліпродажу ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод».
Учасники наради прийняли рішення про чітку координацію своїх дій
у засіданні Вищого господарського суду України. Думка учасників на
ради залишилася незмінною — на сьогодні немає жодних підстав гово
рити про позитивні зрушення на підприємстві.
Зокрема, заступник Голови Миколаївської облдержадміністрації Сергій
Ісаков повідомив, що на сьогодні заборгованість ДАХК «ЧСЗ» із заробітної
плати становить 2,9 млн грн., перед Пенсійним фондом — 19 млн грн., на
13% знизилися обсяги виробництва порівнянно з 2005 роком.
За словами Ігоря Авдієнка, за весь час після приватизації не було спу
щено на воду жодного судна, не створено жодного робочого місяця. «Як
що говорити про колективний договір, то він не виконується. Зверніть
увагу хоча б на пункт договору, у якому значиться, що заробітна плата
повинна виплачуватися 2 рази на місяць. Цей пункт ніколи не викону
вався, не говорячи вже про соціальні гарантії для працівників»,— додав
керівник Комітету спасіння «ЧСЗ».
Перший заступник голови Фонду Олександр Потімков підкреслив, що
Фонд, проводячи перевірку виконання умов договору купівліпродажу,
буде керуватися виключно документами, які мають підтверджувати ви
конання умов договору, а не заявами про успіхи керівництва та власни
ків заводу. Олександр Потімков додав, що колективний договір є таким
же важливим документом, виконання якого підлягає перевірці, як і будь
який пункт інвестиційного договору.
u Інформація щодо надходження коштів до Державного бюджету
України від приватизації, оренди державного майна, а також дивіден
дів на державну частку акцій за період з 02.02.2007 до 10.02.2007

Надходження

До уваги учасників 94го спеціалізованого аукціону за грошові кошти (САГК),
заяви на який приймаються з 6 до 15 березня 2007 року
Відповідно до п. 3.1 Порядку прове
дення спеціалізованих аукціонів за гро
шові кошти через Державну акціонерну
компанію «Національна мережа аукціон
них центрів», затвердженого наказом
ФДМУ від 09.08.2000 № 1660 та зареє
строваного в Міністерстві юстиції від
27.08.2000 за № 551/4772, право на
участь в аукціоні мають фізичні особи,
а також інвестиційні фонди, інвестицій
ні компанії, банки та торговці цінними
паперами, які мають відповідний дозвіл
(ліцензію), що видається Державною
комісією з цінних паперів та фондового
ринку.
Заяви про придбання акцій підпри
ємств, що пропонуються до продажу,
приймаються в аукціонних центрах Дер
жавної акціонерної компанії «Національна
мережа аукціонних центрів» ДАК «НМАЦ»
та пунктах приймання заяв, відкритих аук
ціонними центрами ДАК «НМАЦ», на блан
ках встановленого зразка.

Перерахування грошових коштів для
участі в САГК здійснюється з поточ
них рахунків учасників аукціону на по
точний рахунок ДАК «НМАЦ» №
26046301240442 у Київському міському
відділенні Промінвестбанку, МФО
322250, код 20064284 у терміни з 6 до
15 березня 2007 року.
Для забезпечення можливості повер
нення коштів (у разі необхідності) рахунок
заявника повинен зберігатися протягом
усього терміну проведення та підбиття
підсумків аукціону.
У платіжному дорученні у розділі «При
значення платежу» слід зазначати повний
13значний номер заяви на придбання ак
цій, поданої в аукціонний центр ДАК
«НМАЦ».
Визначення переможців аукціону та по
вернення коштів здійснюється у порядку
та в терміни, передбачені чинним законо
давством.
За підсумками аукціону, у випадках, пе

редбачених законодавством, переможець
аукціону зобов’язаний звернутися до ор
ганів Антимонопольного комітету України,
про що його буде поінформовано.
За консультаціями з питань участі в
САГК звертатися з 9.00 до 18.00 за тел.
(044) 4944988.
Для придбання акцій бездокументарної
форми випуску на САГК фізичні та юриди
чні особи повинні укласти договір про від
криття рахунка у цінних паперах з обрани
ми ними зберігачами.
Для участі у САГК заявник, який має на
мір придбати акції бездокументарної фор
ми випуску, подає до філії ДАК «НМАЦ» ра
зом із заявою на придбання пакета акцій
ВАТ документ, що містить інформацію про
відкритий рахунок у цінних паперах (номер
та дату відкриття рахунка, найменування та
місцезнаходження зберігача).
Інформацію щодо зберігачів можна
отримати за місцем подання заяви у філі
ях ДАК «НМАЦ».
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За
звітний
період,
тис.
грн.

Приватизація

5 801,58 75 177,96

60 000,00

69 376,38

115,63

Оренда

9 872,05 41 642,20
0,48*
64,19*

23 811,70
—

31 528,70
59,83*

132,41
—

—

2 177,86

—

—

—

—

83 811,70

103 082,94

—

Дивіденди
Штрафні санкції
(штрафи та пені)
за невиконання
інвестиційних
зобов’язань
Разом...

85,14

2 263,00

—

—

15 758,77 119 083,16

* У тому числі пеня за несвоєчасно перераховану орендну плату, яка надій
шла до Державного бюджету України.

u Тернопільський суд виніс вердикт — гуртожиток ВАТ «Тернопіль
ський комбайновий завод» має належати його мешканцям
Як зазначив начальник РВ Фонду по Тернопільській області Михай
ло Шкільняк, 6 лютого ц. р. рішенням Тернопільського міськрайонного
суду було задоволено позов прокурора міста в інтересах мешканців гур
тожитку, що знаходиться у Тернополі на вулиці К. Савури, 7, до ВАТ
«Тернопільський комбайновий завод». Третьою стороною у справі висту
пало РВ Фонду по Тернопільській області.
Боротьба за гуртожиток комбайнового заводу між мешканцями та ак
ціонерами тривала майже рік. Ще 22 травня 2006 р. Тернопільський
міськрайонний суд порушив провадження у справі про вилучення гур
тожитку ВАТ «Тернопільський комбайновий завод» із статутного фонду
підприємства. Проте керівництво ВАТ подало апеляційну скаргу у суд із
вимогою не розглядати справу щодо гуртожитку.
17 серпня минулого року апеляційний суд Тернопільської області від
мовив у задоволенні апеляційної скарги ВАТ «Тернопільський комбай
новий завод» на ухвалу Тернопільського міськрайонного суду про від
криття провадження, а справу спрямував для подальшого розгляду у суді
першої інстанції.
Проте права на гуртожиток, як частину статутного фонду ВАТ, взя
лася «відстоювати» лізингова компанія «Украгромашінвест». Вона за
явила, що є акціонером ВАТ «Тернопільський комбайновий завод» і на
цій підставі теж подала апеляцію на ухвалу міськрайонного суду про від
криття провадження у справі.
Регіональне відділення, виступаючи третьою стороною, підготувало
всі необхідні матеріали, які документально підтверджували, що компа
нія «Украгромашінвест» на час відкриття провадження по даній справі
вже не була акціонером ВАТ «Тернопільський комбайновий завод». Тер
нопільський апеляційний суд, врахувавши цю інформацію, своїм рішен
ням від 14 грудня 2006 року відхилив апеляцію лізингової компанії
«Украгромашінвест» на ухвалу міськрайонного суду і вдруге скерував
справу до Тернопільського міськрайонного суду для розгляду її по суті.
Після розгляду справи по суті остаточний вердикт суду був винесений
6 лютого ц. р. Суд визнав неправомірним включення гуртожитку під час
приватизації підприємства до статутного фонду ВАТ, прийняв рішення
гуртожиток виключити із статутного фонду ВАТ «Тернопільський ком
байновий завод» і зобов’язав ВАТ виконати взяті на себе зобов’язання що
до передачі квартир гуртожитку у власність його мешканців.
Докладніше новини читайте на вебсайті ФДМУ: www.spfu.gov.ua
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Інформація для у часників 94го САГК
Повідомляємо, що:
акції ВАТ «ФАВОРИТ» (ЄДРПОУ
2042356) не забезпечені майном внаслідок
рішення Арбітражного суду Донецької обла
сті від 20.11.2000 № 1/103 щодо стягнення
боргів на майно боржника;
по ВАТ «ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД КРУП'
НОПАНЕЛЬНОГО ДОМОБУДУВАННЯ
№ 2» (ЄДРПОУ 3059531) згідно з ух
валою Господарського суду Донецької
області від 05.09.2002 № 35/315Б з у 
пинено провадження по справі про
банк р у т с т в о д о з а к і н ч е н н я д і ї м о р а 
торію;
ВАТ «ПІВДЕНЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД»
(ЄДРПОУ 122358) згідно з ухвалою Госпо
дарського суду Донецької області від

13.06.2006 № 24/115Б продовжено строк лік
відаційної процедури;
ВАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБО'
ПРОДУКТІВ» (ЄДРПОУ 375906) згідно з ух
валою Господарського суду Донецької обла
сті від 09.02.2005 № 15/24Б поновлено судо
ве провадження у справі про банкрутство,
скасовано зупинення процесу приватизації
боржника;
ВАТ «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ» (ЄДРПОУ
5802750) згідно з ухвалою Господарського
суду ІваноФранківської області від 28.12.2006
№ Б7/257 продовжено строк процедури са
нації боржника;
ВАТ «БРЯНКІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД» (ЄДРПОУ 178713) згідно з ухвалою
Господарського суду Луганської області від

16.01.2007 № 9/1б продовжено строк проце
дури санації боржника;
ВАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД» (ЄДРПОУ 178594) згідно з ухвалою
Господарського суду Луганської області від
01.12.2006 № 9/1б продовжено строк про
цедури санації боржника;
ВАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБ'
НИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 1350156) згідно з
ухвалою Господарського суду Сумської об
ласті від 30.05.2006 № 12/13904 продовже
но строк процедури санації боржника;
ВАТ «КРОЛЕВЕЦЬКА ФАБРИКА «ХУДОЖ'
НЄ ТКАЦТВО» (ЄДРПОУ 2968487) згідно з
постановою Господарського суду Сумської
області від 13.07.2006 № 12/2006, визнано
банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру;

ВАТ «ЛЮБОТИНСЬКИЙ САД» (ЄДРПОУ
412412) згідно з ухвалою Господарського
суду Харківської області від 04.07.2006
№ Б39/10504 продовжено процедуру са
нації боржника;
ВАТ «БУЖАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗА'
ВОД» (ЄДРПОУ 373630) згідно з постано
вою Господарського суду Черкаської обла
сті від 14.07.2005 № 1408/3503 визнано
банкрутом та відкрито ліквідаційну процеду
ру, акції не підтверджені майном;
ВАТ «ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»
(ЄДРПОУ 4371845) згідно з ухвалою Гос
подарського суду Чернігівської області від
02.11.2006 № 5/99Б, продовжено строк про
цедури розпорядження майном та терміну дії
розпорядника майна боржника.
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Код за
ЄДРПОУ

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

Розмір
статут
ного
фонду,
тис. грн.

Пакет, запропонований
Наяв Номі Почат
до продажу
ність нальна кова
Кількість
Вартість
%
індек ціна
ціна
статут
сації акції, акції, запропо за но
нованих
міналом,
ного
ОФ на грн.
грн.
акцій,
тис. грн. фонду
01.01.95
шт.

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

Забор
гова Обсяг
ність продук
креди
ції,
торська, тис. грн.
тис. грн.

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

Група,
до якої
нале
жить
підпри
ємство

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
[00388547]

ВАТ «ПОДІЛЬСЬКАГРОХАРЧОРЕМБУД»,
21100, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕРНЯХОВСЬ
КОГО, 78, тел.351117, 353577

2879,8

Так

0,25

0,25

40892

10,223

0,355

1,67

За 9 міс. 2006 р.

14

3464,3

47,12

1632,5

0,2

33,8

20,7

70

РЕМОНТ, РЕКОНСТРУК
ЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ВОДОЙ
МИЩ, ОЧИСНИХ СПОРУД
ЦУКРОВИХ ЗАВОДІВ (;70)

В

[00414150]

СВАТ «ВІННИЧЧИНА», 23056, ВІННИЦЬ
КА ОБЛ., БАРСЬКИЙ РН, С.ШИПИНКИ,
тел. 38340

2971,664

Так

0,25

0,25

1545250

386,3125

13,000

2598

За 9 міс. 2006 р.

173

13513,7

54,69

7390,5

0,7

73,6

380,3

1298,5

ВИРОЩУВАННЯ ПЛОДІВ,
ЯГІД, ЗЕРНОВИХ, КОРМО
ВИХ КУЛЬТУР (;1109)

В

[00178594]

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

5852,975

Так

0,25

0,25

5728427

1432,10675

24,468

127,411

За 9 міс. 2006 р.

110

7710

59,00

4549

680

1120

3850

3777

ВИРОБНИЦТВО КРАНІВ
ТА БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТ
РУКЦІЙ (;3777)

В

[00178713]

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

Так

0,25

0,25

3469894

867,4735

24,477

14,7

За 9 міс. 2006 р.

11

3099

81,12

2514

945

6024

11687

24

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

В

[00476599]

ВАТ «ЛУГАНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОРИБОВОДНЕ
ПІДПРИЄМСТВО», 93650, ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,
СТАНИЧНОЛУГАНСЬКИЙ РАЙОН,
СЩЕ ВАЛУЙСЬКЕ, КВ. МОЛОДІЖНИЙ,10,
тел. 21658

1541,522

Так

0,25

0,25

1541522

385,3805

25,000

2656,35

За 9 міс. 2006 р.

95

3484

82,32

2868

47,9

727

3666

449

ТОВАРНА РИБА (;449)

В

[00846688]

ВАТ «ЧЕРВОНЕ ПРИВІЛЛЯ», 93191, ЛУ
ГАНСЬКА ОБЛ., ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙ
ОН, М. ПРИВІЛЛЯ, ВУЛ. Т.ІВАНОВОЇ, 1,
тел. 20639

1297,314

Так

0,25

0,25

806936

201,734

15,550

2004

За 9 міс. 2006 р.

80

7969

58,58

4668

21

17

287

647

РОСЛИННИЦТВО, ТВА
РИННИЦТВО (;647), РОС
ЛИННИЦТВО (;199,8)

В

[00122358]

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

208,46

Ні

0,05

0,499

831220

41,561

19,937

6,75

За 9 міс. 2006 р.

23

11017,4

72,11

7944,3

554,8

3992,5

11276,8

82,3

ПОСЛУГИ (;82,3)

В

[00176745]

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

Так

0,25

0,25

152531

38,13275

1,560

13,3902

За 9 міс. 2006 р.

112

18168

71,94

13070,6

397

2560,2

2470,6

2872,8

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

В

[00375906]

ВАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБО
ПРОДУКТІВ», 84617, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,
М. ГОРЛІВКА, ЦЕНТРАЛЬНОМІСЬКИЙ РН,
ВУЛ. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА,18,
тел. 44428

1997,932

Так

0,25

0,25

912021

228,00525

11,412

5,75

За 9 міс. 2006 р.

3

6186,7

62,22

3849,2

106,7

930,8

663

423,3

РЕАЛІЗАЦІЯ БОРОШНА,
НАДАННЯ ПОСЛУГ ПО
ОРЕНДІ (;423,3)

В

[00483493]

ВАТ «ПЛЕМПТАХОЗАВОД ІМЕНІ ЧКАЛО
ВА», 86052, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., ЯСИНУ
ВАТСЬКИЙ РН, СЩЕ НЕТАЙЛОВЕ,
тел. 53335

10366,1

Так

0,25

0,25

10365620

2591,405

24,999

1524

За 9 міс. 2006 р.

41

23622,6

65,06

15368,5

42,9

427,8

1130,7

689,5

ПРОДУКЦІЯ ВИРОЩУ
ВАННЯ СВИНОВОДСТВА
(;81,3), РОБОТИ ТА ПО
СЛУГИ (;121,8), РОСЛИН
НИЦТВО (;486,4)

В

[00483501]

ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА»,
87062, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., ВОЛОДАРСЬКИЙ
РН, СЩЕ МАЛИНІВКА, МКРН МАЛИ
НІВКА, тел. 90160

2964,766

Так

0,25

0,25

49672

12,418

0,419

3234

За 9 міс. 2006 р.

230

26931,9

54,15

14584,1

432,9

1400,4

2417,3

3734

ТВАРИННИЦТВО (;2563),
РОСЛИННИЦТВО (;1159,6),
ІНШІ ПОСЛУГИ (;11,4)

В

[00492150]

ВАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», 83055, М. ДО
НЕЦЬК, ВУЛ.ЩОРСА,12,
тел. 3378840

1288

Так

0,25

0,25

588320

147,08

11,419

0,3787

За 9 міс. 2006 р.

37

842,3

54,08

455,5

495,4

190,5

236,4

2305,5

РЕАЛІЗАЦІЯ НАСІННЯ
(;2305,5), (;0)

В

[00845631]

ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КАЛІНІ
НА», 84550, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., АРТЕМІВ
СЬКИЙ РН, СЩЕ КАЛІНІНА,
ВУЛ. ЖОВТНЕВА,1, тел. 33899

1812,856

Так

0,25

714663

178,66575

9,855

1224

За 9 міс. 2006 р.

106

15188,9

61,17

9291

5,5

1369,6

858,5

1319

ТВАРИННИЦТВО (;1180,1),
РОСЛИННИЦТВО (;138,9)

В

[00957471]

ВАТ «ДОНЕЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРО
ДУКТІВ №2», 83045, М. ДОНЕЦЬК,
ПР. ЛЕНІНСЬКИЙ, 43,
тел. 660680

5491,809

Так

0,25

0,25

3294934

823,7335

14,999

5,5

За 9 міс. 2006 р.

2

484,3

31,22

151,2

84,2

106,5

204,5

103,7

НАДАННЯ ПОСЛУГ (;74,2),
ТОРГІВЛЯ (;16,3), РЕ
МОНТ МАШИН ТА ОБЛАД
НАННЯ (;13,2)

В

[02042356]

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

199,343

Так

0,25

0,25

199343

49,83575

25,000

1,06

За 12 міс. 2003 р.

1

0

0,00

0

0,9

0

6

0

РЕМОНТ ТА ВИРОБНИЦТ
ВО ТАРИ (;0)

В

[03059531]

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

7005,77

Так

0,25

0,25

7005610

1751,4025

24,999

0

За 9 міс. 2006 р.

1

51,5

11,07

5,7

0

1,5

829,5

0

ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТ
РУКЦІЇ (;0)

В

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
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Продовження таблиці

Код за
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статут
ного
фонду,
тис. грн.

Пакет, запропонований
Наяв Номі Почат
до продажу
ність нальна кова
Кількість Вартість
%
індек ціна
ціна
запропо
за но
статут
сації акції, акції,
нованих міналом, ного
ОФ на грн.
грн.
акцій,
тис. грн. фонду
01.01.95
шт.
9,893

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

[05394759] ВАТ «МАКБУД», 85551, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,
ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ РН,
СЩЕ УРОЖАЙНЕ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬ
НА,23, тел. 91450

2376,56075

Так

0,25

0,25

940421

235,10525

2436

[05471419] ВАТ «ЛУГИНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕ
РЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 8
ОБ’ЄДНАННЯ «УКРСПЕЦХМІЛЬБУД»,
11300, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., ЛУГИНСЬ
КИЙ РН,СМТ ЛУГИНИ, ВУЛ. КАРЛА
МАРКСА, 49, тел. 93117

279,27225

Так

0,25

0,25

96

0,024

[05802750] ВАТ «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ» 1 , 76023,
М.ІВАНОФРАНКІВСЬК,ВУЛ.АВТОЛИВ
МАШІВСЬКА,5, тел. 30010

2526,1

Так

0,25

0,25

2525780

631,445

[00372428] ВАТ «ГОРОДИЩЕПУСТОВАРІВСЬКИЙ
ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 09310, КИЇВСЬКА
ОБЛ., ВОЛОДАРСЬКИЙ РН, С.ГОРОДИ
ЩЕПУСТОВАРІВСЬКЕ, тел. 57997

6347,0915

Так

0,25

0,25

2132762

533,1905

8,401

70,1

[00378589] ВАТ «ПЕРЕЯСЛАВХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЗА
ВОД ПРОДТОВАРІВ», 08400, КИЇВСЬКА
ОБЛ., М.ПЕРЕЯСЛАВХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,
ВУЛ. СОЛОНЦІ, 31, тел. 51776

4135,3

Так

0,25

0,25

3966828

991,707

23,982

[00383414] ВАТ «ОРАНСЬКИЙ КРОХМАЛЬНИЙ ЗА
ВОД», 255300, КИЇВСЬКА ОБЛ., ІВАНКІ
ВСЬКИЙ РН, С.ОРАНЕ, ВУЛ.ЧЕРВОНИЙ
ШЛЯХ, тел. 51788

978,757

Так

0,25

0,25

210000

52,5

[00385922] ВАТ «ГОРОДИЩЕПУСТОВАРІВСЬКИЙ
БУРЯКОРАДГОСП», 09310, КИЇВСЬКА
ОБЛ., ВОЛОДАРСЬКИЙ РН, С. ГОРОДИ
ЩЕПУСТОВАРІВСЬКЕ, тел.50669

2139,623

Так

0,25

0,25

1073600

[00904500] ВАТ «ІВАНКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО МА
ТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНОГО І СЕРВІСНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «АГРОТЕХСЕРВІС»,
07200, КИЇВСЬКА ОБЛ., ІВАНКІВСЬКИЙ РН,
СМТ ІВАНКІВ, ВУЛ.ГОРЬКОГО,12Б,
тел. 52754

274,035

Так

0,25

0,25

[05489313] ВАТ «РАЙАГРОХІМ», 07732, КИЇВСЬКА
ОБЛ., М.ЯГОТИН, ВУЛ. СІЛЬГОСПТЕХНІ
КИ, 1, тел.51770

2601,915

Так

0,25

[05489388] ВАТ «ІВАНКІВСЬКА «РАЙСІЛЬГОСПХІ
МІЯ», 255300, КИЇВСЬКА ОБЛ., СМТ ІВАН
КІВ, ВУЛ. ІВАНА ПРОСКУРИ, 75А, тел. 51503

268,973

Так

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

22494,7

[04685414] ВАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», 97408, АРК,
М. ЄВПАТОРІЯ, ВУЛ. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ
НА,41, тел. 30233

За 9 міс. 2006 р.

Забор
гова Обсяг
ність продук
креди
ції,
торська, тис. грн.
тис. грн.

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

Група,
до якої
нале
жить
підпри
ємство

118

10644,7

55,16

5871,1

20,1

144,3

328

2864

СВИНИНА Т/В (;90),
ІНША ПРОДУКЦІЯ РОБІТ
ТА ПОСЛУГ (;2), ТРАК
ТОРНІ ПОСЛУГИ (;27),
АВТОПОСЛУГИ (;15),
ВИРОБНИЦТВО
ЗЕРНА
(;1720), ВИРОБНИЦТВО
СОНЯШНИКА (;750), ВИ
РОЩУВАННЯ ОВОЧІВ
(;260), УСЬОГО ПО ГОС
ПОДАРСТВУ (;2864)

В

6

2257,8

69,30

1564,7

138,3

369,6

472,8

0

ПРОДУКЦІЯ НЕ ВИРОБ
ЛЯЄТЬСЯ (;0)

В

8

3767,1

46,42

1748,7

86,9

82,6

790

0

За 9 міс. 2006 р.

327

18062,1

63,71

11506,7

3353,4

18676

17531,5

45331,9

ЦУКОРПІСОК (;45331,9)

В

15,2

За 9 міс. 2006 р.

140

15112,6

80,73

12200,7

279,1

1947,8

3366,4

2141,1

ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛ
ІЗАЦІЯ ПРОДУКТІВ ХАР
ЧУВАННЯ (;2141,1)

В

5,364

67

За 9 міс. 2006 р.

52

2684,8

78,68

2112,5

254,2

42,8

578,6

54,1

КРОХМАЛЕПАТОКОВА
ПРОМИСЛОВІСТЬ (;54,1)

В

268,4

12,544

19,521

За 9 міс. 2006 р.

202

6902

65,31

4508

61

815

2262

5468

ВИРОЩУВАННЯ
РЯКІВ (;5468)

БУ

В

149570

37,3925

13,645

7,7

За 9 міс. 2006 р.

107

2354,1

79,78

1666,2

109

97,5

32

295,8

РЕМОНТНА МАЙСТЕРНЯ,
У Т.Ч. ВИРОБНИЦТВО
ЗАПЧАСТИН ДО С/Г ТЕХ
НІКИ (;295,8), ТЕХНОЛО
ГІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАН
НЯ АВТОМОБІЛІВ І МА
ШИННОТРАКТОРТНОГО
ПАРКУ (;), ТЕХНІЧНИЙ
ОБМІННИЙ ПУНКТ (;),
ВІДДІЛ МАТЕРІАЛЬНО
ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕ
ЧЕННЯ (;)

В

0,25

664733

166,18325

6,387

3,3

За 9 міс. 2006 р.

100

2145

80,79

1733

45,1

330

191,1

829,5

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ
ПОСЛУГИ (;829,5)

В

0,25

0,25

62000

15,5

5,763

5,24

За 9 міс. 2006 р.

51

2588

61,16

1582,8

84,7

125,9

167,6

10,6

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ
ПОСЛУГИ (;10,6)

В

Так

0,25

0,25

22494700

5623,675

38

2895,9

64,49

1867,7

1286,8

148,9

58,7

207,1

ВИРОБНИЦТВО МІНЕ
РАЛЬНОЇ ВОДИ (;207,1)

В

713,987

Так

0,05

0,05

2315740

115,787

6

48,4

92,77

44,9

0,2

3,5

33,9

40

ЗАГОТІВЛЯ ЗЕРНА, ОП
ТОВА ТОРГІВЛЯ (;40)

В

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

404,803

Так

0,25

0,25

404803

101,20075

25,000

1,3378

За 9 міс. 2006 р.

17

224,3

74,59

167,3

34,2

110,4

161,9

234,5

ПОСТАЧАННЯ ЗООВЕТ
ПРЕПАРАТІВ (;234,5)

В

[03399511] ВАТ «РІВНЕАВТОТРАНСПОРТ 15654»,
33022, М.РІВНЕ, ВУЛ. КОСТРОМСЬКА, 25,
тел. 80509687697

1610,07

Так

0,25

0,25

557009

139,25225

8,649

9,72

За 9 міс. 2006 р.

2

0

0,00

0

27

0

2294,7

0

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕН
НЯ (;0)

В

[05529320] ВАТ «ДЕМИДІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗА
ВОД», 35200, РІВНЕНСЬКА ОБЛ., ДЕМИ
ДІВСЬКИЙ РН, СМТ ДЕМИДІВКА,
ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 1,
тел. 61320

3234,709

Так

0,25

0,25

3234709

808,67725

25,000

6,7

За 9 міс. 2006 р.

60

3838,6

71,19

2732,8

0

134,5

127,1

531

ВИРОБНИЦТВО КОНСЕР
ВНОЇ ПРОДУКЦІЇ (;531)

В

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

1059,897

Так

1

1

264552

264,552

24,960

0

За 9 міс. 2006 р.

4

3550,5

67,44

2394,4

207,1

132

3,7

369,2

ОРЕНДА, ОПТОВА ТОРГІ
ВЛЯ (;369,2)

В

[31960616] ВАТ «РІВНЕНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО
БУДІВНИЦТВУ, РЕМОНТУ І МОНТАЖУ
ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ», 33017,
М. РІВНЕ17, тел. 612831

2100,641

Так

0,25

0,25

2100641

525,16025

25,000

За 9 міс. 2006 р.

3

3706,9

66,20

2453,8

15,6

269,2

7

4,3

ЗДАЧА В ОРЕНДУ ОСНОВ
НИХ ЗАСОБІВ (;4,3)

В

[01350156] ВАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБ
НИЙ ЗАВОД», 41600, СУМСЬКА ОБЛ.,
М. КОНОТОП, ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКОГО, 1,
тел. 42232

2394,302

Так

0,25

0,25

464030

116,0075

4,845

6,51

За 6 міс. 2006 р.

2

20422,4

96,91

19790,5

34

162,5

1092,2

16,8

СТОЛЯРНІ ВИРОБИ ТА
ПОСЛУГИ (;16,8)

В

[02968487] ВАТ «КРОЛЕВЕЦЬКА ФАБРИКА «ХУ
ДОЖНЄ ТКАЦТВО», 41300, СУМСЬКА ОБЛ.,
М. КРОЛЕВЕЦЬ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 38,
тел. 51175

2964,864

Так

0,25

0,25

2360639

590,15975

19,905

6,36

За 12 міс. 2005 р.

91

7105

63,67

4523,9

249

19,1

562,9

1177,3

ВИГОТОВЛЕННЯ МАХРО
ВИХ ВИРОБІВ (;1177,3)

В

[00704468] СВАТ «МИКУЛИНЕЦЬКЕ», 48120, ТЕРНО
ПІЛЬСЬКА ОБЛ., ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ РН,
СМТ МИКУЛИНЦІ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО,
79, тел. 51492

781,165

Так

0,25

0,25

549348

137,337

3

2983,3

75,15

2241,9

45,5

15

415,2

17,1

ВИРОЩУВАННЯ І РЕАЛІЗА
ЦІЯ МОЛОДНЯКА ПЛЕМІН
НИХ СВИНЕЙ,ВИРОЩУВАН
НЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ТА
КОРМОВИХ КУЛЬТУР (;17,1)

В

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
0,009

11,23

За 12 міс. 2006 р.

ІВАНОФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
24,997

2,869

За 12 міс. 2006 р.

В

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
25,000

20

За 9 міс. 2006 р.

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
16,217

0,91

За 9 міс. 2006 р.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

№ 6 (447)

17,581

448,5

За 9 міс. 2006 р.
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Продовження таблиці

Код за
ЄДРПОУ

Розмір
статут
ного
фонду,
тис. грн.

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

Пакет, запропонований
Наяв Номі Почат
до продажу
ність нальна кова
Кількість Вартість
%
індек ціна
ціна
запропо
за но
статут
сації акції, акції,
нованих міналом,
ного
ОФ на грн.
грн.
акцій,
тис. грн. фонду
01.01.95
шт.

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

Забор
гова Обсяг
ність продук
креди
ції,
торська, тис. грн.
тис. грн.

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

Група,
до якої
нале
жить
підпри
ємство

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
[00412412] ВАТ «ЛЮБОТИНСЬКИЙ САД», 62433, ХАР
КІВСЬКА ОБЛ., ХАРКІВСЬКИЙ РН,
М. ЛЮБОТИН, ВУЛ. КУРОРТНА, 1,
тел.: 493615, 411860

4460,84

Так

0,25

0,25

3511904

877,976

19,682

990

За 9 міс. 2006 р.

17

7545,6

53,18

4012,5

171,8

72,3

761,3

75,8

СІЛЬСЬКОГОСПОДАР
СЬКІ ВИРОБИ (;75,8)

В

[05491161] ВАТ «АГРОБІЗНЕСНВ», 63200, ХАРКІВ
СЬКА ОБЛ., НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ РН,
СМТ НОВА ВОДОЛАГА, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧ
НА, 1, тел.: 42284, 43361

5258,951

Так

0,25

0,25

5258470

1314,6175

24,998

16,3

За 9 міс. 2006 р.

15

5904,1

59,19

3494,5

171,4

523,2

445,4

393,3

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

В

[30704892] ВАТ «ТРАНСПОРТНИК», 75100, ХЕРСОН
СЬКА ОБЛ., М.ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ПРО
МИСЛОВА, 1

2131,8

Так

0,25

0,25

852720

213,18

5

2000

49,27

985,3

54,6

0,5

2,5

0

АВТОТРАНСПОРТНІ ПЕ
РЕВЕЗЕННЯ (;0)

В

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

820,2

Так

0,25

0,25

404420

101,105

12,327

472

За 9 міс. 2006 р.

3

2530

40,12

1015

53

1300

1202

0

ПРОДУКЦІЯ
НИЦТВА (;0)

САДІВ

В

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

4852,6

Так

0,25

0,25

867161

216,79025

4,468

4362

За 9 міс. 2006 р.

43

28415

54,70

15543

28,2

704

1787,4

37,8

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬ
КА ПРОДУКЦІЯ (;37,8)

В

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

1380,23

Так

0,25

0,25

268292

67,073

4,860
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129

0

0,00

0

0

0

0

0

РЕАЛІЗАЦІЯ ВЛАСНОЇ
ПРОДУКЦІЇ (;0)

В

[00387594] ВАТ «КАНІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО
ВІДГОДІВЛІ ХУДОБИ», 19041, ЧЕР
КАСЬКА ОБЛ., КАНІВСЬКИЙ РН, С. МАР
ТИНІВКА

794,5

Так

0,25

0,25

318668

79,667

10,027

11,7

За 12 міс. 2005 р.

4

1444,2

48,55

701,2

0,1

20,2

1,3

23,7

ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІ
ЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (;23,7)

В

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

3578,9

Так

0,25

0,25

1431560

357,89

14

21186,8

69,89

14807,3

235,4

179,6

1655,7

31,1

ВИРОБНИЦТВО
ДУКЦІЇ (;31,1)

ПРО

В

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

7606,885

Так

0,25

0,25

3646825

911,70625

11,985

99,83

За 12 міс. 2002 р.

277

21954,4

50,17

11015,5

1753,2

5102,9

16902,5

11515,2

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

В

[02574248] ГЕНЕРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ В
ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ — ВАТ ТУРИС
ТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЧЕРЕМОШ», 58017,
М.ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОМАРОВА, 13А,
тел. 47518

48851,4285

Так

0,25

0,25

19008100

4752,025

9,728

2,7

За 9 міс. 2006 р.

242

55693,7

38,75

21583

831,3

387,7

349,8

4015,2

ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАР
СТВО (;4015,2)

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

66458,91

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
10,000

2,49

За 9 міс. 2006 р.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
10,000
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ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Так

0,5

0,5

9968198

4984,099

7,500

32,5

За 9 міс. 2006 р.

47

70616,2

39,25

27717,1

1876,9

20,3

2697,1

83,6

ВИРОБНИЦТВО РАДІО
ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
(;83,6)

В

В

Усього по Україні: 47

Відомості про зберігачів акцій ВАТ *
№
пор.

1

Код за
ЄДРПОУ

00032112

Зберігач

ВАТ «Укрексімбанк»

Дозвіл на здійснення професійної
депозитарної діяльності

Адреса

Рахунок у цінних паперах
органу приватизації

Номер дозволу

Дата видачі
дозволу

Номер рахунка

Дата видачі
рахунка

АБ 113348

20.10.04

003010

02.11.99

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

*Форма випуску акцій — бездокументарна.

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ À
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804234
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване приміщення площею 88,9 м2 з ґанком та козир
ком за адресою: м. Горлівка, вул. Професора Акімова, 13. При
ватизовано фізичною особою за 12 000,00 грн., у т. ч. ПДВ —
2 000,00 грн.
Вбудоване приміщення у цокольний поверх площею 15,6 м2
за адресою: м. Горлівка, вул. Безсонова, 37. Приватизовано
фізичною особою за 2 727,60 грн., у т. ч. ПДВ — 454,60 грн.
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Окреме індивідуально визначене майно — майстерня техні
чного обслуговування автомобілів МТОАТ, а саме: автомобіль
ЗІЛ157, державний № 4018, ЗПЗ, укомплектований облад
нанням, який знаходиться за адресою: м. Бердянськ, вул. При
азовська, 114. Приватизовано юридичною особою за 4 190,40
грн., у т. ч. ПДВ — 818,40 грн.
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля гаража (літ. Г) площею 21, 8 м2, що знаходиться на
балансі Олександрійської об’єднаної державної податкової ін
спекції, за адресою: м. Олександрія, вул. Діброви, 38. Прива
тизовано фізичною особою за 3 566,40 грн., у т. ч. ПДВ —
594,40 грн.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. 50
років СРСР, 1. Приватизовано юридичною особою за
184 648,80 грн., у т. ч. ПДВ — 30 774,80 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. Во
ровського, 35/6. Приватизовано фізичною особою за
188 859,60 грн., у т. ч. ПДВ — 31 476,60 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. Во
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ровського, 35/6. Приватизовано фізичною особою за
285 434,40 грн., у т. ч. ПДВ — 47 572,40 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. Во
ровського, 35/6. Приватизовано юридичною особою за
217 086,00 грн., у т. ч. ПДВ — 36 181,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. 60 ро
ків Жовтня, 31. Приватизовано фізичною особою за
90 339,60 грн., у т. ч. ПДВ — 15 056,60 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. 60 ро
ків Жовтня, 60/1. Приватизовано юридичною особою за
39 859,20 грн., у т. ч. ПДВ — 6 643,20 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. Ле
ніна, 30. Приватизовано юридичною особою за 234 318,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 39 053,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук,
вул. 50 років СРСР, 29. Приватизовано фізичною особою за
168 360,00 грн., у т. ч. ПДВ — 28 060,00 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, просп.
50 років Жовтня, 32/10. Приватизовано фізичною особою за
148 435,20 грн., у т. ч. ПДВ — 24 739,20 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. 60
років Жовтня, 31. Приватизовано фізичною особою за
322 498,10 грн., у т. ч. ПДВ — 53 749,68 грн.
м. КИЇВ
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Лютеран
ська, 6. Приватизовано юридичною особою за 372 828,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 62 138,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Басейна, 2.
Приватизовано юридичною особою за 1 552 212,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 258 702,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Червоноар
мійська, 116. Приватизовано фізичною особою за 240 156,00
грн., у т. ч. ПДВ — 40 026,00 грн.

Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Червоноар
мійська, 118. Приватизовано фізичною особою за 74 556,00
грн., у т. ч. ПДВ — 12 426,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Червоноар
мійська, 124а. Приватизовано фізичною особою за 233 208,00
грн., у т. ч. ПДВ — 38 868,00 грн.
Нежитлове приміщення (літ. А) за адресою: вул. Новаторів, 4.
Приватизовано юридичною особою за 1 155 384,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 192 564,00 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Майно Автономної Республіки Крим — будівля міжлікарня
ної аптеки № 213, що знаходиться на балансі дочірнього під
приємства «Центральна районна аптека № 52», за адресою:
м. Джанкой, вул. Радгоспна, 19д. Приватизовано юридичною
особою за 158 100,00 грн., у т. ч. ПДВ — 26 350,00 грн.
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Спеціальний автомобіль МТОАТ на шасі ЗІЛ131, держ. №
5524 ДЦП, за адресою: м. Горлівка, вул. Інтернаціональна, 85.
Приватизовано фізичною особою за 10 347,48 грн., у т. ч.
ПДВ — 1 724,58 грн.
Спеціальний автомобіль МТОАТ на шасі ЗІЛ157 КЕ, держ.
№ 8178 ДОО, за адресою: м. Горлівка, вул. Інтернаціональна,
85. Приватизовано фізичною особою за 5 281,32 грн., у т. ч.
ПДВ — 880,22 грн.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Окреме індивідуально визначене майно непрацюючої контей
нерної АЗС, у складі: блокпункт АПБВІІ — 3 шт., паливно
роздавальна колонка — 2 шт., кіоск оператора — 1 шт., металева
огорожа з трьома брамами — 58 п. м., асфальтове покриття —
141 м2, що знаходиться на балансі приватного підприємця Чи
чі Ю. І., за адресою: м. Полтава, вул. Старий Поділ, 14а. Прива
тизовано фізичною особою за 31 900,00 грн., у т. ч. ПДВ — 5 316,67 грн.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівлю майстерні, що знаходиться на балансі ВАТ «Берез
нівський «Райагрохім», за адресою: Березнівський район, с. Би
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стричі, вул. Надслучанська, 272. Приватизовано фізичною осо
бою за 19 500,00 грн., у т. ч. ПДВ — 3 250,00 грн.
Нежитлові приміщення другого поверху гуртожитку загаль
ною площею 85,2 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Рівне
автотранспорт15654» та перебувають на утриманні РМГО
«Сигнал», за адресою: м. Рівне, вул. Студентська, 3. Привати
зовано фізичною особою за 164 374,80 грн., у т. ч. ПДВ —
27 395,80 грн.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Автомобіль ЗІЛ131Н ПАРМ 1М1, держ. № 2927 ХАЧ, що
знаходиться на балансі ВАТ «Автотранспортне підприємст
во 16354», за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 18. При
ватизовано юридичною особою за 20 924,40 грн., у т. ч. ПДВ —
3 487,40 грн.
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Теплохід «Каштан5» за адресою: м. Херсон, 5й затон. При
ватизовано фізичною особою за 158 908,32 грн., у т. ч. ПДВ —
26 484,72 грн.
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення гаража загальною площею 30,1 м2
(літ. В1), що знаходиться на балансі ВАТ «Будівельник», за ад
ресою: м. Прилуки, вул. Соборна, 46. Приватизовано юридич
ною особою за 25 719,00 грн., у т. ч. ПДВ — 4 286,50 грн.
Нежитлове приміщення гаража загальною площею 33,9 м2
(літ. Б1), що знаходиться на балансі ВАТ «Будівельник», за ад
ресою: м. Прилуки, вул. Соборна, 46. Приватизовано юридич
ною особою за 29 759,00 грн., у т. ч. ПДВ — 4 959,83 грн.
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля колишнього лазнепрального комбінату з обладнан
ням, що знаходиться на балансі ВАТ «Цукровий завод «Хреща
тик», за адресою: Заставнівський рн, смт Кострижівка, вул. Бу
ковинська, 33. Приватизовано фізичною особою за 36 700,00
грн., у т. ч. ПДВ — 6 116,67 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ ЗА КОНКУРСОМ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 785,1 м2 за адресою: м. Хар
цизьк, вул. Краснознаменська, 164. Приватизовано фізичною
особою за 210 000,00 грн., у т. ч. ПДВ — 35 000,00 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ІВАНО'ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення складу площею 131,6 м 2, що орендується
ТОВ «Друкарство», розташоване за адресою: м. Городенка,
вул. Крушельницького, 3.

(літ. А); цех для ремонту (літ. В, Д); навіс для складу (літ. Ж, Т);
складангар (літ. З); туалет (літ. С); навіс (літ. Б); сарай (літ. Г, І);
гараж (літ. Е); територія огороджена огорожею на стовпах з че
репашнику із залізними воротами; обладнання — 5 одиниць.
Фундаменти стрічкові бутові; стіни — штучний черепашник;
перекриття дерев’яне; підлоги дерев’яні; вікна — подвійні
дерев’яні віконні блоки; двері фільонкові. Ця ділянка забезпе
чена мережами водо, електропостачання, є грубне опалення.
Площа земельної ділянки — 0,75 га, питання закріплення зе
мельної ділянки в користування вирішується новим власником
згідно з чинним законодавством.
Кількість працюючих — 1 чол.
Умови продажу: можлива зміна профілю діяльності об’єкта;
забезпечення збереження об’єкта в належному санітарному
стані і благоустрій прилеглої до об’єкта території; об’єкт не під
лягає відчуженню іншим фізичним і юридичним особам без збе
реження умов, на яких він був проданий; збереження 1 робо
чого місця протягом року від дати нотаріального посвідчення
договору купівліпродажу та створення нових робочих місць;
дотримання норм екологічної безпеки і створення безпечних
умов праці; покупець зобов’язаний надати конкурсній комісії
план приватизації, що містить зобов’язання покупця і можли
вості їх виконання, у якому зазначаються: назва і місцезнахо
дження об’єкта; інформація про покупця; запропонована по
купцем ціна придбання об’єкта; зобов’язання щодо виконання
умов конкурсу, порядок внесення інвестицій, їх розміри і тер
міни внесення (з розбивкою по кварталах); додаткові зобов’я
зання щодо подальшої експлуатації об’єкта.
Засоби платежу за об’єкт приватизації для фізичних і юри
дичних осіб — грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви (17 грн.) і сплата за об’єкт вно
сяться на р/р № 37187020016362, одержувач — Фонд майна
Автономної Республіки Крим, реквізити: Управління Держав
ного казначейства в АРК, м. Сімферополь, код за ЄДРПОУ
00036860, МФО 824026.
Кошти в розмірі 57 036,00 гривень, що становить 10% від ва
ртості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37323000016362, одержувач — Фонд майна АРК, реквізити:
Управління Державного казначейства в АРК, м. Сімферополь,
код за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочий час за місцем
його розташування.
Конкурс буде проведено 20 березня 2007 року об 11.00
за адресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17,
Фонд майна АРК.
Прийняття заяв на участь у конкурсі припиняється за 7 днів
до проведення конкурсу.
Довідки за адресою: Фонд майна Автономної Республіки
Крим, 95015, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17,
каб. 37, тел. 604736.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення 6го поверху № 16 загальною площею 15,0 м2,
що знаходяться на балансі Управління спільної комунальної
власності територіальних громад Вінницької області, за адре
сою: м. Вінниця, вул. 50річчя Перемоги, 26.
Приміщення 6го поверху № 22, 23 загальною площею 21,9 м2,
що знаходяться на балансі Управління спільної комунальної
власності територіальних громад Вінницької області, за адре
сою: м. Вінниця, вул. 50річчя Перемоги, 26.
Приміщення 6го поверху № 18 загальною площею 19,9 м2,
що знаходяться на балансі Управління спільної комунальної вла
сності територіальних громад Вінницької області, за адресою:
м. Вінниця, вул. 50річчя Перемоги, 26.
Приміщення 6го поверху № 4, 5, 26, 17 загальною площею
84,5 м2 (у т. ч. 19,3; 18,4; 3,9; 42,9), що знаходяться на балансі
Управління спільної комунальної власності територіальних гро
мад Вінницької області, за адресою: м. Вінниця, вул. 50річчя
Перемоги, 26.
Приміщення 7го поверху № 21 загальною площею 36,5 м2,
що знаходяться на балансі Управління спільної комунальної
власності територіальних громад Вінницької області, за адре
сою: м. Вінниця, вул. 50річчя Перемоги, 26.
Приміщення 7го поверху № 23, 24 загальною площею 35,0 м2,
що знаходяться на балансі Управління спільної комунальної
власності територіальних громад Вінницької області, за адре
сою: м. Вінниця, вул. 50річчя Перемоги, 26.

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж за конкурсом майна,
що належить Автономній Республіці Крим, —
структурного підрозділу (ділянки) цілісного майнового
комплексу державного підприємства «Кримконтракт»,
що знаходився в оренді колективного підприємства
«Марина» (вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: структурний підрозділ (ділянка) цілісного
майнового комплексу державного підприємства «Кримконт
ракт», що знаходився в оренді колективного підприємства «Ма
рина», розташованого за адресою: м. Феодосія, вул. Геологіч
на,18а.
Адреса об’єкта: м. Феодосія, вул. Геологічна, 18а.
Балансоутримувач: колективне підприємство «Марина» роз
ташоване за адресою: м. Сімферополь, вул. Монтажна, 15а.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 16327677.
Вартість продажу без урахування ПДВ — 475 300,00 (чоти
риста сімдесят п’ять тисяч триста) грн.; ПДВ — 95 060,00
(дев’яносто п’ять тисяч шістдесят) грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 570 360,00
(п’ятсот сімдесят тисяч триста шістдесят) грн.
Профіль діяльності об’єкта: оптова торгівля.
Баланс активів і пасивів: залишкова вартість оборотних ак
тивів станом 31.05.06 — немає.
Відомості про об’єкт: об’єкт включає такі об’єкти нерухо
мості загальною площею 1 545,0 м2: адміністративна будівля
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ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
вагона'будинку інв. № 510, що знаходиться на балансі
ЗАТ «Вінницявтормет»
Назва об’єкта: вагонбудинок інв. № 510, що знаходиться на
балансі ЗАТ «Вінницявтормет».
Місцезнаходження об’єкта: 21034, м. Вінниця, вул.
К. Маркса, 11.
Балансоутримувач: ЗАТ «Вінницявтормет», код за ЄДРПОУ
00193068.
Адреса балансоутримувача: 21034, м. Вінниця, вул.
К. Маркса, 11.
Відомості про об’єкт: вагонбудинок інв. № 510, 1988 року
введення в експлуатацію, складається з двох блоків розміром
2,67х2,33 м (кожний), що з’єднується тамбуром, розміром
1,44х2,33 м. Висота приміщень — 2,25 м, внутрішня площа —
15,8 м2, деревометалевий каркас, обшитий металевими листами.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 2 528,00 грн.
ПДВ: 505,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
3 033,60 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта ви
значає покупець; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в
оренду іншим юридичним та фізичним особам без збережен
ня умов, на яких він був придбаний.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на ра
хунок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37187006000498 в
банк ГУДКУ у Вінницькій області, МФО 802015, код 13327990.
Грошові кошти в розмірі 303,36 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху
нок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37315005000498 в банк
ГУДКУ у Вінницькій області, МФО 802015, код 13327990.
Заяви на участь в аукціоні приймаються в Регіональному від
діленні ФДМУ по Вінницькій області до 12.03.07 включно.
Аукціон відбудеться 16.03.07 о 10.00 за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 (вінницька філія ДАК «Націо'
нальна мережа аукціонних центрів»).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою йо
го розташування. Додаткову інформацію можна отримати за
місцем подання заяви. Заяви на участь в аукціоні приймають
ся за адресою: РВ ФДМУ по Вінницькій обл., м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10 (кімн. 27), тел. 354629. Час роботи з 8.00 до
17.00 (крім вихідних).
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
вагона'будинку інв. № 511, що знаходиться на балансі
ЗАТ «Вінницявтормет»
Назва об’єкта: вагонбудинок інв. № 511, що знаходиться на
балансі ЗАТ «Вінницявтормет».
Місцезнаходження об’єкта: 23000, Вінницька обл., м. Бар,
вул. Заводська, 10.
Балансоутримувач: ЗАТ «Вінницявтормет», код за ЄДРПОУ
00193068.

Адреса балансоутримувача: 21034, м. Вінниця, вул.
К. Маркса, 11.
Відомості про об’єкт: вагонбудинок інв. № 511, 1988 року
введення в експлуатацію, складається з двох блоків розміром
2,67х2,33 м (ліве крило), 2,67х2,33 та 1,44х1,36 м (праве кри
ло), що з’єднуються тамбуром, розміром 1,44х0,97 м. Висота
приміщень — 2,25 м, внутрішня площа — 15,8 м2, дерево
металевий каркас, обшитий металевими листами.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 2 528,00 грн.
ПДВ: 505,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
3 033,60 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта ви
значає покупець; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в
оренду іншим юридичним та фізичним особам без збережен
ня умов, на яких він був придбаний.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області №
37187006000498 в банк ГУДКУ у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.
Грошові кошти в розмірі 303,36 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху
нок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37315005000498 в банк
ГУДКУ у Вінницькій області, МФО 802015, код 13327990.
Заяви на участь в аукціоні приймаються до 12.03.07
включно.
Аукціон відбудеться 16.03.07 о 10.00 за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 (вінницька філія ДАК «Націо'
нальна мережа аукціонних центрів»).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою йо
го розташування. Додаткову інформацію можна отримати за
місцем подання заяви. Заяви на участь в аукціоні приймають
ся за адресою: РВ ФДМУ по Вінницькій обл., м. Вінниця, вул.
Гоголя, 10 (кімн. 27), тел. 354629. Час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних).
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
окремого індивідуально визначеного майна —
автомобіля ЗІЛ'157 (вантажний фургон — С), 1968 р. в.,
номерний знак № 2456 ВІА, військового комплекту
(матеріали, запчастини), військового комплекту
малоцінних швидкозношуваних предметів
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно — ав
томобіль ЗІЛ157 (вантажний фургон — С), 1968 р. в., номерний
знак № 2456 ВІА, військовий комплект (матеріали, запчастини),
військовий комплект малоцінних швидкозношуваних предметів,
що знаходиться на балансі ВАТ «Ямпільське АТП10551».
Місцезнаходження об’єкта: 24500, м. Ямпіль, вул. Авто
транспортна, 11.
Балансоутримувач: ВАТ «Ямпільське АТП10551», код за
ЄДРПОУ 00426348.
Адреса балансоутримувача: 24500, м. Ямпіль, вул. Авто
транспортна, 11.
Відомості про об’єкт: автомобіль ЗІЛ157 (вантажний фур
гон — С), 1968 р. в., номерний знак № 2456 ВІА, шасі № 280984,
двигун № 712493, колір — зелений, пробіг 7 840 км у робочо
му стані, військовий комплект (матеріали, запчастини), війсь
ковий комплект малоцінних швидкозношуваних предметів та
матеріали.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 3 680,84 грн.
ПДВ: 736,17 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
4 417,01 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта ви
значає покупець.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на ра
хунок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37187006000498 в
банк ГУДКУ у Вінницькій області, МФО 802015, код 13327990.
Грошові кошти в розмірі 441,70 грн., що становить 10% від по
чаткової вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок
РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37315005000498 в банк
ГУДКУ у Вінницькій області, МФО 802015, код 13327990. За
яви на участь в аукціоні приймаються в Регіональному відділенні
ФДМУ по Вінницькій області до 12.03.07 включно.
Аукціон відбудеться 16.03.07 о 10.00 за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 (вінницька філія ДАК «Націо'
нальна мережа аукціонних центрів»).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою йо
го розташування. Додаткову інформацію можна отримати за
місцем подання заяви. Заяви на участь в аукціоні приймають
ся за адресою: РВ ФДМУ по Вінницькій обл., м. Вінниця, вул.
Гоголя,10 (кімн. 27), тел. 354629. Час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних).

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні спеціального
автомобіля МТО'АТ на шасі ЗІЛ'131, держ.№ 24278 ЕС,
що знаходиться на балансі ВАТ
«Дзержинське АТП '11478» (вартість знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 03116381.
Адреса балансоутримувача: 85202, м. Дзержинськ, вул. Дзе
ржинського, 6.
Назва об’єкта: спеціальний автомобіль МТОАТ на шасі
ЗІЛ131, держ. № 24278 ЕС, що знаходиться на балансі ВАТ
«Дзержинське АТП11478».
Місцезнаходження об’єкта: 85202, м. Дзержинськ, вул. Дзер
жинського, 6.
Відомості про об’єкт приватизації: спеціальний автомобіль
МТОАТ на шасі ЗІЛ131, колір — зелений, рік випуску — 1973,
пробіг — 6 141 км, двигун № 453022, шасі № 103344, укомп
лектований таким обладнанням: пересувна автомайстерня
на шасі ЗІЛ131, кузов фургон КМ131, генератор ЕСС 5624М 101,
обладнання для дугової зварки та зарядки УДЗ101, насосна
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установка П320, верстак для інструментів, електровулканіза
ційний апарат.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 236 грн. 40 коп.,
ПДВ — 847 грн. 28 коп.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 5 083 грн. 68 коп.
Умови продажу об’єкта: погодити дату вивезення автомобі
ля з балансоутримувачем; у разі відмови від підписання про
токолу аукціону або договору купівліпродажу покупець спла
чує штраф у розмірі 20% від ціни продажу об’єкта, що склала
ся у ході торгів.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. без ПДВ та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37187561900001 в банк УДК у Донецькій області,
МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Донецькій
області.
Грошові кошти в розмірі 508,37 грн. (без ПДВ), що стано
вить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вно
сяться на р/р № 37313008000034 в банк УДК у Донецькій об
ласті, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Доне
цькій області.
Прийняття заяв закінчується 12.03.07. Заяви на участь в
аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю з
8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97,
Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Донецькій області, каб. 522.
Аукціон буде проведено 16.03.07 о 10.00 за адресою:
83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 27, філія «Донецький аук'
ціонний центр» ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062) 3043262.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності —
будівлі площею 76,90 м2
Назва об’єкта: будівля площею 76,90 м2.
Адреса: 86300, Донецька обл., м. Кіровське, вул. Театраль
на, 18а.
Балансоутримувач: Кіровська міська рада, код за ЄДРПОУ
04053051, за адресою: 86300, Донецька обл., м. Кіровське, вул.
Шахтарська, 39.
Відомості про об’єкт — одноповерхова будівля (літ. А) пло
щею 76,90 м2, площа забудови — 83,2 м2, будівельний обсяг —
274 м3, рік побудови — 1993.
Земельна ділянка окремо не визначена.
Початкова вартість продажу без ПДВ — 6 276,00 грн., ПДВ —
1 255,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
7 531,20 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний погодитись з умо
вами аукціону; питання землекористування покупець вирішує
самостійно в порядку, визначеному чинним законодавством;
подальше відчуження та передача в іпотеку покупцем об’єкта
приватизації, в період чинності умов договору купівліпрода
жу, здійснюється за погодженням продавця із забезпеченням
переходу до нового власника всіх зобов’язань, невиконаних по
купцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх не
виконання, визначених законодавством та цим договором,
прав та обов’язків згідно з законодавством України. Перемо
жець аукціону — покупець, сплачує винагороду фірміліцита
тору, яка проводить аукціон, на підставі окремого договору.
Переможець аукціону — покупець, який відмовився від підпи
сання протоколу аукціону або укладення договору купівлі
продажу сплачує продавцю неустойку в розмірі 20% від остато
чної ціни продажу на аукціоні об’єкта приватизації в установле
ному законом порядку. Такий учасник позбавляється права на
подальшу участь в аукціоні по об’єкту приватизації, що прода
ється (рішення Кіровської міської ради від 13.09.06 № У/912).
Реєстраційний збір у сумі 17 грн., кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації, вносяться на р/р №
37186009000527, одержувач — ВДК м. Горлівка, банк УДК у
Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 24164887.
Грошові кошти в розмірі 753,12 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта, вносяться на р/р №
37318004000527, одержувач — ВДК м. Горлівка, банк УДК у
Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 24164887.
Заяви приймаються до 19 березня 2007 р. включно.
Аукціон буде проведено 23 березня 2007 р. о 13.00 за
адресою: Донецька обл., м. Кіровське, вул. Шахтарська,
39, у приміщенні Кіровської міської ради.
Служба з організації та проведення аукціону: Горлівське пред
ставництво Фонду держмайна України за адресою: 84617, Доне
цька обл., м. Горлівка, пр. Перемоги, 31а. Додаткову інформацію
можна отримати в робочі дні з 8.00 до 16.00 за тел. 44157.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
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ІНФОРМАЦІЯ
о продаже на аукционе объекта коммунальной
собственности территориальной громады г. Зугрэса,
находящегося на балансе коммунального предприятия
«Служба единого заказчика г. Зугрэс»
код по ЕГРПОУ 32403811
Наименование объекта: встроенное нежилое помещение
(лот № 1).
Адрес: г. Зугрэс, ул. Пушкина, 2.
Сведения об объекте: встроенное нежилое помещение, ра
сположенное в цокольной части 9этажного жилого здания;
площадь объекта — 40,8 м2; год строительства здания — 1959;
здание из шлакоблока первой группы капитальности.

14 лютого 2007 року

Земельный участок отдельно не выделен.
Начальная цена продажи объекта без учета НДС — 2 227,00
грн., НДС — 445,40 грн.
Начальная цена продажи объекта с учетом НДС —
2 672,40 грн.
Оплата за регистрацию заявления — 17 грн. без учета НДС
и залоговая сумма в размере 10% от начальной цены продажи
объекта с учетом НДС — 267,24 грн., вносятся на текущий счет
№ 2600083 в ДОД АППБ «Аваль» г. Донецк, ООО НКВФ «Уни
версалКонсалтинг», МФО 335076, код по ЕГРПОУ 23773621.
Условия продажи: обеспечение условий содержания
объекта и прилегающей территории в надлежащем санита
рном состоянии; объект отчуждается или сдается в аренду
на условиях, на которых он был приобретен; покупатель
оплачивает все расходы, связанные с подготовкой объекта
к продаже; обеспечивает заключение договоров с эксплуа
тационными организациями на обслуживание; способ рас
чета за объект — денежные средства юридических и физи
ческих лиц.
Расчеты за приобретенные объекты осуществляются на ра
счетный счет № 31510905600091 в УГК в Донецкой области,
МФО 834016, код по ЕГРПОУ 24165154, код платежа 31030000,
получатель: Исполком Зугрэсского городского совета.
Конечный срок приема заявлений на участие в аукционе за
три дня до момента начала аукциона.
Ознакомиться с объектом можно в рабочие дни по местона
хождению объекта с 8.00 до 17.00.
Аукцион состоится через 30 дней после опубликования
данной информации по адресу: г. Зугрэс, ул. Ленина, 8а
(городской Дворец культуры) в 10.00.
Служба по организации и проведению аукциона: ООО НКВФ
«УниверсалКонсалтинг», г. Донецк23, ул. Ходаковского, 5,
тел.: (0622) 950348, 954596.
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ІНФОРМАЦІЯ
о продаже на аукционе объекта коммунальной
собственности территориальной громады г. Зугрэса,
находящегося на балансе коммунального предприятия
«Служба единого заказчика г. Зугрэс»
код по ЕГРПОУ 32403811
Наименование объекта: отдельно стоящее одноэтажное
здание (лот № 2).
Адрес: г. Зугрэс, ул. Калинина, 12.
Сведения об объекте: стоящее одноэтажное здание (быв
шая стоматологическая поликлиника); площадь объекта —
122,2 м2; год строительства здания — 1952; здание из шлако
блока, первой группы капитальности.
Земельный участок отдельно не выделен.
Начальная цена продажи объекта без учета НДС —
6 374,0 грн., НДС — 1 274,80 грн.
Начальная цена продажи объекта с учетом НДС —
7 648,80 грн.
Оплата за регистрацию заявления — 17 грн. без учета НДС
и залоговая сумма в размере 10% от начальной цены продажи
объекта с учетом НДС — 764,88 грн., вносятся на текущий счет
№ 2600083 в ДОД АППБ «Аваль» г. Донецк, ООО НКВФ «Уни
версалКонсалтинг», МФО 335076, код по ЕГРПОУ 23773621.
Условия продажи: обеспечение условий содержания
объекта и прилегающей территории в надлежащем санита
рном состоянии; объект отчуждается или сдается в аренду
на условиях, на которых он был приобретен; покупатель
оплачивает все расходы, связанные с подготовкой объекта
к продаже; обеспечивает заключение договоров с эксплуа
тационными организациями на обслуживание; способ рас
чета за объект — денежные средства юридических и физи
ческих лиц.
Расчеты за приобретенные объекты осуществляются на ра
счетный счет № 31510905600091 в УГК в Донецкой области,
МФО 834016, код по ЕГРПОУ 24165154, код платежа 31030000,
получатель: Исполком Зугрэсского городского совета.
Конечный срок приема заявлений на участие в аукционе за
три дня до момента начала аукциона.
Ознакомиться с объектом можно в рабочие дни по местона
хождению объекта с 8.00 до 17.00.
Аукцион состоится через 30 дней после опубликования
данной информации по адресу: г. Зугрэс, ул. Ленина, 8а
(городской Дворец культуры) в 10.00.
Служба по организации и проведению аукциона: ООО НКВФ
«УниверсалКонсалтинг», г. Донецк23, ул. Ходаковского, 5,
тел.: (0622) 950348, 954596.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — адмінбудівлі загальною площею 1 149,2 м2,
що знаходиться на балансі Берегівської ОДПІ
(зі знижкою початкової вартості на 30%)
Назва об’єкта: адмінбудівля.
Адреса: Закарпатська область, м. Берегове, вул. Б. Хмель
ницького, 112.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля загальною пло
щею приміщень 1 149,2 м2, збудована в 1973 р., площа забу
дови об’єкта — 834,4 м2, перебуває в стані реконструкції.
Технічна характеристика об’єкта: стіни та перегородки цег
ляні; фундамент бетонний; перекриття залізобетонне; покрів
ля (дах) металочерепиця; підлога відсутня; вікна, двері дере
в’яні; внутрішнє оздоблення відсутнє.
Внутрішні системи інженерного устаткування в будівлі — еле
ктропостачання. Площа земельної ділянки 0,602 га.
Призначення об’єкта: адміністративна будівля.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 954 240,00
грн., ПДВ — 190 848,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 145 088,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визна
чає покупець; дотримання санітарноекологічних норм що
до утримання об’єкта; провести реєстрацію будівлі в бюро

технічної інвентаризації (БТІ); об’єкт приватизації не підля
гає відчуженню без збереження зобов’язань, на яких він був
придбаний.
Покупцеві, який визнаний переможцем аукціону і відмовив
ся від підписання протоколу аукціону або договору купівлі
продажу, грошові кошти в розмірі 114 508,80 грн., що стано
вить 10% від початкової вартості продажу об’єкта, не поверта
ються. Крім того, покупець відшкодовує продавцю вартість ро
біт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та проведен
ня аукціону.
Питання землекористування покупець вирішує самостійно з
органами місцевого самоврядування, згідно з чинним законо
давством.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних
осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37182500900001 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.
Грошові кошти в розмірі 114 508,80 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта, перераховується на р/р №
37314009000173 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.
Приймання заяв проводиться у робочі дні з 8.00 до 17.00,
п’ятницю з 8.00 до 15.45 та закінчується за 3 дні до проведен
ня аукціону.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опубліку'
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» об
11.00 за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60.
Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: м. Берегове,
вул. Б. Хмельницького, 112. Служба з організації та проведен
ня аукціону: РВ ФДМУ по Закарпатській області: м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, кімната 316; телефони для довідок в
Ужгороді: (03122) 35321, 37193.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів державної власності
(початкова вартість продажу знижена на 30%)
1. Назва об’єкта: теплохід «Полісся'9».
Порт приписки: м. Запоріжжя.
Балансоутримувач: дочірнє підприємство «Запорізький річ
ковий порт» акціонерної судноплавної компанії «Укррічфлот»,
код за ЄДРПОУ 31044582, адреса: 69006, м. Запоріжжя,
вул. Леонова, 1а.
Відомість про об’єкт: тип судна — пасажирський теплохід на
підводних крилах, габаритні розміри: довжина — 21,32 м, ши
рина — 5,0 м, висота — 4,8 м; швидкість — 65,1 км/ч, пасажи
ромісткість — 53 чол., валова місткість — 144 м3. Рік будівниц
тва — 1989. На даний час не експлуатується і знаходиться у
відстої.
Початкова вартість об’єкта без урахування ПДВ —
103 635,00 грн. ПДВ — 20 727,00 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
124 362,00 грн.(знижена на 30%).
Умови продажу об’єкта:
відшкодувати витрати органу приватизації на підготовку об’єк
та до приватизації;
у разі відмови від підписання протоколу аукціону або дого
вору купівліпродажу покупець сплачує штраф у розмірі 20%
від ціни продажу об’єкта, що склалася в ході торгів.
Грошові кошти в розмірі 12 436,20 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р №
37338661100021 в Головному управлінні Державного казна
чейства України в Запорізькій області, МФО 813015, одержу
вач — РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
20495280.
2. Назва об’єкта: теплохід «Полісся'10».
Порт приписки: м. Запоріжжя.
Балансоутримувач: дочірнє підприємство «Запорізький річ
ковий порт» акціонерної судноплавної компанії «Укррічфлот»,
код за ЄДРПОУ 31044582, адреса: 69006, м. Запоріжжя, вул.
Леонова, 1а.
Відомість про об’єкт: тип судна — пасажирський теплохід на
підводних крилах, габаритні розміри: довжина — 21,32 м, ши
рина — 5,0 м, висота — 4,8 м; швидкість — 65,1 км/ч, пасажи
ромісткість — 53 чол., валова місткість — 144 м3. Рік будівниц
тва — 1989. На даний час не експлуатується і знаходиться у
відстої.
Початкова вартість об’єкта без урахування ПДВ — 101 964,80
грн. ПДВ — 20 392,96 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
122 357,76 грн.(знижена на 30%).
Умови продажу об’єкта: відшкодувати витрати органу при
ватизації на підготовку об’єкта до приватизації; у разі відмови
від підписання протоколу аукціону або договору купівлі
продажу покупець сплачує штраф у розмірі 20% від ціни про
дажу об’єкта, що склалася в ході торгів.
Грошові кошти в розмірі 12 235,78 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р №
37338661100021 в Головному управлінні Державного казна
чейства України в Запорізькій області, МФО 813015, одержу
вач — 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 вно
сяться на р/р № 37183501900008 в Головному управлінні
Державного казначейства України в Запорізькій області,
МФО 813015, одержувач — РВ ФДМУ, код за ЄДРПОУ
20495280.
Аукціон буде проведено 19 березня 2007 року об 11.00
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 52а (примі'
щення кафе «Шайба'Славутич»).
Реєстрація заявників здійснюється в день проведення аук
ціону з 9.00 до 10.45.
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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’єктами можна в робочі дні за місцем їх
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за тел.
(0612) 390124.
На публічних торгах можуть бути присутні інші особи, якщо
вони внесуть вхідну плату в розмірі 17 гривень на р/р №
37183501900008 в Головному управлінні Державного казна
чейства України в Запорізькій області, МФО 813015, одержу
вач — РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
20495280.

ІВАНО'ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної
форми власності групи інвентарних об’єктів колишнього
військового містечка № 97
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів колишнього війсь
кового містечка № 97, що знаходиться на балансі Управління
агропромислового розвитку Галицької райдержадміністрації.
Місцезнаходження об’єкта: 77152, ІваноФранківська об
ласть, Галицький район, с. Дорогів, вул. Лісова, 1.
Балансоутримувач: Управління агропромислового розвитку
Галицької райдержадміністрації.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00731407.
Місцезнаходження балансоутримувача: 77100, Івано
Франківська область, м. Галич, пл. Волі, 1.
Відомості про об’єкт: цегляна двоповерхова нежитлова бу
дівля загальною площею 201,0 м2 (літ. А), цегляна одноповер
хова будівля котельні площею 64,3 м2 (літ. Б), цегляна однопо
верхова будівля гаражів площею 63,0 м2 (літ. В), бетонний під
вал загальною площею 576,5 м2 (літ. Г).
Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу без ПДВ — 99 227 грн., ПДВ — 19 846 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
119 073 грн.
Умови продажу: дотримання вимог Закону України «Про охо
рону навколишнього природного середовища». Питання зем
лекористування покупець вирішує самостійно після укладення
договору купівліпродажу.
Аукціон буде проведено об 11.00 в регіональному від'
діленні через 30 днів після публікації цієї інформації.
Кінцевий термін прийняття заяв — за три дні до дати прове
дення аукціону.
Учасники аукціону перераховують Регіональному відділенню
ФДМУ по ІваноФранківській області (код установи за
ЄДРПОУ 13660726) в банк УДК в ІваноФранківській області,
МФО 836014: за реєстрацію заяви 17 грн. та кошти під час роз
рахунку за придбаний об’єкт приватизації на рахунок №
37180500900001; 11 908 грн. — грошові кошти в розмірі 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, на рахунок №
37314913660726.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати в Ре
гіональному відділенні ФДМУ по ІваноФранківській області за
адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Січових Стрільців, 15,
каб. 307, тел. 750044.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
споруди арочного складу, що знаходиться на балансі ДП
«Новояворівське державне підприємство
«Екотрансенерго»
Назва об’єкта: споруда арочного складу.
Адреса об’єкта: 81053, Львівська обл., Яворівський рн,
с. Новий Яр, вул. Без назви, 31.

Балансоутримувач: ДП «Новояворівське державне підпри
ємство «Екотрансенерго», код за ЗКПО 34509969, адреса:
81053, Львівська обл., Яворівський рн, с. Новий Яр.
Відомості про об’єкт: споруда арочного складу ангарного
типу площею 424,7 м2, являє собою безкаркасну споруду з
торцевими воротами. Ангар має цоколь з шлакоблоків ви
сотою 0,5 м. Корпус ангару виконаний з оцінкованих сталь
них листів без утеплення. Габаритні розміри 16,63х27,35 м,
висота складу 9 м. Споруда побудована наприкінці 70х ро
ків ХХ століття, як склад столярних виробів ремонтно
будівельного управління ДГХП «Сірка». Із середини 90х ро
ків споруда ангару не експлуатується та не охороняється.
Через вплив природньокліматичних факторів та відсутність
охорони, споруда опинилася в незадовільному стані. Зе
мельна ділянка не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 8 116 грн., ПДВ —
1 623,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
9 739,20 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.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни прода
жу об’єкта, що становить 973,92 грн., вноситься на рахунок
№ 37310009000186 в УДК у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по
Львівській області, ЗКПО 20823070.
Умови продажу об’єкта: об’єкт приватизації відчужується
згідно з чинним законодавством із збереженням умов, на яких
він був придбаний; питання землекористування вирішується
покупцем після укладення договору купівліпродажу згідно з
чинним законодавством.
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 11.00 через 30 календар'
них днів від дня публікації цієї інформації у газеті «Відо'
мості 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) 741224.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом об’єкта комунальної
власності — майнового комплексу
Назва об’єкта: майновий комплекс (двоповерхова будівля
по вул. Куліша, 8, площею 443,0 м2 та гаражноскладські при
міщення по вул. Куліша, 8а, площею 155,8 м2) у м. Трускавці.
Адреса об’єкта: 82200, м. Трускавець, вул. Куліша, 8, 8а.
Адреса балансоутримувача: 82200, м. Трускавець, вул.
Стебницька, 100, код за ЄДРПОУ балансоутримувача
32213522.
Відомості про об’єкт: майновий комплекс (двоповерхова бу
дівля по вул. Куліша, 8, площею 443,0 м2 та гаражноскладські
приміщення по вул. Куліша, 8а, площею 155,8 м2). Земельна
ділянка 659,0 м2, надається в оренду з правом викупу.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 887 598,00 грн., ПДВ:
177 519,60 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ:
1 065 117,60 грн.
Умови продажу: об’єкт приватизації відчужується згідно з
чинним законодавством.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові
кошти.

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Å
Департамент міждержавних майнових відносин та спільних підприємств,
т. 2845464
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні державного пакета
акцій ВАТ «Страхова компанія «Алькона»
(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: державний пакет акцій у кількості 46 942 584
шт. (3,79% статутного фонду) ВАТ «Страхова компанія «Алько
на».
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Червоноармійська, 102, тел.
(044) 2474477.
Код за ЄДРПОУ: 22868348.
Розмір статутного фонду: 12 384 000,00 грн.
Основний вид діяльності (за КВЕД): інші види страхування.
Номінальна вартість однієї акції: 0,01 (одна копійка) грн.
Номінальна вартість пакет акцій: 469 425,84 (чотириста шіст
десят дев’ять тисяч чотириста двадцять п’ять гривень вісімде
сят чотири копійки) грн.
Початкова вартість пакета акцій: 611 170,00 (шістсот
одинадцять тисяч сто сімдесят) грн.
Форма випуску акцій: документарна.
Засоби платежу: грошові кошти.
Показники за останні три роки
Показник
Баланс активів і пасивів, тис. грн.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

42 359,1

31 759,00

39 982,00

Показники господарської діяльності господарського товари
ства станом на 31.12.06:
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балансова вартість основних фондів: 10 338,7 тис. грн.;
знос основних фондів: 3 300,00 тис. грн. (31,7% від основ
них фондів);
кредиторська заборгованість: 1 800,2 тис. грн.;
дебіторська заборгованість: 11 050,4 тис. грн.;
балансовий збиток: 2 218,7 тис. грн.;
середньоспискова кількість працівників: 208 осіб;
загальна площа будівель (споруд, приміщень) — 1 412,88 м2;
загальна площа земельної ділянки — 337 м2;
обсяг продукції (робіт, послуг) — 50 250,6 тис. грн.;
обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколи
шнє середовище пересувними джерелами забруднення ста
новить 19,0 т.
Умови аукціону.
Аукціон буде проведено ДАК «Національна мережа аук'
ціонних центрів» 20 березня 2007 року об 11.00 в примі'
щенні ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» за
адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15, 3'й поверх.
Реєстрація учасників аукціону буде проводитись в день про
ведення аукціону з 10.00.
Заяви та документи, обов’язкові для всіх заявників, на участь
в аукціоні приймаються за адресою: 01133, м. Київ, вул. Куту
зова, 18/9, Фонд державного майна України, загальний відділ
(кімн. 514). Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціо
ні — три дні до початку аукціону.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу паке
та акцій, що становить відповідно 61 117,00 (шістдесят одна
тисяча сто сімнадцять) гривень, перераховуються заявником
окремим платіжним дорученням на рахунок № 37316021000058

Учасники конкурсу вносять грошові кошти в розмірі
106 511,76 грн. у відділ приватизації та управління майном на
р/р № 37118003003422 в ГУДКУ у Львівській області, МФО
825014, ЗКПО 19167889. Реєстраційний збір у розмірі 10,20
(у т. ч. ПДВ) за подання заяви на участь у конкурсі та кошти за
придбаний об’єкт вносити на даний рахунок.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь у конкурсі — за сім
днів до початку конкурсу.
Конкурс буде проводитися за адресою: 82200,
м. Трускавець, вул. Бориславська, 2, об 11.00.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його знахо
дження.
Адреса відділу приватизації та управління майном: 82200,
м. Трускавець, вул. Бориславська, 1, тел.: (03247) 67507,
53860.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні автомобіля ЗІЛ'157
Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ157, спеціальний ПАРМ1,
державний № 3597 ТЕВ, рік випуску 1968, двигун № 672699,
шасі № 260580, із комплектом майна.
Адреса: вул. Галицька, 38, м. Тернопіль.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт прива
тизації: ВАТ «Тернопільське АТП16127».
Код за ЗКПО юридичної особи: 3118883.
Юридична адреса підприємства: вул. Галицька, 38, м. Тернопіль.
Відомості про об’єкт: ЗІЛ157, спеціальний ПАРМ1, держав
ний № 3597 ТЕВ, рік випуску 1968, двигун № 672699, шасі
№ 260580, із комплектом майна, укомплектований майном —
73 найменувань, що знаходиться на території відкритого акціо
нерного товариства.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 5 504,01 грн. (п’ять ти
сяч п’ятсот чотири грн. 01 к.).
ПДВ: 1 100,80 грн. (одна тисяча сто грн. 80 к.).
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 6 604,81 грн. (шість тисяч шістсот чотири грн.
81 к.).
Умови продажу: покупець самостійно визначає подальше
використання об’єкта; покупець сплачує витрати з пере
оформлення об’єкта в обліку ДАІ; не відчужувати об’єкт при
ватизації до сплати його повної вартості; у випадку відмови
покупця від підписання протоколу аукціону, сплачені гро
шові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта, йо
му не повертаються. Учасник аукціону позбавляється права
на подальшу участь в цьому аукціоні; у випадку відмови по
купця від підписання договору купівліпродажу, сплачені гро
шові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта, йо
му не повертаються.
Плата за реєстрацію заяви, в розмірі 17 грн., та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносять
ся: одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по
Тернопільській області, р/р № 37187501900001, банк ГУДКУ
у Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ
14037372.
Грошові кошти в розмірі 660,48 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться: одержу
вач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській
області, р/р № 37315011000166, банк ГУДКУ у Тернопільській
обл., МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.
Останній день прийняття заяв 12 березня 2007 року.
Аукціон буде проведено 16 березня 2007 року об 11.00
за адресою: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, тел.: 25'39'88,
52'35'21.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою вул. Галицька, 38,
м. Тернопіль.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення Фонду державного майна України по Тернопільській
області, вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46008, тел.: (0352)
253988; 523521.

в ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945,
одержувач коштів — Фонд державного майна України.
Реєстраційний внесок у розмірі одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 (сімнадцять)
гривень, та кошти під час розрахунків за придбаний пакет
акцій перераховуються на рахунок № 37183500900028 в
ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945,
одержувач коштів — Фонд державного майна України.
Аукціон буде проводитися відповідно до Закону України «Про
приватизацію невеликих державних підприємств (малу прива
тизацію)».
Покупець у випадках, передбачених чинним законодавством,
зобов’язаний звернутися до Антимонопольного комітету Укра
їни для отримання згоди на економічну концентрацію. Заява
про надання згоди на придбання акцій подається до органів
Антимонопольного комітету України не пізніш як за 8 днів до
завершення приймання документації для участі в аукціоні. Пе
реможець аукціону подає до Фонду державного майна України
результати розгляду заяви про надання згоди на придбання ак
цій органами Антимонопольного комітету.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна одержати у Фонді державно
го майна України у робочий час, за адресою: м. Київ, вул. Куту
зова, 18/9, телефони: (044) 2845464, 2003078.

ПРОДАЖ ОБ’ЄКТІВ ГРУПИ Д
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ФОК (фізкультурнооздоровчий комплекс), що знаходить
ся за адресою: Донецька обл., м. Харцизьк, бульв. Полупа
нова. Приватизовано юридичною особою за 170 000 грн.,
у т. ч. ПДВ — 28 333,33 грн. (комунальна власність).
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ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Æ
Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804232
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс бази відпочинку, що знаходить
ся на балансі ЗАСТ «Зміївська овочева фабрика», за адресою:
Зміївський район, с. Лиман, вул. Набережна, 4. Приватизо
вано юридичною особою за 166 796,52 грн., у т. ч. ПДВ —
27 799,42 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Лазня, що знаходиться на балансі ЗАТ «Бродівський Агротех
сервіс», за адресою: м. Броди, вул. І. Богуна, 1.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Клуб, що знаходиться на балансі сільськогосподарського під
приємства «Ражнів», за адресою: Бродівський рн, с. Велин,
вул. Центральна, 32.
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку, що знаходиться на балансі ПП «Кримтекс»,
за адресою: Кролевецький рн, с. Погорілівка, вул. Обтівсь
ка, 35.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — будинку культури
(початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: будинок культури.
Місцезнаходження об’єкта: 35820, Рівненська область, Ос
трозький район, с. Оженин, вул. Заводська, 1д.
Балансоутримувач: ВАТ «Острозький цукровий завод», код
за ЄДРПОУ 00372718, 35820, Рівненська область, Острозький
район, с. Оженин.
Призначення об’єкта: організація культурномасових захо
дів.
Відомості про об’єкт: окремо розташована цегляна будівля
загальною площею 889,5 м2, що знаходиться на території ВАТ
«Острозький цукровий завод». Приміщення потребує ремонт
нооздоблювальних робіт. Обладнання 19 одиниць. Об’єкт зна
ходиться в оренді до 31.10.07. Земельна ділянка окремо не ви
ділена. Об’єкт діючий.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 163 776,20 грн.
ПДВ — 32 755,24 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
196 531,44 грн.
Умови продажу:
збереження профілю діяльності; дотримання покупцем термі

нів оплати за придбаний об’єкт; утримання об’єкта та прилеглої
території в належному санітарноекологічному стані; об’єкт не під
лягає відчуженню та передачі в оренду тощо іншим юридичним
та фізичним особам без збереження умов, на яких він був при
дбаний; подальше відчуження об’єкта за договором купівлі
продажу, до моменту підписання сторонами підсумкового акта
перевірки виконання умов даного договору, можливе лише за зго
дою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта привати
зації, покупець повинен покласти всі зобов’язання за цим дого
вором на нового власника. Новий власник у двотижневий термін
з дня переходу до нього права власності на об’єкт подає до дер
жавного органу приватизації копії документів, що підтверджують
перехід до нього права власності; питання землекористування по
купець вирішує самостійно згідно з чинним законодавством Укра
їни протягом одного року з моменту набуття права власності; уча
сник аукціону, який відмовився від підписання протоколу, якщо
це підтверджується актом, підписаним трьома незаінтересова
ними особами, позбавляється права на подальшу участь в аукці
оні. Учасник аукціону, який визнаний переможцем, але відмовив
ся від підписання договору купівліпродажу, відшкодовує органу
приватизації вартість робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до
продажу та проведенням аукціону.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові
кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у роз
мірі 17 грн., та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
вносяться на рахунок № 37184006000095, банк УДК у Рівнен
ській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одер
жувач — Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 19 653,14 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на ра
хунок № 37313004000095, банк УДК у Рівненській області, МФО
833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 16 квітня 2007 року включ
но до 17.15.
Аукціон буде проведено 20 квітня 2007 року об 11'й го'
дині в приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по Рі'
вненській області за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77.
Реєстрація учасників аукціону буде проводитися з 9.00 до
10.30 у день проведення аукціону
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування з дозволу регіонального відділення.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву за встано
вленою органом приватизації формою можна за адресою: м.
Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел.: (0362) 635819, 262556.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — цілісного майнового комплексу — їдальні
(початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — їдальня.
Місцезнаходження об’єкта: 35820, Рівненська область, Ос
трозький район, с. Оженин, вул. Заводська, 1є.
Балансоутримувач: ВАТ «Острозький цукровий завод», код

за ЄДРПОУ 00372718, 35820, Рівненська область, Острозький
район, с. Оженин.
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: окремо розташована двоповерхова це
гляна будівля загальною площею 613,0 м2. Об’єкт розташова
ний на території ЗАТ «НВП «Західцукор» та використовується
за функціональним призначенням. Обладнання 23 одиниці.
Об’єкт знаходиться в оренді до 31.10.07 . Земельна ділянка
окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 115 243,10 грн.
ПДВ — 23 048,62 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
138 291,72 грн.
Умови продажу:
збереження профілю діяльності; дотримання покупцем тер
мінів оплати за придбаний об’єкт; утримання об’єкта та при
леглої території в належному санітарноекологічному стані; об’
єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду тощо іншим
юридичним та фізичним особам без збереження умов, на яких
він був придбаний; подальше відчуження об’єкта за договором
купівліпродажу, до моменту підписання сторонами підсумко
вого акта перевірки виконання умов даного договору, можли
ве лише за згодою органу приватизації. У разі зміни власника
об’єкта приватизації, покупець повинен покласти всі зобов’я
зання за цим договором на нового власника. Новий власник у
двотижневий термін з дня переходу до нього права власності
на об’єкт подає до державного органу приватизації копії доку
ментів, що підтверджують перехід до нього права власності; пи
тання землекористування покупець вирішує самостійно згідно
з чинним законодавством України протягом одного року з мо
менту набуття права власності; учасник аукціону, який відмо
вився від підписання протоколу, якщо це підтверджується ак
том, підписаним трьома незаінтересованими особами, позба
вляється права на подальшу участь в аукціоні. Учасник аукціо
ну, який визнаний переможцем, але відмовився від підписан
ня договору купівліпродажу, відшкодовує органу приватиза
ції вартість робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до прода
жу та проведенням аукціону.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові
кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у роз
мірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
вносяться на рахунок № 37184006000095, банк УДК у Рівнен
ській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одер
жувач — Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 13 829,17 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на ра
хунок № 37313004000095, банк УДК у Рівненській області, МФО
833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 16 квітня 2007 року включ
но до 17.15.
Аукціон буде проведено 20 квітня 2007 року об 11'й го'
дині в приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по Рі'
вненській області за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77.
Реєстрація учасників аукціону буде проводитися з 9.00 до
10.30 у день проведення аукціону.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування з дозволу регіонального відділення.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву за встано
вленою органом приватизації формою можна за адресою: м.
Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 635819, 262556.

ÍÎÂÈÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.01.2007

м. Київ

№ 43

Про виконання ст. 118 Закону України
«Про Державний бюджет України на 2007 рік»
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2007 р. за № 99/13366
На виконання статті 118 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», поста
нови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1846 «Про внесення змін до Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна» та з метою приведення
договорів оренди нерухомого державного майна у відповідність до вимог чинного законодав
ства
ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2007 р.
за № 99/13366

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок перегляду договорів оренди нерухомого державного майна (дода
ється).
2. Начальникам регіональних відділень Фонду державного майна України забезпечити по
стійний контроль за виконанням вимог зазначеного Порядку.
3. Регіональним відділенням Фонду державного майна України звітувати перед Фо
ндом про кількість договорів оренди, переглянутих відповідно до зазначеного Поряд
ку, двічі на місяць (5 та 20 числа місяця за станом на 1 та на 16 числа місяця відпові
дно).
Інформацію надавати в паперовому та електронному вигляді (Еmail: Yrchenko@spfu.gov.ua).
4. Департаменту з питань управління державним майном та орендних відносин зареєструва
ти цей наказ у встановленому порядку в Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного
майна України Лєдомську С. Ю.
Голова Фонду

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
18.01.2007 № 43

Порядок перегляду договорів оренди
нерухомого державного майна
1. Цей Порядок регулює процедуру перегляду договорів оре
нди нерухомого майна за договорами оренди, укладеними Фо
ндом державного майна України, його регіональними відділен
нями і представництвами, а також Фондом майна АР Крим і дер
жавними підприємствами.
2. Перегляду за цим Порядком підлягають усі договори
оренди нерухомого державного майна, крім договорів оре
нди нерухомого майна, укладених бюджетними установа
ми, Пенсійним фондом України та його органами (як орен
дарями).
3. Перегляд здійснюється відповідно до встановленої стат
тею 118 Закону України «Про Державний бюджет України на
2007 рік» норми про визначення орендної плати відповідно до
ринкової вартості в порядку, встановленому Кабінетом Мініст
рів України.
Такий порядок установлений Методикою розрахунку і поряд
ком використання плати за оренду державного майна, затвер
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дженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 №
786 (із змінами) (далі — Методика), якою передбачено, що оре
ндні ставки розглядаються як стартові для проведення конкур
сів на право оренди державного майна (на яких і визначається
ринкова орендна плата), а самі ставки істотно змінені.
Перегляд договорів оренди здійснюється в частині розміру
орендної плати відповідно до встановлених Методикою орен
дних ставок.
4. Орендодавці не пізніше 28 лютого 2007 року мають пись
мово попередити всіх орендарів про перегляд договорів орен
ди в частині орендної плати. Роз’яснити орендарям, що під
ставою для перегляду є:
стаття 21 Закону України «Про оренду державного та кому
нального майна», яка передбачає перегляд розміру орендної
плати у випадках, установлених законодавчими актами Украї
ни. Таким актом є Закон України «Про Державний бюджет
України на 2007 рік»;

В. СЕМЕНЮК

умови договору оренди (якщо договором передбачений пе
рерахунок орендної плати в разі зміни Методики її розрахун
ку).
5. Перегляд договорів має бути здійснений шляхом укла
дення додаткових угод до договорів оренди в строки, пе
редбачені графіком перегляду договорів, розробленим Фо
ндом державного майна України. Єдиним базовим місяцем
для розрахунків орендної плати за новими ставками вста
новити січень 2007 року. Пропонувати орендарям у додат
кових угодах першим місяцем оплати за новими ставками
також визначати січень 2007 року. Орендна плата за січень
2007 року визначається на основі розрахованої відповідно
до вимог пунктів 8 і 12 Методики орендної плати за грудень
2006 р. з урахуванням зміни розміру орендної ставки та від
повідно до вимог пункту 13 Методики індексу інфляції за сі
чень 2007 року.
6. Договори оренди, строк яких закінчується у 2007 році, мо
жуть бути продовжені в порядку, визначеному законодавством,
за умови перерахунку розміру орендної плати за ставками, ви
значеними постановою Кабінету Міністрів України від
27.12.2006 № 1846.
Заступник Голови Фонду

С. ЛЄДОМСЬКА
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ÊÎÍÊÓÐÑÈ Ç Â²ÄÁÎÐÓ ÅÊÑÏÅÐÒ²Â
Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 01.12.2004 № 10)36)16511 редакція приймає електронною поштою від
регіональних відділень ФДМУ (gazeta@spfu.gov.ua) щосереди до 15.00 на публікацію в газеті «Відомості приватизації» ін)
формації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.
Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, в якому зазначаються:
вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист;
прізвище, ім’я та по батькові (повністю), телефон виконавця;
електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше вищезазначеного терміну, будуть опубліковані у номері газети, що вийде друком лише за два
тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у паперовому вигляді залишаються в регіональному від
діленні.
ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено до проведення
незалежної оцінки об’єктів
Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, — не завер'
шений будівництвом блок ґрунтових теплиць на 6 га.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою при
ватизації шляхом продажу на аукціоні під розбирання.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Краснопере
копськ, с. Воїнка.
Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, — вбудовані
приміщення колишнього медпункту, розташовані на першому
поверсі житлового будинку на вул. Беспалова, 154а, що не ввійш
ли до статутного фонду ВАТ «Сімферопольський завод будівель
них матеріалів», передані в оренду ПП Храбськову. Площа — 92,2
м2 (згідно з договором оренди).
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою при
ватизації шляхом продажу на аукціоні.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,
вул. Беспалова, 154а.
Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, — нерухоме
майно, що знаходиться на балансі ПТУ № 46 у м. Євпаторії: коли
шній склад (літ. Ж), колишній склад (літ. К), колишній навчальний
корпус (літ. В, В1, В2).
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою при
ватизації шляхом продажу за конкурсом.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія,
вул. Революції, 1/3.
Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, — не завер'
шений будівництвом житловий комплекс, що не ввійшов до ста
тутного фонду і знаходиться на балансі СВК «Краснодарський».
Ступінь готовності — 40%. Початок будівництва — 1990 рік.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою при
ватизації шляхом продажу на аукціоні під розбирання.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Сакський район,
с. Іллінка.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі
документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
копію установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у шта
тному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи
сання звіту про оцінку майна, копії посвідчень про підвищення ква
ліфікації оцінювачів;
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, у якому зазначаються
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації
та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його шта
тному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна тощо);
конкурсну пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання ро
біт (у календарних днях) — подаються в запечатаному конверті;
один конверт із зазначеною адресою учасника конкурсу.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 28 лютого 2007 року о 10.00 у Фонді
майна Автономної Республіки Крим за адресою: м. Сімфе'
рополь, вул. Севастопольська,17.
Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодства Фо
нду майна Автономної Республіки Крим до 21 січня 2007 року за
тією ж адресою, кабінет № 7, телефон/факс для довідок (0652)
604732.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів
1. Об’єкт спільної власності територіальних громад Вінницької
області — приміщення 6'го поверху № 16 загальною площею
15,0 м2, що знаходяться на балансі Управління спільної комуналь
ної власності територіальних громад Вінницької області, за адре
сою: м. Вінниця, вул. 50річчя Перемоги, 26.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар
тості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 28.02.2007.
Балансова залишкова вартість станом на 01.05.2005 —
3 611,00 грн.
2. Об’єкт спільної власності територіальних громад Вінницької
області — приміщення 6'го поверху № 22, 23 загальною пло'
щею 21,9 м2, що знаходяться на балансі Управління спільної ко
мунальної власності територіальних громад Вінницької області, за
адресою: м. Вінниця, вул. 50річчя Перемоги, 26.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар
тості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 28.02.2007 .
Балансова залишкова вартість станом на 01.05.2005 —
5 271,00 грн.
3. Об’єкт спільної власності територіальних громад Вінницької
області — приміщення 6'го поверху № 18 загальною площею
19,9 м2, що знаходиться на балансі Управління спільної комуна
льної власності територіальних громад Вінницької області, за ад
ресою: м. Вінниця, вул. 50річчя Перемоги, 26.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар
тості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 28.02.2007 .
Балансова залишкова вартість станом на 01.05.2005 —
4 790,00 грн.
4. Об’єкт спільної власності територіальних громад Вінницької
області — приміщення 6'го поверху № 4,5,26,17 загальною
площею 84,5 м2, що знаходяться на балансі Управління спільної
комунальної власності територіальних громад Вінницької області,
за адресою: м. Вінниця, вул. 50річчя Перемоги, 26.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар
тості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
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Запланована дата оцінки: 28.02.2007.
Балансова залишкова вартість станом на 01.05.2005 —
20 338,00 грн.
5. Об’єкт спільної власності територіальних громад Вінницької
області — приміщення 7'го поверху № 21 загальною площею
36,5 м2, що знаходяться на балансі Управління спільної комуналь
ної власності територіальних громад Вінницької області, за адре
сою: м. Вінниця, вул. 50річчя Перемоги, 26.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар
тості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 28.02.2007.
Балансова залишкова вартість станом на 01.05.2005 —
8 785,00 грн.
6. Об’єкт спільної власності територіальних громад Вінницької
області — приміщення 7'го поверху № 23, 24 загальною пло'
щею 35,0 м2, що знаходяться на балансі Управління спільної ко
мунальної власності територіальних громад Вінницької області, за
адресою: м. Вінниця, вул. 50річчя Перемоги, 26.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар
тості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 28.02.2007.
Балансова залишкова вартість станом на 01.05.2005 —
8 424,00 грн.
7. Об’єкт державної власності гр. А — прибудоване нежитло'
ве приміщення складу площею 22,6 м2, що знаходиться на ба
лансі ВАТ «Вінницьке автотранспортне підприємство № 10556», за
адресою: м. Вінниця, вул. С. Ценського, 14.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар
тості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 28.02.2007.
Балансова залишкова вартість станом на 01.09.2004 — 1 313,00 грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно надати конкурсній
комісії документацію в запечатаному конверті з описом підтверд)
них документів, що містяться в конверті. До підтвердних докумен)
тів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
копія установчого документа претендента;
копії документів, що підтверджують кваліфікацію оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре
тендентом 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;
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 в запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну ви
конання робіт (у календарних днях). Регіональне відділення ФДМУ
по Вінницькій області розглядатиме лише такі конкурсні пропози
ції претендентів, в яких термін виконання робіт відповідає вимо
гам Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Мі
ністрів України № 1891 від 10.12.2003.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допус
кається, конкурсні документи претендентів, яких не допущено до
участі у конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмо
вою заявою після затвердження протоколу засідання комісії. Пре
тендент має право відкликати свою заяву до дати проведення кон
курсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурс відбудеться 2 березня 2007 року об 11.00 за адре'
сою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 35'26'31.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіона
льного відділення до 17.00 26 лютого 2007 року (включно) за ад
ресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Донецькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для
проведення незалежної оцінки майна
(запланована дата оцінки — 28.02.07)
Об’єкт незавершеного будівництва.
Назва об’єкта: житловий будинок № 18, що знаходився на бала
нсі ВАТ «Бахчовик» та повернений до державної власності.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової
вартості продажу об’єкта під розбирання на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., Тельманівський
рн, с. Бахчовик.
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; ко
пії кваліфікаційних документів та свідоцтв про реєстрацію у
Державному реєстрі оцінювачів, які працюють у штатному
складі 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; інформа
ція про претендента (документ, який містить відомості про пре
тендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого до
свіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому чи
слі подібного майна тощо); конкурсна пропозиція, яка подається у
запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості ви
конання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт,
а також терміну виконання робіт.
Конкурс відбудеться 1 березня 2007 року о 10.00 за адре'
сою: м. Донецьк, вул. Артема, 97.
Конкурсна документація подається до загального відділу ре
гіонального відділення не пізніше, ніж за чотири робочі дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м.
Донецьк, вул. Артема, 97, к. 530. Тел. для довідок 3359373.

В інформації про підсумки конкурсу, який відбувся у
представництві ФДМУ в м. Слов ’янську 22.12.2006, з відбо
ру суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до про
ведення незалежної оцінки об’єктів державної власності, опу
блікованій в газеті «Відомості приватизації» № 3 (444) від
24.01.07, п. 2 слід читати:
«Окреме індивідуально визначене майно — авторемонтна
майстерня ПАРМ1, у складі:
спеціальний автомобіль на шасі ЗІЛ157, д/н 6468ЯНВ,
спеціальний автомобіль на шасі ЗІЛ157, д/н 6469ЯНВ,
спеціальний автомобіль на шасі ЗІЛ131, д/н 6470ЯНВ,
м. Слов’янськ, вул. Д. Бідного,111».
Далі за текстом.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — структурного під
розділу колишнього Коростенського державного торговельно
виробничого підприємства робітничого постачання «Залізничник»
— філія «Кафе станції Коростень».
Місцезнаходження: м. Коростень, вул. Табукашвілі, 14а.
Балансоутримувач: об’єкт орендується та перебуває на балансі
ТОВ «Смак».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар
тості цілісного майнового комплексу структурного підрозділу ко
лишнього Коростенського ДТВПРП «Залізничник» — філія «Кафе
станції Коростень», який орендується та перебуває на балансі ТОВ
«Смак» для приватизації шляхом викупу.
Кількість об’єктів: 6 (шість) одиниць об’єктів нерухомого майна,
20 (двадцять) одиниць обладнання.
Балансова (залишкова) вартість об’єкта станом на 01.01.2007:
18 000 (вісімнадцять тисяч) гривень.
Дата оцінки: 31.01.2007.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділен)
ня конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропо)
зиції та підтвердних документів. До підтвердних документів нале)
жать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
копія установчого документа претендента;
копії 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;
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; практичний досвід роботи з
незалежної оцінки майна у тому числі подібного майна, тощо);
один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконаних робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також термі
ну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про про
ведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Ре
гіонального відділення ФДМУ по Житомирській області до
23.02.2007.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 01.03.2007 у Регіональному відділен'
ні ФДМУ по Житомирській області (10008, м. Житомир, вул.
1 Травня, 20).
Тел. для довідок 227617.
В інформації РВ ФДМУ по ІваноФранківській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки, опуб
лікованій в газеті ВП № 5 (446) від 07.02.07 на с. 10, назву
об’єкта слід читати: «Будівля магазину № 19 площею 404,5
м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Залізничник», роз'
ташована за адресою: м. Долина, вул. Шевченка, 18а
(піднавіс зі сходами розміром 3,3х6,2 м, сходи розміром
2х4,9 м; сходи розміром 1,5х2,35 м; сходи розміром
2,1х3,65 м; сходи розміром 1,6х3,7 м).
Далі за текстом.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Київській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки комунального майна
1. Об’єкт комунальної власності — будівля магазину № 5, що
знаходиться на балансі Богуславського районного торговельного
підприємства.
Місцезнаходження: Київська область, м. Богуслав, вул. Мисай
лівська, 74.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація комунально
го майна.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об
ліком: один.
Балансова залишкова вартість станом на 31.10.2006: 9 988,91
грн.
Організаційноправова форма: комунальна.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Запланована дата оцінки: 31.01.2007.
2. Об’єкта комунальної власності — частина будівлі фабрики
кінопрокату, прохідної фабрики кінопрокату, частини гараж'
ного приміщення, що знаходиться на балансі Богуславсько'
го районного торговельного підприємства.
Місцезнаходження: Київська область, м. Богуслав, вул. Озерна,
10.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація комунально
го майна.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об
ліком: три.
Балансова залишкова вартість станом на 31.10.2006: 299 438,65
грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Запланована дата оцінки: 31.01.2007.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділен)
ня ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка скла)
дається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.
До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у шта
тному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи
сання звіту про оцінку майна;
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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;
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);
один конверт із зазначенням адреси учасників конкурсу.
Конкурсна пропозиція учасника конкурсу щодо умов оплати від
повідно до калькуляції витрат та терміну виконання робіт подають
ся у запечатаному конверті. Пропозиції щодо умов виконання ро
біт слід зазначати в єдиній одиниці виміру — календарних днях.
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції уча
сників конкурсу, в яких термін виконання робіт не більше 10 кален
дарних днів та умови оплати, які передбачають оплату послуг екс
перта після продажу об’єкта.
Конкурсна документація в запечатаному конверті з описом під
твердних документів, що містяться в конверті, подається до зага
льного відділу РВ ФДМУ по Київській області в десятиденний тер
мін (включно) з моменту опублікування інформаційного повідом
лення, за адресою: м. Київ, пл. Л. Українки, 1, кімн. 811.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів від дня опу'
блікування інформації за адресою: м. Київ, пл. Л. Українки, 1
(Регіональне відділення ФДМУ по Київській області).
Тел. для довідок 2868049.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової вар
тості орендованого нерухомого майна та ринкової вартості не
від’ємних поліпшень орендованого нерухомого майна з метою при
ватизації шляхом викупу.
Назва об’єкта оцінки : група інвентарних об’єктів колишньої ба
зи відпочинку, що знаходиться на балансі ВАТ «Хмельницькцукор
буд» і орендується ТОВ «Туристична фірма «Навколо світу ХХІ», у
складі:
будівля адмінбудинкуїдальні — 195,3 м2;
будинки відпочинку (сезоного типу) — 9 шт.;
будівля туалету — 19,7 м2;
колонка водонагрівна ТСУ635 (розподільчий пункт);
асфальтовані дороги і площадки — 312,0 м2;
водонапірна башта «Рожновського»;
водяні велосипеди на 4 місця 2 шт. та водяні велосипеди на 2
місця 4 шт.
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Городоцький
рн, с. Мартинківці.
Запланована дата оцінки об’єкта: 28.02.2007.
Організаційноправова форма: державна власність
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі
документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно
до Положення про конкурсний відбір експертів, затвердженого на
казом ФДМУ № 2100 від 25.11.2003);
копію установчого документа претендента;
копії документів, що підтверджують кваліфікацію оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фон
дом державного майна України;
інформацію про претендента, в якій зазначаються досвід робо
ти, кваліфікація та особистий досвід роботи оцінювачів, які пра
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо;
один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.
Пропозиції щодо умов оплати відповідно до калькуляції витрат
та терміну виконання робіт (подаються у запечатаному конверті).
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єди
ній одиниці виміру — календарних днях. Конкурсна документація
подається в запечатаному конверті з описом підтвердних докуме
нтів, що містяться в конверті.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу — практичний до
свід з визначення ринкової вартості подібного майна.
Конкурс відбудеться 5 березня 2007 року о 14'й годині в
Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області за
адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Кінцевий термін прийняття документів: 27 лютого 2007 року.
Телефон для довідок 795616.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової ва
ртості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу.
Назва об’єкта оцінки — частина першого поверху будівлі готелю
загальною площею 18,7 м2, що знаходиться на балансі КГП «Доб
робут».

Місцезнаходження об’єкта — Хмельницька обл., м. Деражня, вул.
Миру, 52.
Запланована дата оцінки об’єкта — 28.02.2007.
Організаційноправова форма — комунальна власність.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі
документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно
до Положення про конкурсний відбір експертів, затвердженого на
казом ФДМУ № 2100 від 25.11.2003);
копію установчого документа претендента;
копії документів, що підтверджують кваліфікацію оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фон
дом державного майна України;
інформацію про претендента, в якій зазначаються досвід робо
ти, кваліфікація та особистий досвід роботи оцінювачів, які пра
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо;
один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу;
пропозиції щодо умов оплати відповідно до калькуляції витрат
та терміну виконання робіт (подаються у запечатаному конверті).
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єди
ній одиниці виміру — календарних днях. Конкурсна документація
подається в запечатаному конверті з описом підтвердних докуме
нтів, що містяться в конверті.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу — практичний до
свід з визначення ринкової вартості подібного майна.
Конкурс відбудеться 5 березня 2007 року о 14'й годині в
Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області за
адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Документи приймаються до 26 лютого 2007 року (включно).
Телефон для довідок 795616
ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено до проведення
незалежної оцінки об’єктів
Визнати переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної ді
яльності, що відбувся 31.01.2007, по:
об’єкту, що належить Автономній Республіці Крим — не заверше
ному будівництвом прибудованому до житлового будинку магазину,
що не увійшов до статутного фонду ВАТ «Сімферопольський ремонт
номеханічний завод», Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,
мкрн. Кам’янка, вул. Пахотна, 5, — інститут «КримГІІНТІЗ»;
об’єкту, що належить Автономній Республіці Крим — не завер
шеному будівництвом 18квартирному житловому будинку, Авто
номна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Кіндратове,— під)
приємство «Крим – Експерт»;
об’єкту, що належить Автономній Республіці Крим — не заверше
ному будівництвом 40квартирному житловому будинку з прибудо
вою АТС, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Мед
ведівка, вул. 40 років Перемоги, 42, — підприємство «Крим—Експерт»;
об’єкту державної власності — не завершеному будівництвом
87квартирному житловому будинку з вбудованоприбудованим
магазином (повторно), Автономна Республіка Крим, Сімферополь
ський район, смт Миколаївка, вул. Жовтневої революції, — Крим)
ський республіканський центр обліку нерухомого майна;
об’єкту, що належить Автономній Республіці Крим — пакету ак
цій у розмірі 62,89% статутного фонду ЗАТ «Пансіонат «Космос»,
Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Алея Дружби, 29,—
приватне підприємство «Крим – Експерт».
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки державного та комунального майна
Вінницької області
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів дер
жавної та комунальної власності, визнано:
по будівлі колишнього свинарника з підвалом загальною площею
480,2 м2, що знаходиться на балансі Вапнярського будівельно
монтажного потягу № 687 служби будівельномонтажних робіт і ци
вільних споруд Одеської залізниці, за адресою: Вінницька обл., То
машпільський рн, смт Вапнярка, вул. Леніна, 231, — ТОВ «Центр
експертиз та бізнесу Капітал)Інвест», м. Вінниця;
окремо розташованій двоповерховій будівлі адмінбудинку зага
льною площею 673,0 м2 за адресою: м. Вінниця, вул. 1 Травня, 2,
що знаходиться на балансі ВАТ «АК Вінницяобленерго» і оренду
ється ТОВ «Регіональний центр енергозберігаючих технологій», —
ТОВ «ТриАлекс», м. Вінниця;
незавершеному будівництву котельні Северинівського кістково
туберкульозного санаторію за адресою: Вінницька область, Жме
ринський район, с. Северинівка, — експерта не визначено;
їдальні (недіюча) з обладнанням (45 одиниць) за адресою: Він
ницька область, Тиврівський район, смт Сутиски, вул. Вінницька,
49а, що знаходиться на балансі ВАТ «Завод «Автоелектроапарату
ра», — СПД Шевчук О.А., м. Вінниця;
їдальні з обладнанням (8 одиниць) «Галичанка» за адресою: Він
ницька область, Вінницький район, с. Писарівка, вул. Немирівське
шосе, 32, що знаходиться на балансі СВАТ «Писарівське», — СПД
Попова А.А., м. Вінниця;

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÎÖ²ÍÞÂÀ×²Â
ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ ФДМУ
від 30.01.2007

№ 10361309

Щодо надання роз’яснень про термін дії
кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
Оцінювачам,
суб’єктам оціночної діяльності,
навчальним закладам, які уклали з
ФДМУ угоди про співробітництво
у галузі навчання
У зв’язку з численними зверненнями до Фонду державного
майна України (ФДМУ) оцінювачів, державних та приватних но
таріусів, адвокатів, суб’єктів оціночної діяльності, навчальних
закладів, які уклали з ФДМУ угоди про співробітництво з про
фесійної підготовки оцінювачів щодо терміну дії базових квалі
фікаційних документів оцінювачів, виданих до набрання чин
ності Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та

14 лютого 2007 року

професійну оціночну діяльність в Україні» (далі — Закон, що на
брав чинності 07.09.01), ФДМУ повідомляє таке.
Відповідно до пункту 5 розділу VІІ Закону фізичні особи, які
отримали кваліфікаційні документи оцінювача до набрання
чинності зазначеним Законом, строк дії яких закінчувався не
раніше ніж 31.12.01, мали право протягом року зареєструва
тися в Державному реєстрі оцінювачів у порядку, встановле
ному ФДМУ. Кваліфікаційні документи оцінювачів, видані фі
зичним особам у порядку, що діяв до набрання чинності за
значеним Законом, які протягом зазначеного строку не заре
єструвалися в Державному реєстрі оцінювачів, вважалися
недійсними.
З метою виконання вимог статті 17 Закону, для забезпечен
ня реалізації права фізичних осіб (оцінювачів) зареєструвати
ся в Державному реєстрі оцінювачів, наказом ФДМУ від
19.12.01 № 2355 був затверджений та зареєстрований у Міні
стерстві юстиції України 28.12.01 за № 1092/6283 Порядок ре
єстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оці
нювачів.
До кваліфікаційних документів оцінювачів, виданих у поряд

їдальні за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Пи
сарівка, вул. Немирівське шосе, 32, що знаходиться на балансі
СВАТ «Писарівське», — СПД Петричко Л.В., м. Вінниця;
по групі інвентарних об’єктів — пам’ятки архітектури і містобу
дування «Електростанція та млин», «Крупорушка» і «Склад», що зна
ходяться на балансі Управління містобудування та архітектури Він
ницької обласної державної адміністрації, за адресою: Вінницька
область, Немирівський рн, с. Сокілець, — ТОВ «Центр експертиз
та бізнесу «Капітал)Інвест», м. Вінниця.
ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, який відбувся 25.01.2007 у
Регіональному відділенні Фонду державного майна України
по Донецькій області
Переможцем конкурсу по об’єкту незавершеного будівництва
— двох 5поверхових 60квартирних житлових будинках, що зна
ходяться на балансі Відособленого підрозділу «Шахта «Білозер
ська» ДП Добропіллявугілля», Донецька обл., м. Білозерське, вул.
50 років Жовтня, — визнано ДП «НДПІ «Донецький ПромбудНДІ)
проект» ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд».
ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, який відбувся 11.01.2007 у
Регіональному відділенні Фонду державного майна України
по Донецькій області
Переможцями конкурсу визнано:
по об’єкту власності територіальної громади сща Кірове (за за
мовленням виконавчого комітету Дзержинської міської ради) — ба
нісауни загальною площею 188,2 м2, що знаходиться на балансі
Кіровської селищної ради, м. Дзержинськ, сще Кірове, вул. Юно
сті, — Донецьку товарну біржу «Партнер»;
об’єкту незавершеного будівництва — цеху з виробництва ав
томобільних пружин з АБК, що знаходиться на балансі ВАТ «До
нецький металургійний завод», м. Донецьк, — ТОВ «ДОНТЕХКОМ»;
об’єкту незавершеного будівництва — кінотеатру на 500 місць,
м. Красноармійськ, що повертається до державної власності, —
ДП «НДПІ» «Донецький ПромбудНДІпроект» ДАТ «Будівельна ком)
панія «Укрбуд».
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській області про
підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
державної власності групи А від 31.01.2007
Переможцями конкурсу для проведення незалежної оцінки по:
нежитлових приміщеннях гуртожитку загальною площею 21,7 м2
(інв. № 127), вул. Івасюка, 3, визнано ТОВ «Латекс»;
спеціалізованому автомобілю ЗІЛ131, держ. № 4165 ЛВШ, з
обладнанням загального призначення (майстерня ремонтно
механічна МТОАТ), комплекту запчастин (ЗІП), вул. Львівська, 52,
визнано ПП «ЕкспертМаш».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта
приватизації державної власності групи Ж від 07.02.07
Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки —
цілісного майнового комплексу Львівської обласної державної
наукововиробничої корпорації «Медтехніка», вул. В. Велико
го, 117, м. Львів, визнано — ЗАТ ЛПКТІ «Лісдеревпром».
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Рівненській області про підсумки конкурсу, який
відбувся 1 лютого 2007 року, з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності
Переможцями конкурсу визнано по об’єктах:
адміністративнопобутових та складських приміщеннях загаль
ною площею 525,2 м2, що знаходяться на балансі ДР КВП «Заліз
ничник», за адресою: м. Рівне, вул.Пересопницька,134в — Рівнен)
ську торгово)промислову палату;
будівлі магазину площею 216,7 м2, що знаходиться на балансі
ВАТ «Любомирський вапняносилікатний завод», за адресою: Рів
ненський рн, с. Нова Любомирка, вул. Силікатників, 13, — ТОВ
«Центр технологій бізнесу Рівне)Експо»;
будівлі побутового призначення площею 325,2 м2, що знаходиться
на балансі ВАТ «Рівненський комбінат будівельних матеріалів», за ад
ресою: м. Рівне, вул. Соборна, 420, — ЗАТ Фірма «Техносервіс».
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області про
підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки комунального майна
Переможцем конкурсу визнано по об’єкту:
частині нежитлового приміщення (перший поверх) загальною
площею 164,3 м2, що знаходиться на балансі Таврійського міськ
виконкому, та розташованого за адресою: м. Таврійськ, вул. Мо
лодіжна, 33б, — ПП ЕЮФ «Епрайс)Консул».

ку, що діяв до набрання чинності Законом, належали такі:
кваліфікаційні документи, видані навчальними закладами, які
діяли на підставі окремої угоди про спільну діяльність або спів
робітництво з питань кваліфікаційної підготовки спеціалістів з
експертної оцінки майна (окремих видів майна), укладеної з
ФДМУ, або в разі відсутності такої угоди — на підставі відпові
дної ліцензії Міністерства освіти і науки України, а також про
грами навчання, яка відповідає вимогам, визначеним Положен
ням про порядок укладення угоди про проведення експертної
оцінки майна, затвердженим наказом ФДМУ від 08.01.98 № 16
та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.02.98 за
№ 65/2505;
сертифікати, що підтверджували достатній рівень знань фі
зичних осіб для самостійного проведення грошової оцінки зе
мель в Україні, за формою, встановленою Порядком проведен
ня експертної грошової оцінки земельних ділянок несільсько
господарського призначення, затвердженим наказом Держав
ного комітету України по земельних ресурсах від 08.07.99
№ 72 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.09.99
за № 651/3944;
свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта з
правом проведення відповідних експертиз за спеціальністю з
визначенням вартості відповідного майна;
документи фахівців (аварійних комісарів та ін.), що під
тверджували кваліфікацію з автотоварознавчої експертизи

№ 6 (447)

11
за спеціалізацією з визначення вартості автомототранспо
рту, розміру завданого збитку власнику транспортного за
собу.
Відповідно до пункту 17 Порядку реєстрації фізичних осіб
(оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів кваліфікаційні до
кументи оцінювачів, що були подані фізичними особами, які за
реєструвалися в Державному реєстрі оцінювачів, вважаються

Відповідно до наказу ФДМУ від 02.02.07 № 172
у зв’язку з отриманням Шамраєм А. П. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
25.11.2006 МФ № 4628, виданого ФДМУ і ТОВ
«Інститут експертизи та управління власністю»,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер'
жавному реєстрі оцінювачів від 01.11.2002
№ 3635, видане ФДМУ Шамраю А. П.
Відповідно до наказу ФДМУ від 02.02.07 № 173
у зв’язку з отриманням Петренко О. В. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
23.12.2006 ЦМК № 306, виданого ФДМУ і Украї
нською комерційною школою, анульовано сві'
доцтво про реєстрацію в Державному реєст'
рі оцінювачів від 26.01.2006 № 4357, видане
ФДМУ Петренко О. В.
Відповідно до наказу ФДМУ від 02.02.07 № 174
у зв’язку з отриманням Трач І. П. нового кваліфі

безстроковими в разі виконання всіх вимог, установлених За
коном.
Ураховуючи вищезазначене, ФДМУ підтверджує, що базові ква
ліфікаційні документи, отримані оцінювачами до набрання чинності
Законом, та отримані у ФДМУ свідоцтва про реєстрацію в Держав
ному реєстрі оцінювачів, незважаючи на зазначений термін дії базо
вого кваліфікаційного документа, вважаються безстроковими.

каційного свідоцтва оцінювача від 16.12.2006 МФ
№ 4711, виданого ФДМУ і Українською комерцій
ною школою, анульовано свідоцтво про реєст'
рацію в Державному реєстрі оцінювачів від
02.10.2006 № 4900, видане ФДМУ Трач І. П.
Відповідно до наказу ФДМУ від 02.02.07 № 175
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер'
жавному реєстрі оцінювачів від 25.02.2002
№ 276, видане ФДМУ Дітріху Я. І.
Відповідно до наказу ФДМУ від 02.02.07 № 176
у зв’язку з отриманням Харечком А. В. нового ква
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 02.12.2006
МФ № 4655, виданого ФДМУ і Колективним під
приємством «Інформаційноконсультаційний
центр» Українського товариства оцінювачів, ану'
льовано свідоцтво про реєстрацію в Держа'
вному реєстрі оцінювачів від 04.11.2003 №
766, видане ФДМУ Харечку А. В.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву оголошує
конкурс на заміщення вакантної посади:
спеціаліста 1ї категорії (архіваріус) відділу діловодства та контролю.
Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта, стаж роботи на держав
ній службі не менш як три роки, досконале володіння державною мовою, вміння працювати
на комп’ютері.

№ 6 (447)

Заступник Голови Фонду

Відповідно до наказу ФДМУ від 02.02.07 №
177 у зв’язку з отриманням Бліновою Г. І. ново
го кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
12.02.2005 МФ № 3119, виданого ФДМУ і Хар
ківським центром науковотехнічної та економі
чної інформації, анульовано свідоцтво про ре'
єстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
від 19.08.2002 № 2176, видане ФДМУ Блі'
новій Г. І.

О. ПОТІМКОВ

Відповідно до наказу ФДМУ від 02.02.07 №
179 у зв’язку з отриманням Бліновим І. П. ново
го кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
12.02.2005 МФ № 3118, виданого ФДМУ і Хар
ківським центром науковотехнічної та економі
чної інформації, анульовано свідоцтво про ре'
єстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
від 19.08.2002 № 2177, видане ФДМУ Блі'
нову І. П.

Відповідно до наказу ФДМУ від 02.02.07 № 178
у зв’язку з отриманням Стародубовим В. В. но
вого кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
16.12.2006 МФ № 4694, виданого ФДМУ і Колек
тивним
підприємством
«Інформаційно
консультаційний центр» Українського товарист
ва оцінювачів, анульовано свідоцтво про ре'
єстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
від 30.12.2004 № 2048, видане ФДМУ Ста'
родубову В. В.

Згідно з наказом ФДМУ від 06.02.07 № 200
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер'
жавному реєстрі оцінювачів від 31.01.2004
№ 1018, видане ФДМУ Сорокіну В. В.
Згідно з наказом ФДМУ від 08.02.07 № 213
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер'
жавному реєстрі оцінювачів від 19.08.2002
№ 2139, видане ФДМУ Федоркіній К. С.

Згідно з чинним порядком заміщення вакантних посад державних службовців конкурсанти
складають іспит на знання Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про
боротьбу з корупцією», а також законодавства з професійного спрямування.
Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення про конкурс за
адресою: 01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 50г.
Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за тел. 2352037.

ÎÐÅÍÄÀ
ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на право укладення договору оренди
державного майна
Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Регіона
льне відділення Фонду державного майна України по Волинській облас
ті, 43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9.
Назва об’єкта та місцезнаходження: гараж (2) площею 43,1 м2, розта
шований за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Кармелюка, 4.
Балансоутримувач: Ковельське відділення Державного казначейства
у Волинській області, 45000, м. Ковель, вул. Кармелюка, 4.
Орган управління: Державне казначейство України.
Склад майна: гараж (2) площею 43,1 м2.
Ринкова вартість майна , що пропонується в оренду: 3 510 грн.
без ПДВ.
Початковий розмір орендної плати становить 46,24 грн. без ПДВ за
базовий місяць оренди — грудень 2006 року, визначений відповідно до
Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду держав
ного майна, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.95 зі зміна
ми, що вносяться до Методики № 78695п, виходячи з ринкової варто
сті, згідно із звітом про незалежну оцінку та орендною ставкою 15.
Основні умови конкурсу:
найвищий запропонований розмір місячної орендної плати за викорис
тання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орен
дної плати; страхування орендованого майна на користь балансоутриму
вача та надання орендодавцю та балансоутрумувачу копій договору стра
хування орендованого майна, страхового полісу та копій платіжних дору
чень після укладення договору оренди протягом 30 днів; заборона суборен
ди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно третім
особам; зобов’язання орендаря погоджувати з орендодавцем і балансоут
римувачем внесення змін до складу орендованого майна; вживання захо
дів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологіч
них норм експлуатації об’єкта оренди; відшкодування витрат балансоутри
мувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг
орендарю (у т.ч. плата за землю); термін дії договору оренди одинадцять
місяців; проведення ремонту будівель і споруд за власний рахунок; вико
ристання об’єкта за призначенням; послуги оцінювача, рецензента звіту
про оцінку оплачує переможець конкурсу; переможець конкурсу зобов’я
заний укласти договір оренди протягом двох тижнів з моменту повідом
лення йому про визнання його переможцем конкурсу. На підтвердження
зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу по
винен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної оре
ндної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за
місцем розташування об’єкта оренди протягом 7 днів з моменту повідом
лення йому про визнання його переможцем конкурсу. Унесений завдаток
підлягає зарахуванню в рахунок подальших платежів за використання май
на. У випадку відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди,
завдаток поверненню не підлягає.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максималь
ний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання
умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної
комісії такі документи:
а) юридична особа:
заяву про участь у конкурсі;
проект договору оренди (пропозиція) подається у конверті з написом
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу; документи, що
посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені
нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансове стано
вище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторсь
кої і кредиторської заборгованостей; довідку від учасника конкурсу про
те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство;
б) фізична особа:
заяву про участь у конкурсі:
проект договору оренди (пропозиція) подається у конверті з написом
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (при наявності);
копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу;
свідоцтво про реєстрацію фізичної особи, як суб’єкта підприємниць
кої діяльності;
декларацію про доходи за поточний період.
Заяви на участь в конкурсі з пакетами документів до них, приймають
ся за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 812.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс — за 7 календарних
днів до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться через 30 календарних днів з дати публіка'
ції в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Луцьк, Київсь'
кий майдан, 9, кімн. 812.
Телефон для довідок 48024.

Зазначені оцінювачі, які вчасно виконують вимоги абзацу тре
тього статті 14 Закону, мають право здійснювати практичну оці
ночну діяльність за відповідними напрямами та спеціалізація
ми в межах цих напрямів, визначених їх базовими кваліфіка
ційними документами, у складі суб’єкта оціночної діяльності.

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на право укладення договору оренди
державного майна
Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Регіона
льне відділення Фонду державного майна України по Волинській облас
ті, 43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9.
Назва об’єкта та місцезнаходження: гараж (1) площею 44,0 м2, розта
шований за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Кармелюка, 4.
Балансоутримувач: Ковельське відділення Державного казначейства
у Волинській області, 45000, м. Ковель, вул. Кармелюка, 4.
Орган управління: Державне казначейство України.
Склад майна: гараж (1) площею 44,0 м2.
Ринкова вартість майна , що пропонується в оренду: 3 510 грн.
без ПДВ.
Початковий розмір орендної плати становить 46,24 грн. без ПДВ за
базовий місяць оренди — грудень 2006 року, визначений відповідно до
Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду держав
ного майна, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.95 зі зміна
ми, що вносяться до Методики № 78695п, виходячи з ринкової варто
сті, згідно із звітом про незалежну оцінку та орендною ставкою 15.
Основні умови конкурсу:
найвищий запропонований розмір місячної орендної плати за вико
ристання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром
орендної плати; страхування орендованого майна на користь балансоу
тримувача та надання орендодавцю та балансоутрумувачу копій дого
вору страхування орендованого майна, страхового полісу та копій пла
тіжних доручень після укладення договору оренди протягом 30 днів; за
борона суборенди, приватизації та переходу права власності на орен
доване майно третім особам; зобов’язання орендаря погоджувати з оре
ндодавцем і балансоутримувачем внесення змін до складу орендовано
го майна; вживання заходів для захисту навколишнього середовища з
метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта оренди; від
шкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого май
на та надання комунальних послуг орендарю (у т.ч. плата за землю); те
рмін дії договору оренди одинадцять місяців; проведення ремонту буді
вель і споруд за власний рахунок; використання об’єкта за призначен
ням; послуги оцінювача, рецензента звіту про оцінку оплачує перемо
жець конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оре
нди протягом двох тижнів з моменту повідомлення йому про визнання
його переможцем конкурсу. На підтвердження зобов’язання і на забез
печення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завда
ток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на роз
рахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розта
шування об’єкта оренди протягом 7 днів з моменту повідомлення йому
про визнання його переможцем конкурсу. Унесений завдаток підлягає
зарахуванню в рахунок подальших платежів за використання майна. У
випадку відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди,
завдаток поверненню не підлягає.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максималь
ний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання
умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної
комісії такі документи:
а) юридична особа:
заяву про участь у конкурсі;
проект договору оренди (пропозиція) подається у конверті з написом
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу; документи, що
посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені
нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансове стано
вище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторсь
кої і кредиторської заборгованостей; довідку від учасника конкурсу про
те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство;
б) фізична особа:
заяву про участь у конкурсі:
проект договору оренди (пропозиція) подається у конверті з написом
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (при наявності);
копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу;
свідоцтво про реєстрацію фізичної особи, як суб’єкта підприємниць
кої діяльності;
декларацію про доходи за поточний період.
Заяви на участь в конкурсі з пакетами документів до них, приймають
ся за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 812.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс — за 7 календарних
днів до початку проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться через 30 календарних днів з дати публіка'
ції в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Луцьк, Київсь'
кий майдан, 9, кімн. 812.
Телефон для довідок 48024.
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ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на право укладення договору оренди
державного майна
Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Регіона
льне відділення Фонду державного майна України по Волинській облас
ті, 43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9.
Назва об’єкта та місцезнаходження: частина підвального приміщен
ня площею 57,0 м2, розташованого за адресою: Волинська обл., м. Ко
вель, вул. Кармелюка, 4.
Балансоутримувач: Ковельське відділення Державного казначейства
у Волинській області, 45000, м. Ковель, вул. Кармелюка, 4.
Орган управління: Державне казначейство України.
Склад майна: частина підвального приміщення площею 57,0 м2.
Ринкова вартість майна , що пропонується в оренду: 49 945,0
грн. без ПДВ.
Початковий розмір орендної плати становить 657,94 грн. без ПДВ за
базовий місяць оренди — грудень 2006 року, визначений відповідно до
Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду держав
ного майна, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.95 зі зміна
ми, що вносяться до Методики № 78695п, виходячи з ринкової варто
сті, згідно із звітом про незалежну оцінку та орендною ставкою 15.
Основні умови конкурсу:
найвищий запропонований розмір місячної орендної плати за вико
ристання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром
орендної плати; страхування орендованого майна на користь балансоу
тримувача та надання орендодавцю та балансоутрумувачу копій дого
вору страхування орендованого майна, страхового полісу та копій пла
тіжних доручень після укладення договору оренди протягом 30 днів; за
борона суборенди, приватизації та переходу права власності на орен
доване майно третім особам; зобов’язання орендаря погоджувати з оре
ндодавцем і балансоутримувачем внесення змін до складу орендовано
го майна; вживання заходів для захисту навколишнього середовища з
метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта оренди; від
шкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого май
на та надання комунальних послуг орендарю (у т.ч. плата за землю); те
рмін дії договору оренди одинадцять місяців; проведення ремонту буді
вель і споруд за власний рахунок; використання об’єкта за призначен
ням; послуги оцінювача, рецензента звіту про оцінку оплачує перемо
жець конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оре
нди протягом двох тижнів з моменту повідомлення йому про визнання
його переможцем конкурсу. На підтвердження зобов’язання і на забез
печення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завда
ток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на роз
рахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розта
шування об’єкта оренди протягом 7 днів з моменту повідомлення йому
про визнання його переможцем конкурсу. Унесений завдаток підлягає
зарахуванню в рахунок подальших платежів за використання майна. У
випадку відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди,
завдаток поверненню не підлягає.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максималь
ний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання
умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної
комісії такі документи:
а) юридична особа:
заяву про участь у конкурсі;
проект договору оренди (пропозиція) подається у конверті з написом
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу; документи, що
посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені
нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансове стано
вище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторсь
кої і кредиторської заборгованостей; довідку від учасника конкурсу про
те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство;
б) фізична особа:
заяву про участь у конкурсі:
проект договору оренди (пропозиція) подається у конверті з написом
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (при наявності);
копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу;
свідоцтво про реєстрацію фізичної особи, як суб’єкта підприємниць
кої діяльності;
декларацію про доходи за поточний період.
Заяви на участь в конкурсі з пакетами документів до них, приймають
ся за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 812.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс — за 7 календарних
днів до початку проведення конкурсу.
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Конкурс відбудеться через 30 календарних днів з дати публіка'
ції в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Луцьк, Київсь'
кий майдан, 9, кімн. 812.
Телефон для довідок 48024.
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ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на право укладення договору оренди
нерухомого майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Регіональ
не відділення ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25006, м.
Кіровоград, вул. Глинки, 2.
Назва об’єкта і його місцезнаходження: будівлі та споруди, які не
увійшли до статутного фонду ВАТ «Добровеличківський цукровий завод»,
але залишилися у нього на балансі, а саме:
під’їзна залізнична колія довжиною 22 км;
пожежне депо — 896 м2;
комплекс очисних споруд (склад реактивів — 185 м2, лабораторія —
388 м2, генераторна — 554 м2, насосна — 291 м2, хлораторна — 74 м2);
склад брикетного жому — 3 212 м2;
силосний склад безтарного зберігання цукру (1 банка) ємністю 15 000 т;
резервуар мазутного господарства ємністю 2 000 т;
кондитерський цех — 45 м2;
механізований склад буряка, розташованих за адресою: Кіровоград
ська обл., Добровеличківський район, с. Липняжка.
Орган управління: Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській
області. Юридична адреса: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2.
Балансоутримувач: ВАТ «Добровеличківський цукровий завод». Юри
дична адреса: Кіровоградська область, Добровеличківський район, с.
Липняжка.
Основні вимоги щодо умов конкурсу: найбільша запропонована оренд)
на плата порівняно з орендною платою за базовий місяць — грудень 2006 р.,
що становить 61 946 грн. без урахування ПДВ; використання об’єкта під
виробництво, строк оренди — 11 місяців з можливою подальшою про
лонгацією відповідно до чинного законодавства; заборона суборенди
та переходу права власності на орендоване майно третім особам; у разі
припинення або розірвання договору оренди поліпшення орендованого
майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які можна відо
кремити від орендованого майна не завдаючи йому шкоди, визнаються
власністю орендаря. Поліпшення орендованого майна, які неможливо
відокремити від орендованого майна без заподіяння йому шкоди (не
від’ємні поліпшення), компенсації не підлягають і є власністю держави;
вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотри
мання екологічних норм експлуатації об’єкта; забезпечення пожежної
безпеки та страхування орендованого майна; своєчасне і в повному об
сязі внесення орендної плати з урахуванням індексу інфляції.
Для участі в конкурсі претендент подає: заяву про участь в конкурсі;
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (відобража
ються в проекті договору оренди); додаткові пропозиції до договору оре
нди (варіанти поліпшення орендованого майна); пропозиції щодо гара
нтій сплати орендної плати; відомості про учасника конкурсу (якщо юри
дична особа: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи, посвідчені нотаріусом копії установчих документів; ві
домості про фінансове становище (платоспроможність) учасника кон
курсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей, до
відку про учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу
про банкрутство;
фізична особа: копію документа, що посвідчує особу учасника конку
рсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику
фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи, як суб’єкта
підприємницької діяльності; декларацію про доходи.
Кінцевий термін прийняття заяв учасників конкурсу — за 5 календар
них днів до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться через 30 календарних днів з дати публіка'
ції в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 25006, м. Кірово'
град, вул. Глинки, 2, к. 802, Регіональне відділення ФДМУ по Кі'
ровоградській області.
Додаткові дані потенційним орендарям можна отримати у відділі орен
дних відносин, оцінки майна та роботи з оцінювачами регіонального від
ділення за тел.: (0522) 333598, 332338.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про проведення конкурсу
на право укладення договору оренди державного
нерухомого майна
Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові будівлі колишньо
го дитячого садка: будівля дитячого садка площею 1 615,3 м2, будівля
сараю 63,2 м2, вбиральня, навіс дитячого майданчика № 1, навіс дитя
чого майданчика № 2.
Вартість майна, згідно зі звітом про незалежну оцінку викона'
ним станом на 31.05.06, становить 397,680 грн.
Початковий розмір орендної плати становить 3 414 грн. за базовий
місяць оренди — вересень 2006 p. та визначений відповідно до Методи
ки розрахунку і порядку використання плати за оренду державного май
на, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.95, виходячи з рин
кової вартості, згідно зі звітом про незалежну оцінку, при використанні
об’єкта з метою розміщення виключно закладу для роботи з дітьми та
молоддю.
Адреса об’єкта: Полтавська область, м. Лубни, пров. вул. Комсомо
льської, 5.
Об’єкт оренди перебуває на балансі КП Фірми «Валтекс».
Орган управління: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській об
ласті.
Основні умови проведення конкурсу.
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за ви
користання зазначеного об’єкта порівняно з початковим розміром оре
ндної плати.
2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця, до 10 числа місяця,
наступного за звітним).
3. Належне утримання та використання об’єкта оренди.
4. Строк оренди 3 роки з можливістю продовження терміну за умови
виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди та обов’язку
орендаря по виготовленню та оплаті правоустановчих документів.
5. Страхування орендованого майна протягом одного місяця з дати
укладення договору оренди не менше, ніж на вартість визначену неза
лежною оцінкою в порядку, визначеному чинним законодавством.
6. Дотримання заходів протипожежної безпеки орендованого майна.
7. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на публікацію оголо
шення про проведення конкурсу в місцевій пресі та витрат на виготов
лення звіту про незалежну оцінку.
8. Використання об’єкта за цільовим призначенням: виключно для ро
боти з дітьми та молоддю.

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

Передплатні індекси: 22437, 22438

Конкурс буде проведено в Регіональному відділенні ФДМУ по
Полтавській області (36000, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23,
каб. 404) о 10.00 через 30 календарних днів після опублікування
інформаційного повідомлення про проведення конкурсу у газеті
«Відомості приватизації».
Термін прийняття заяв та інших матеріалів, що визначені п. 9 Порядку
проведення конкурсу на право укладення договору оренди державного
майна, затвердженого наказом ФДМУ від 13.10.04 № 2149, протягом
25 календарних днів після опублікування цієї інформації.
Ознайомитись з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх розташу
вання.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд до конкурс)
ної комісії:
заяву про участь у конкурсі, проект договору оренди, підписаний уча
сником конкурсу і завірений печаткою (за наявності) та комплект доку
ментів, які визначені наказом ФДМУ від 14.11.05 № 2975 «Про затвер
дження переліку документів, які подаються орендодавцеві»;
відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 9.2 «Поряд
ку...», а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчу
ють повноваження представника юридичної особи; відомості про фінан
совий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебі
торської та кредиторської заборгованостей; довідку від учасника конку
рсу про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що по
свідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену дові
реність, видану представнику фізичної особи; свідоцтво про реєстра
цію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію
про доходи;
конкурсні пропозиції:
а) зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, у т. ч.
запропонований учасником конкурсу розмір орендної плати (відобра
жаються в проекті договору оренди);
б) додаткові пропозиції до договору оренди, у т. ч. щодо поліпшення
орендованого майна;
в) пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гаран
тія тощо відображаються в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції надаються в окремому конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Кінцевий термін прийняття заяв — за п’ять днів до проведення конку
рсу.
Заяви приймаються за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна,
1/23,4й поверх, кімн. 403. Контактні телефони: 70556, 72215.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про проведення конкурсу на
право укладення договору оренди
державного майна
Назва об’єкта та місцезнаходження: нежитлові приміщення (площею
23,1 м2) гуртожитку, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Фабрич
на, 4.
Об’єкт оренди знаходиться на балансі ВАТ «Рівненська фабрика не
тканих матеріалів» та не увійшов до його статутного фонду.
Основні умови конкурсу.
1. Мета використання.
2. Строк оренди — 11 місяців з можливістю продовження терміну за
умови виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди.
3. Пропозиції учасника конкурсу щодо найбільшого запропонованого
розміру річної орендної плати у відсотках до вартості об’єкта оренди (ви
значеної звітом про незалежну оцінку майна), встановленого згідно з по
становою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786 зі змінами та
доповненнями, але не менше 15%.
4. Здійснення переможцем конкурсу незалежної оцінки об’єкта орен
ди протягом місяця з моменту повідомлення йому про визнання його
переможцем конкурсу.
5. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуван
ням індексу інфляції (щомісячно, до 12 числа місяця, наступного за звіт
ним).
6. Страхування орендованого майна протягом одного місяця з дати
укладення договору оренди на весь термін дії договору оренди.
7. Забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди.
8. Дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта.
9. Укладення з балансоутримувачем об’єкта оренди договору про на
дання комунальних послуг.
10. Своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів ре
монтів об’єкта оренди за згодою балансоутримувача та орендодавця.
11. Відшкодування регіональному відділенню переможцем конкурсу
протягом місяця з моменту підписання договору оренди витрат на пуб
лікацію в пресі оголошення на проведення конкурсу.
12. Основним критерієм визначення переможця є максимальний роз
мір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших
умов конкурсу.
Конкурс буде проведено в приміщенні Регіонального відділен'
ня ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77) о 14.30 через 30 календарних днів після опублікування інфор'
маційного повідомлення про проведення конкурсу у газеті «Відо'
мості приватизації».
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної
комісії.
1. Заяву про участь в конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ
від 14.11.05 № 2975 «Перелік документів, які подаються орендарем оре
ндодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до дер
жавної власності».
2. Відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами:
документи, що посвідчують повноваження представника юридичної
особи;
посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника
конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованос
тей;
довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено
справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами:
копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу або належ
ним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної осо
би;
свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємниць
кої діяльності;
декларацію про доходи.
3. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, які відо
бражені в проекті договору оренди.
4. Додаткові пропозиції до договору оренди.
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5. Пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гаран
тія тощо — відображаються в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції надаються в окремому конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу або за підписом уча
сника на зворотньому боці конверта.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс — за п’ять календа
рних днів до початку проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі управління держав
ним майном Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській області за
адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 або за тел. (0362) 225079.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про проведення конкурсу на
право укладення договору оренди державного майна
Назва об’єкта та місцезнаходження: нежитлові приміщення (пло
щею 77 м2) гуртожитку, що знаходиться за адресою: м. Рівне вул. Фа
брична, 4.
Об’єкт оренди знаходиться на балансі ВАТ «Рівненська фабрика не
тканих матеріалів» та не увійшов до його статутного фонду.
Основні умови конкурсу.
1. Мета використання.
2. Строк оренди — 11 місяців з можливістю продовження терміну за
умови виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди.
3. Пропозиції учасника конкурсу щодо найбільшого запропонованого
розміру річної орендної плати у відсотках до вартості об’єкта оренди (ви
значеної звітом про незалежну оцінку майна), встановленого згідно з по
становою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786 зі змінами та
доповненнями, але не менше 15%.
4. Компенсація переможцем конкурсу коштів за виконану незалежну
оцінку замовнику оцінки протягом 7 календарних днів з моменту оголо
шення переможця конкурсу.
5. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуван
ням індексу інфляції (щомісячно, до 12 числа місяця, наступного за звіт
ним).
6. Страхування орендованого майна протягом одного місяця з дати
укладення договору оренди на весь термін дії договору оренди.
7. Забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди.
8. Дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта.
9. Укладення з балансоутримувачем об’єкта оренди договору про на
дання комунальних послуг.
10. Своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів ре
монтів об’єкта оренди за згодою балансоутримувача та орендодавця.
11. Відшкодування регіональному відділенню переможцем конкурсу
протягом місяця з моменту підписання договору оренди витрат на пуб
лікацію в пресі оголошення на проведення конкурсу.
12. Основним критерієм визнання переможця є максимальний роз
мір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших
умов конкурсу.
13. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди про
тягом 2 тижнів з моменту повідомлення йому про визнання його пере
можцем конкурсу. На підтвердження зобов’язання і забезпечення йо
го виконання, переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в сумі
запропонованої ним суми тримісячної орендної плати на розрахунко
вий рахунок Державного казначейства за місцем розташування об’єк
та оренди протягом 7 календарних днів з моменту повідомлення йому
про визнання його переможцем конкурсу. У випадку відмови перемо
жця конкурсу від укладення договору оренди, завдаток поверненню не
підлягає.
Конкурс буде проведено в приміщенні Регіонального відділен'
ня ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77) о 14.30 через 30 календарних днів після опублікування інфор'
маційного повідомлення про проведення конкурсу у газеті «Відо'
мості приватизації».
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної
комісії.
1. Заяву про участь в конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ
від 14.11.05 № 2975 «Перелік документів, які подаються орендарем оре
ндодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до дер
жавної власності».
2. Відомості про учасника конкурсу:
для учасників, які є юридичними особами:
документи, що посвідчують повноваження представника юридичної
особи;
посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника
конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;
довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено
справу про банкрутство;
для учасників, які є фізичними особами:
копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу або належ
ним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної осо
би;
свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємниць
кої діяльності;
декларацію про доходи.
3. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, які відо
бражені в проекті договору оренди.
4. Додаткові пропозиції до договору оренди.
5. Пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гаран
тія тощо — відображаються в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції надаються в окремому конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу або за підписом уча
сника на зворотньому боці конверта.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс — за п’ять календа
рних днів до початку проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі управління держав
ним майном Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській області за
адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77 або за тел. (0362) 225079.
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області про
результати конкурсу на право укладення договору оренди
державного майна
Переможцем конкурсу, який відбувся 17.01.2007, на право укладен
ня договору оренди державного нерухомого майна на вбудоване нежи
тлове приміщення загальною площею 181,1 м2, розміщене в п’ятипове
рховій будівлі, що знаходиться на балансі Конотопського територіаль
ного відділу матеріальнотехнічного забезпечення ДТГО «Південно
Західна залізниця», за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Широка,
4, визнано юридичну особу — Конотопську філію акціонерного банку
«Експрес)Банк» (ідентифікаційний код 24009862).

Набір, комп’ютерна верстка
та друкування —
Державне видавництво
«Преса України»
03047, Київ47,
просп. Перемоги, 50.
Загальний тираж 15 200 прим.
Зам. 3085006

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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