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ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ÍÀ ÊÎËÅÃ²¯ ÔÎÍÄÓ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
22 лютого 2007 р. о 10.00 відбулося засідання колегії Фонду державного майна України (далі — Фонд).
До порядку денного були включені такі питання:
1. Про підсумки роботи Фонду та його регіональних відділень (РВ) у 2006 р., основні завдання на
2007 р. (доповідач: А. С. Гриненко, заступник Голови Фонду).
2. Про результати контрольно=ревізійної роботи Фонду у 2006 р. (доповідач: О. М. Семенченко,
директор Департаменту контрольно=ревізійної роботи та економічної розвідки).
3. Про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі=продажу об’єктів приватиза=
ції, здійсненого державними органами приватизації протягом 2006 р. (доповідач: В. А. Бондарен=
ко, заступник директора Департаменту постприватизаційного супроводження).
4. Про виконавську дисципліну у структурних підрозділах Фонду у 2006 р. (доповідач: О. О. Ру=
денко, заступник директора Департаменту організаційного забезпечення роботи голови Фонду).
Про підсумки роботи Фонду та його РВ у 2006 р., основ=
ні завдання на 2007 р. (у тому числі щодо аналізу підсум=
ків соціально=економічного розвитку галузей економіки
у 2006 р. відповідно до доручення Кабінету Міністрів
України від 31.01.07 № 2584/9/1=07) доповів заступник
Голови Фонду А. С. ГРИНЕНКО.
Доповідач зазначив, що сьогодні на виконання програмних
документів Президента України, Верховної Ради України та Ка
бінету Міністрів України Фонд не тільки реалізує державну по
літику в сфері приватизації державного майна, а й здійснює
визначені законами повноваження власника державного май
на, функції з управління об’єктами права державної власнос
ті, виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів
(ЦМК) підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого
майна, що є у державній власності.
Зокрема, на Фонд покладено організацію контролю за
ефективним використанням державного майна, здійснення та
реалізацію повноважень власника щодо державних корпора
тивних прав, ведення відповідних реєстрів об’єктів права дер
жавної власності, державне регулювання оціночної діяльності
тощо.
Поряд із визначеними завданнями щодо забезпечення над
ходження грошових коштів до державного бюджету від про
цесів приватизації державного майна перед Фондом стоять
також завдання щодо забезпечення надходження плати за
оренду державного майна та надходження дивідендів, нара
хованих на державні акції (паї). Таким чином значно розшири
лися завдання та питання, які сьогодні доводиться вирішува
ти Фонду.
Чинна на сьогодні Державна програма приватизації на
2000—2002 роки не встановлювала на 2006 р. завдання з об
сягів надходження коштів від приватизації державного май
на до державного, місцевих бюджетів та надходження інвес
тицій в економіку України. Планові завдання з надходження
коштів від приватизації державного майна до державного бю
джету у 2006 р. були встановлені Законом України від 20.12.05
№ 3235ІV «Про Державний бюджет України на 2006 рік» у роз
мірі 2 121,53 млн грн. (до загального фонду державного бю
джету — 2 100,19 млн грн.).
Протягом звітного періоду Фонду разом з РВ доводилося
вирішувати інші не менш важливі та складні задачі, для за
безпечення виконання яких Фонд доклав значних зусиль.
Насамперед, це стосується виконання завдань, установ
лених Законом України «Про Державний бюджет України на
2006 рік», з оренди державного майна та перерахування до
державного бюджету дивідендів, нарахованих на державні ак
ції (паї), що знаходяться у сфері управління Фонду.
Так, у 2006 р. Фонд мав забезпечити загальні надходжен
ня до державного бюджету від управлінських рішень стосов
но завдань з приватизації, оренди та дивідендів у сумі майже
2 835,65 млн грн. Фактично за звітний період було отримано
коштів загальним заліком у сумі 1 841,98 млн грн., що стано
вить майже 65% від запланованого завдання, зокрема вико

нання завдань з надходження коштів від оренди становить
117,3%, приватизації державного майна — 26,3%, дивіден
дів — 216%.
Значний обсяг робіт протягом 2006 р. Фонд виконав щодо
забезпечення надходження інвестицій на підприємства відпо
відно до договорів купівліпродажу об’єктів приватизації. Так,
протягом звітного періоду надійшло 1 220,0 млн грн.
РВ Фонду у 2006 р. забезпечили надходження коштів від при
ватизації комунального майна у сумі 197,66 млн грн., які на
дійшли до місцевих бюджетів.
Крім того, слід зазначити, що Фондом у 2006 р. проведено
значну роботу щодо застосування штрафних санкцій (штрафи
та пені) за несвоєчасно перераховану орендну плату, що за
безпечило надходження до бюджету 622,47 тис. грн., а також
за невиконання інвестиційних зобов’язань, що забезпечило
надходження до бюджету 576,88 тис. грн. (загальним заліком
1 199,35 тис. грн.).
Таким чином, у 2006 р. Фонд за попередньою оцінкою за
безпечив загальним заліком надходження коштів до держав
ного бюджету, місцевих бюджетів та в економіку України (інве
стиційні зобов’язання) від управлінських рішень щодо прива
тизації, оренди, дивідендів, штрафних санкцій та інвестицій
них зобов’язань у сумі 3,26 млрд грн.
Також на виконання ст. 67 Закону України «Про Державний
бюджет України на 2006 рік» Фонд виконав значний обсяг ро
біт щодо сприяння перерахування частини прибутку (доходу)
господарськими товариствами, у яких державі належить кон
трольний пакет акцій. За оперативними даними ця сума ста
новить 198,6 млн грн.
Крім того, протягом 2006 р. Фонд реалізував управлінські
рішення щодо 7 744 об’єктів державного майна.
Фонд і надалі планує працювати над погашенням можливих
ризиків недоотримання коштів від приватизації державного
майна шляхом компенсації їх за рахунок інших джерел надхо
дження.
Так, при опрацюванні матеріалів до проекту Закону України
«Про Державний бюджет України на 2007 рік» Фонд подавав
пропозиції щодо об’єднання коштів від приватизації, оренди
та дивідендів у одну загальну суму надходжень. При цьому,
Фонд вважає за доцільне здійснювати ефективний продаж
об’єктів саме в той час, коли буде відповідна кон’юнктура та
найбільший попит на той чи інший об‘єкт, а за їх відсутності
проводити ефективну дивідендну політику.
Щодо результатів приватизації.
Для забезпечення виконання встановлених планових за
вдань з приватизації державного майна Фонд протягом звіт
ного періоду здійснив низку організаційних заходів.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
20.01.06 № 42 «Про затвердження Основних напрямів урядо
вої політики в економічній та соціальній сфері на 2006 рік» Фонд
розробив відповідні Заходи з реалізації Основних напрямів
урядової політики в економічній та соціальній сфері на 2006 р.
(Продовження на с. 2)
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НОВИНИ ФДМУ

u Конституційний суд України завершив слухання
конституційного подання Валентини Семенюк про
неконституційність Указів Президента про створення
ДУС, виданих у 2000—2002 рр.
Конституційний суд України завершив слухання конститу
ційного подання 55 народних депутатів про невідповідність
Конституції Указів Президента про створення Державного
управління справами, виданих у 2000—2002 рр. Рішення у
справі Конституційний суд України винесе у закритому ре
жимі.
Автором конституційного подання, яке було надіслано у
Конституційний суд України 14.01.03, є на той час народний
депутат України, а нині Голова ФДМУ Валентина Семенюк.
Згідно з текстом подання народні депутати просять при
йняти рішення про визнання неконституційними Указів Пре
зидента України «Про Державне управління справами» від
23.02.2000 № 278, «Про Положення про Державне управлін
ня справами» від 21.03 2000 № 474 та додаток до нього, «Про
Положення про Державне управління справами» від
17.12.2002 № 1180. Укази були видані під грифом «Опубліку
ванню не підлягає».
Валентина Семенюк наголошує, що цими документа
ми ДУС надано статус і повноваження з розпорядження
державним майном, у тому числі й відчуження, які супе
речать Конституції України. Відповідно до Основного За
кону суб’єктом права державної власності є Верховна Ра
да України.
«Я виступаю виключно проти системи, створеної колиш
нім Президентом України, яка призводить до незаконного
продажу державного майна і наполягаю на приведенні про
цесу управління державним майном, яке забезпечує діяль
ність вищих органів влади, до норм чинного законодавства.
Тим більше, що уже вступив у дію Закон про управління дер
жавним майном, за прийняття якого я боролася цілих 8 років
і який дозволяє встановлювати чіткі правила у цій сфері», —
підкреслила Валентина Семенюк.

u ВАТ «Південелектромаш» спільно із ФДМУ
продовжуватиме активну боротьбу за повернення
майна підприємства державного сектору економіки
19 лютого 2006 р. рішенням Господарського суду Херсон
ської області відмовлено в повному обсязі у задоволенні по
зовних вимог ВАТ «Південелектромаш» (третя особа на сто
роні позивача — ФДМУ) до інвесторів (ЗАТ «Завод крупних
електричних машин» та ТОВ «Юженергомаш») стосовно не
виконання умов плану санації та повернення майна у влас
ність підприємства.
Основною підставою для відмови стало фактичне задо
волення клопотання інвесторів (ТОВ «Юженергомаш» та
ЗАТ «Завод крупних електричних машин») про виключен
ня акта міжвідомчої робочої групи по перевірці стану
справ, складеного на підставі наказу ФДМУ від 18.12.06
із системи доказів, якими обґрунтовують свої позовні ви
моги ВАТ «Південелектромаш». Відповідно суддя Л. Але
ксандрова визнала даний акт як неналежний доказ у спра
вах. На думку ВАТ «Південелектромаш», суд припустився
порушення приписів та принципів дослідження предмету
доказування та юридичних фактів, встановлених ст.32 ГПК
України, внаслідок чого суд дійшов висновку про необґру
нтованість і недоведеність позовних вимог ВАТ «Південе
лектромаш».
Суддя залишила поза увагою можливість розірвання дого
ворів, що передбачено самими оскаржуваними договорами
та ч. 2 ст. 651 ЦК України, за вимогою сторони договору.
Крім того, без належного правового дослідження зали
шилися обставини, пов’язані з істотністю порушення вна
слідок невиконання та неналежного виконання умов плану
санації щодо придбання майна ВАТ «Південелектромаш»,
які були викладені в акті міжвідомчої робочої групи та в до
даткових поясненнях ВАТ «Південелектромаш», а також їх
співвіднесення з тим, що ВАТ «Південелектромаш» та
ФДМУ очікували отримати від плану санації та оскаржува
них договорів.
На сьогодні ВАТ «Південелектромаш» завершує підготов
ку апеляційних скарг на всі винесені рішення, які будуть по
дані в установлені строки для апеляційного оскарження до
Запорізького апеляційного господарського суду.
Докладніше новини читайте на вебсайті ФДМУ: www.spfu.gov.ua
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Одним із завдань Заходів передбачено «визначити перелік
об’єктів, що підлягають приватизації у поточному році». У ході
виконання зазначеного завдання Фонд своєчасно сформував
та передав на погодження до Кабінету Міністрів України відпо
відні матеріали, які згодом лягли в основу виданих Кабінетом
Міністрів України розпоряджень, а саме: № 570р від 26.12.05;
№ 180р від 05.04.06; № 360р від 26.06.06 та № 528р від
25.10.06.
На виконання чинної Державної програми приватизації та за
значених вище розпоряджень Кабінету Міністрів України Фонд
розробив і затвердив наказами відповідні Переліки об’єктів груп
В, Г та об’єктів агропромислового комплексу, які підлягають під
готовці до продажу в 2006 р. та Помісячні пооб’єктні плани
графіки виставлення на продаж у 2006 р. пакетів акцій госпо
дарських товариств і холдингових компаній та об’єктів групи Е.
У ході виконання зазначених організаційних заходів Фондом
досягнуто таких показників.
За 2006 р. від приватизації державного майна та інших над
ходжень, безпосередньо пов‘язаних з процесом приватизації,
надійшло 574,83 млн грн. До загального фонду державного бю
джету перераховано 552,92 млн грн., що становить 26,3% річ
ного планового завдання.
Слід зазначити, що вжиті заходи на виконання рішення ко
легії Фонду від 23 листопада за підсумками 9 міс. 2006 р. за
безпечили у ІV кварталі. звітного року надходження коштів від
приватизації державного майна та інших надходжень, безпо
середньо пов’язаних з процесом приватизації, у сумі 235,61
млн грн. До загального фонду державного бюджету у ІV кварталі
було перераховано 217,48 млн грн., що становить 40% річних
надходжень.
РВ Фонду у 2006 р. забезпечили надходження коштів від
приватизації державного майна в сумі 175,32 млн грн., що
становить 221% виконання планового завдання. Найбільше
коштів перераховано РВ по Дніпропетровській (22,33 млн грн.),
Чернівецькій (12,68 млн грн.), Київській (13,89 млн грн.) та За
порізькій (15,58 млн грн.) областях.
Протягом 2006 р. державну форму власності змінили 672
об’єкти, місцевими органами приватизації та РВ за угодами з
органами місцевого самоврядування змінено комунальну фо
рму власності 4 504 об’єктів.
Органами приватизації приватизовано 387 об’єктів групи А
державної власності (у тому числі 12 об’єктів приватизовано
центральним апаратом), а також 4 426 об’єктів групи А кому
нальної власності. Надходження коштів до Державного бюдже
ту України від приватизації об’єктів групи А державної власно
сті за оперативними даними становить 64,16 млн грн.
Найбільшу кількість об’єктів групи А державної форми влас
ності приватизовано РВ Фонду по областях: Запорізькій — 39
об‘єктів, Миколаївській — 21, Одеській — 17, Рівненській — 27
та Харківській — 49.
За 2006 р. органами приватизації приватизовано 201 об’єкт
групи Д державної власності (у тому числі 2 об’єкти привати
зовано центральним апаратом), а також 47 об’єктів групи Д ко
мунальної власності. Надходження коштів до Державного бю
джету України від приватизації об’єктів групи Д державної вла
сності за оперативними даними становить 47,45 млн грн.
Найбільшу кількість об’єктів групи Д державної форми влас
ності приватизовано РВ Фонду по областях: Донецькій — 25
об’єктів, Житомирській — 34, Львівській — 14, Харківській —
12 та Чернігівській — 13.
Протягом 2006 р. приватизовано 64 об’єкти групи Ж держа
вної власності (у тому числі один об’єкт приватизовано центра
льним апаратом), а також 18 об’єктів групи Ж комунальної вла
сності. Надходження коштів до Державного бюджету України
від приватизації об’єктів групи Ж державної власності за опе
ративними даними становить 10,86 млн грн.
Найбільшу кількість об’єктів групи Ж державної форми влас
ності приватизовано РВ Фонду по областях: Дніпропетровсь
кій — 7 об’єктів, Херсонській — 6, Львівській — 8, Харківській
— 5 та Житомирській — 7.
У 2006 р. органами приватизації приватизовано 9 об’єктів
групи Е державної власності (у тому числі 3 об’єкти приватизо
вано центральним апаратом), а також 12 об’єктів групи Е ко
мунальної власності. Надходження коштів до Державного бю
джету України від приватизації цих об’єктів становить 3,57 млн
грн.
На фондових біржах України (ФБ) та в Першій фондовій тор
говельній системі (ПФТС) у 2006 р. Фондом до продажу було
запропоновано 189 пакетів акцій 173 ВАТ. Номінальна вартість
запропонованих до продажу пакетів акцій становила 598,91 млн
грн. За підсумками торгів було продано 52 пакети акцій зага
льною вартістю 332,27 млн грн. за укладеними контрактами
(110,89 млн грн. за номіналом). Із загальної кількості проданих
пакетів акцій 13 продано з перевищенням ціни продажу над но
міналом. Надходження до бюджету за цей період від продажу
пакетів акцій становить 289,97 млн грн.
Рівень продажу акцій (відношення вартості проданих пакетів
акцій за контрактами 332,27 млн грн. до номінальної вартості
запропонованих пакетів акцій 598,91 млн грн.) на ФБ та в ПФТС
за звітний період становить 55,48 %. Максимальний обсяг про
дажу спостерігався по підприємствах групи В (67,78%). Найбі
льшим попитом користувалися підприємства металургійного
комплексу (66,38 % загального обсягу продажу).
Прикладами кращого надходження коштів від продажу дер
жавних пакетів акцій ВАТ на ФБ та в ПФТС у 2006 р. є продаж
пакетів акцій ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» (0,32%, за ціною
66,19 млн грн. при номінальній вартості 12,35 млн грн.), «Се
вастопольський морський завод» (26%, за ціною 48,64 млн грн.
при номінальній вартості 0,20 млн грн.), «Гравітон» (56,91%, за
номінальною вартістю 11,24 млн грн.), «Херсонський судно
будівний завод» (8,7% за номінальною вартістю 4,54 млн
грн.) та «Київський завод «Агромаш» (21,51% за номінальною
вартістю 4,06 млн грн.).
На спеціалізованих аукціонах за грошові кошти (САГК) у 2006 р.
Фондом було запропоновано до продажу 491 пакет акцій 159
ВАТ сумарною номінальною вартістю 256,92 млн грн. За підсу
мками аукціонів було повністю продано 164 пакети акцій, час
тково — 261. Надходження від продажу пакетів акцій становить
19,99 млн грн.
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На відкритих грошових регіональних аукціонах (ВГРА) у 2006 р.
Фондом було запропоновано до продажу 26 пакетів акцій 16
ВАТ. За підсумками аукціонів було продано 6 пакетів акцій, над
ходження від продажу яких становить 636,99 тис. грн.
Фондом протягом 2006 р. було оголошено 47 конкурсів з про
дажу пакетів акцій ВАТ загальною початковою вартістю 1 261,96
млн грн.
Центральним апаратом Фонду оголошено 22 конкурси на су
му 972,55 млн грн., з них 6 — повторно. За результатами кон
курсів укладено 4 договори купівліпродажу пакетів акцій ВАТ
загальною ціною продажу 57,11 млн грн. при сумарній почат
ковій вартості 56,91 млн грн. (сумарна вартість за номіналом
— 120,88 млн грн.). Умовами договорів купівліпродажу пере
дбачено внесення інвестицій у сумі 53,07 млн грн.
Продано пакети акцій таких ВАТ:
«Завод «Гамма» — 93,45% за ціною 13,8 млн грн. при почат
ковій вартості 13,74 млн грн. (номінал — 13,74 млн грн.); «Дні
проспецбуд» — 54,66% за ціною 2,64 млн грн. при початковій
вартості 2,57 млн грн. (номінал — 0,25 млн грн.); «Севастополь
ський приладобудівний завод «Парус» — 50% + 1 акція за ці
ною 6,25 млн грн. при початковій вартості 6,16 млн грн. (номі
нал — 3,03 млн грн.); «Балаклавське рудоуправління ім. Горь
кого» — 93,83% за початковою вартістю 34,44 млн грн. (номі
нал — 103,87 млн грн.).
Регіональними органами приватизації було оголошено 25
конкурсів з продажу пакетів акцій ВАТ загальною початковою
вартістю 289,40 млн грн., з них 9 — повторно. За результатами
конкурсів укладено один договір купівліпродажу пакета акцій
50,191% ВАТ «Інгул» за ціною продажу 1,66 млн грн. при номі
нальній вартості 95,03 тис. грн. Умовами договору купівлі
продажу передбачено внесення інвестицій у сумі 1,5 млн грн.
Рівень продажу пакетів акцій за конкурсом (відношення вар
тості проданих пакетів акцій за договорами купівліпродажу
58,79 млн грн. до початкової вартості запропонованих пакетів
акцій 1 261,96 млн грн.) за звітний період становить 4,6%.
Визнано такими, що не відбулися у зв’язку з відсутністю за
яв претендентів на участь, 26 конкурсів (центральний апарат
— 12, і РВ — 14) з продажу пакетів акцій ВАТ.
На кінець звітного періоду триває 18 конкурсів (оголошені в
2006 р., підсумки будуть підбиті у 2007 р.) з продажу пакетів
акцій ВАТ загальною початковою вартістю 112,35 млн грн.
Серед запропонованих у 2006 р. до конкурсного продажу бу
ло 14 ВАТ, які мають стратегічне значення для економіки та без
пеки держави та підприємствмонополістів, на суму 920,05 млн
грн., з них 4 — повторно. За чотирма конкурсами, які були ого
лошені в 2006 р., підсумки будуть підбиті у 2007 р.: ВАТ «Лиси
чанський завод гумових технічних виробів» —50,13%вий па
кет акцій, при початковій вартості 31,46 млн грн.; ВАТ «Ніко
польський південнотрубний завод» — 96,67%вий пакет акцій
при початковій вартості 352,61 млн грн.; ВАТ «Оснастка» —
50,01%вий пакет акцій при початковій вартості 36,86 млн грн.
та ВАТ «Горлівський машинобудівний завод» — 94,9%вий па
кет акцій при початковій вартості 43,66 млн грн.
Одним із найвагоміших джерел надходження коштів від при
ватизації до державного бюджету у 2006 р. мали стати кошти,
отримані від продажу пакета акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз».
За результатами експертної оцінки початкова вартість 76%во
го пакета акцій даного ВАТ становить близько 300 млн грн. Під
час проведення конкурсу з використанням відкритості пропо
нування ціни за принципом аукціону ціна пакета акцій могла
зрости до одного млрд грн. Однак, на виконання постанови Ми
хайлівського районного суду Запорізької області від 15.09.06
по справі № 2а2б та ухвали Господарського суду м. Києва від
02.10.06 № 32/632а конкурс було зупинено.
Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від
02.08.06 № 451р «Питання завершення будівництва Криворі
зького гірничозбагачувального комбінату окислених руд і вве
дення його в експлуатацію» прийнято рішення щодо створен
ня на базі майна КГЗКОР, що є державною власністю, спільно
го підприємства у формі акціонерного товариства з держав
ною часткою у статутному фонді не менш як 50%+1 акція. У зв’я
зку з цим, стало неможливим проведення відповідних заходів
щодо підготовки до продажу у 2006 р. КГЗКОР. Це також спри
яло зменшенню очікуваних надходжень до державного бюдже
ту.
Ще однією причиною є невключення до переліку об’єктів, які
підлягають приватизації у 2006 р., ВАТ «Харківметробуд». Від
народного депутата Ісаєва Л.О., Харківської облдержадмініст
рації та міського голови м. Харкова Добкіна М.М. надійшли про
позиції щодо закріплення у державній власності на новий строк
пакета 50%+1 акція зазначеного ВАТ. Фондом проведено ана
ліз фінансовогосподарського стану ВАТ «Харківметробуд», з
якого видно, що значення розрахованих показників платоспро
можності відповідають нормативним значенням, проте спосте
рігається їх погіршення в порівнянні з початком року. Знос ос
новних засобів щорічно зростає на 12 %. Фонд вважає, що за
кріплення пакета акцій ВАТ «Харківметробуд» у державній вла
сності не приведе до підвищення ефективності роботи това
риства і оновлення основних засобів.
На виконання рішення Спеціальної контрольної комісії Вер
ховної Ради України з питань приватизації від 11.10.06 щодо
ходу приватизації ВАТ «Комсомольське рудоуправління» та з
врахуванням листа ВАТ «Комсомольське рудоуправління» від
26.10.06 № 1/4680 наказом Фонду від 27.10.06 № 1641 було
відмінено конкурс з продажу 38,14%вого пакета акцій ВАТ «Ко
мсомольське рудоуправління».
Крім того, на виконання доручення Кабінету Міністрів Украї
ни від 17.10.06 №35454/4/106 щодо необхідності проведен
ня фінансового аудиту діяльності АХК «Укрнафтопродукт» на
казом Фонду від 09.11.06 № 1699 конкурс відмінено.
Слід зазначити, що конкурсний продаж пакетів акцій зазна
чених ВАТ міг би забезпечити виконання завдань з надходжен
ня коштів до Державного бюджету України у 2006 р., а зупи
нення їх стало реальною причиною зриву виконання встанов
лених річних завдань. Пошуки додаткових можливостей попов
нення бюджету коштами від приватизації об’єктів на сьогодні є
дуже проблематичними: Фонд розглянув та включив до відпо
відних переліків практично всі об’єкти, які можливо запропо
нувати до продажу протягом 20062007 рр. Резерв для допов
нення вказаних переліків Фонд повністю вичерпав.
На виконання низки доручень Кабінету Міністрів України що

до надання додаткових інвестиційнопривабливих об’єктів для
приватизації у 2006 р. пропозицій від органів виконавчої влади,
уповноважених управляти державним майном, майже не над
ходило. Про це Фонд неодноразово повідомляв своїми листа
ми Кабінет Міністрів України та Міністерство фінансів України.
Протягом 2006 р. проводилася робота щодо здійснення пе
редприватизаційної підготовки 9 підприємств агропромислово
го комплексу, заснованих на змішаній формі власності, а саме
таких проектно вишукувальних інститутів: «Житомирагропро
ект», «Чернігівагропроект», «Рівнеагропроект», «Сумиагропро
ект», «Львівагропроект», «Донецькагропроект», «Дніпропетров
ськагропроект», «Луганськагропроект» та «Украгроінжпроект».
Відповідно до наказу Фонду від 26.01.06 № 126 було продо
вжено термін здійснення заходів з передприватизаційної під
готовки ВАТ «Київський мотоциклетний завод» (підприємство
займає монопольне становище на загальнодержавному рин
ку) до кінця 2006 р.
На сьогодні Фонд спільно з Державним комітетом України
по земельних ресурсах створив робочу групу для проведення
перевірки дотримання вимог земельного законодавства з ме
тою економічного і правового обґрунтування прийняття рішення
про продаж об’єкта приватизації ВАТ «Київський мотоциклет
ний завод» разом із земельною ділянкою, на якій воно розта
шоване, відповідно до п. 5 Порядку продажу у 2006 р. земель
них ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти,
що підлягають приватизації, затвердженого постановою Кабі
нету Міністрів України від 26.09.06 № 1360.
Робоча група, склад якої затверджено спільним наказом Фо
нду та Державного комітету України по земельних ресурсах від
22.01.07 № 93/11, повинна провести перевірку щодо визна
чення відповідності вимогам чинного законодавства розпоря
дчих рішень керівництва підприємства стосовно розпоряджен
ня будівлями, спорудами, земельними ділянками та їх части
нами, що дозволить сформувати об’єкт продажу (земельну ді
лянку з визначеними межами), який може бути виставлений
на продаж.
На виконання спільного наказу Фонду та Національного кос
мічного агентства України від 21.06.04 № 1218/165 затвердже
но планграфік проведення передприватизаційної підготовки
ВАТ «НВП «Система», здійснюються заходи з передпривати
заційної підготовки підприємства.
Спільним наказом Державного комітету лісового господар
ства та Фонду від 09.10.06 № 220/1544 затверджено план
графік проведення передприватизаційної підготовки ДП «Рів
ненська сірникова фабрика».
Спільними наказами Міністерства оборони України та Фон
ду затверджено планиграфіки проведення передприватиза
ційної підготовки підприємств:
ДП «126 Харківський автомобільний завод» (наказ від
29.12.06 № 771/1991);
ДП «Одеський автомобільний завод» (наказ від 29.12.06
№ 772/1992);
Державне господарське об’єднання Концерн «Техвоєнсер
віс» (наказ від 29.12.06 № 773/1990).
На виконання підпункту «в» п. 2 Указу Президента України від
19.03.02 № 267 «Про організаційні заходи з підготовки об‘єктів
права державної власності до приватизації» та доручення Кабі
нету Міністрів України від 18.07.05 № 41336/12/104 щодо при
скорення роботи з передприватизаційної підготовки наказом
Фонду від 19.05.06 №797 затверджено перелік 18 підприємств
Міністерства оборони України, Міністерства промислової полі
тики України, Міністерства вугільної промисловості України, які
підлягають передприватизаційній підготовці у 2006 р.
На виконання цього наказу за пропозицією міністерства спі
льними наказами Мінпромполітики та Фонду затверджено пла
ниграфіки передприватизаційної підготовки підприємств:
ДП «Український державний науковотехнічний і проект
ний інститут промислових технологій» (наказ від 18.07.06
№ 271/1127); ДП «Запорізький конструкторськотехнологічний
інститут сільськогосподарського машинобудування» (наказ від
16.10.06 № 364/1586); ДП Регіональний торговосервісний
центр сільгоспмашин «Агротехпостач» (наказ від 16.10.06
№ 363/1587).
Передприватизаційна підготовка підприємств, які мають
стратегічне значення для економіки і безпеки держави, у
2006 р. не проводилась.
З метою прискорення підготовки вугільних підприємств до
приватизації спільним наказом Міністерства вугільної проми
словості України та Фонду від 24.02.06 №131/361 створено ро
бочу групу по координації роботи з підготовки до приватизації
підприємств вугільної промисловості та розроблено першоче
ргові заходи щодо підготовки підприємств вугільної промис
ловості до приватизації.
Відповідно до помісячних графіків підготовки об’єктів груп В, Г
та об’єктів агропромислового комплексу до продажу у 2006 р.,
затверджених наказом Фонду від 22.02.06 № 356 (із змінами
та доповненнями до нього від 26.05.06 № 821 та від 29.08.06
№ 1309), у 2006 р. передбачалось завершити підготовку до
продажу 18 об’єктів. Фактично до продажу підготовлено 10
об’єктів груп В, Г та АПК. По решті об‘єктів доопрацьовуються
плани розміщення акцій, приймаються рішення щодо зміни
способу приватизації або вирішується питання щодо привати
зації об‘єкта взагалі.
Відповідно до вимог Порядку захисту закріплення пакетів ак
цій у державній власності, затвердженого наказом Фонду від
18.08.2000 № 1732 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 06.09.2000 за № 585/4806 (зі змінами та доповнення
ми) за результатами проведених публічних захистів закріплен
ня у державній власності пакетів акцій ВАТ за поданням Фонду
Кабінетом Міністрів України прийняті рішення щодо закріплен
ня у державній власності на новий строк пакетів акцій 3 ВАТ:
«Київський науководослідний та проектноконструкторський
інститут «Енергопроект» — 25%+1 акція (розпорядження КМУ
від 31.05.06 № 303р); «Хартрон» — 50%+1 акція (розпоряджен
ня КМУ від 15.06.06 № 337р); «АТ Науководослідний інститут
радіотехнічних вимірювань» — 50%+1 акція (розпорядження
КМУ від 15.06.06 № 338р). Загальна номінальна вартість за
кріплених у державній власності пакетів акцій становить 16,099
млн грн.
Фондом 30.08.06 за участю представників корпорації «Укр
метротунельбуд», Мінекономіки, ВАТ «Харківметробуд», а та
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кож представників Секретаріату Президента України, Харків
ської облдержадміністрації і потенційного інвестора — компа
нії «Аrca Capital Bohemia, a.s.» проведено засідання робочої гру
пи щодо публічного захисту закріплення у державній власності
на новий строк пакета 50%+1 акція ВАТ «Харківметробуд». За
результатами проведеного публічного захисту робочою групою
Фонду прийнято рішення провести повторне засідання та при
йняти остаточне рішення стосовно доцільності закріплення у
державній власності на новий строк пакета акцій ВАТ «Харків
метробуд». Повторне засідання робочої групи Фонду із зазна
ченого питання на сьогоднішній день не проводилось у зв’язку
з підготовкою проекту Переліку об’єктів права державної вла
сності, що підлягають приватизації у 2007 р., до якого включено
і ВАТ «Харківметробуд» з передбаченим до продажу у 2007 р.
пакетом акцій у розмірі 50%+1 акція статутного фонду.
На виконання доручення Прем’єрміністра України від
09.02.06 № 68123/33/105 підготовлено і направлено лист до
Кабінету Міністрів України від 09.03.06 № 10193536 стосов
но «Заходів щодо підвищення ефективності функціонування
ВАТ «Укртелеком», які необхідно провести в передприватиза
ційний період».
Згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 20.02.06
№ 200СК/97 (до листа Центру технічних засобів управління і
телекомунікаційних систем від 09.02.06 № 15 ДСК) підготов
лено і направлено лист міністерствам, відомствам та голові
правління ВАТ «Укртелеком» від 14.03.06 № 10193867 сто
совно «Заходів щодо створення Державного спеціалізованого
підприємства електрозв’язку на базі філії ВАТ «Укртелеком».
У рамках інформаційномаркетингової програми Фонд про
водить роботу зі збирання, опрацювання та оприлюднення еко
номічної інформації, що характеризує фінансовомайновий
стан підприємств, які підлягають приватизації, з метою вивчен
ня попиту потенційних покупців. Така інформація надається Фо
нду органами, уповноваженими управляти державним майном,
на стадії підготовки підприємств до приватизації.
За 2006 р. оприлюднена економічна інформація по 8 підпри
ємствах групи В та 3 підприємствах групи Г, а саме:
група В:
ДП «Харківський релейний завод «Радіореле»; ДП «Харків
ська виробничотехноторгова фірма «Берізкасервіс»; ВАТ «Го
рлівський машинобудівний завод «Універсал» (Донецька обл.);
Ізюмський тепловозоремонтний завод (Харківська обл.); ЦМК
ДП «Експериментальна фабрика спортивного одягу» (Чернігів
ська обл.); ДП «Львівприлад»; ДП Прилуцький завод протипо
жежного та спеціального машинобудування «Пожспецмаш»
(Чернігівська обл.); Херсонський державний завод «Палада»;
група Г:
ВАТ «Київський мотоциклетний завод»; ВАТ «Горлівський ма
шинобудівний завод» (Донецька обл.); Сєверодонецьке ДВП
«Об’єднання «Азот» (Луганська обл.).
За основним видом економічної діяльності всі підприємства
належать до переробної промисловості, крім ДП «Харківська
виробничотехноторгова фірма «Берізкасервіс», основним ви
дом економічної діяльності якого є ремонт побутової радіоеле
ктронної апаратури.
Станом на 01.01.07 спостерігалась заінтересованість з бо
ку вітчизняних потенціальних інвесторів по ДП ДВАТ «Трест
«Олександріярозрізобуд» ДХК «Олександріявугілля» (Кірово
градська обл., група В), попит на який вивчався в 2005 р., по
ВАТ «Київський мотоциклетний завод», ДП Прилуцький завод
протипожежного та спеціального машинобудування «Пожспец
маш» та ДП «Львівприлад». Основним чинником, що заінтере
сував потенційних покупців і вплинув на їх вибір, є наявні виро
бничі потужності підприємств.
Потенційні покупці бажаним способом приватизації обира
ють: ДП ДВАТ «Трест «Олександріярозрізобуд» ДХК «Олексан
дріявугілля» — купівлю ЦМК або пакета акцій за конкурсом; ВАТ
«Київський мотоциклетний завод» — купівлю ЦМК за конкур
сом; ДП «Львівприлад» — купівлю ЦМК на аукціоні; ДП Прилу
цький завод протипожежного та спеціального машинобудуван
ня «Пожспецмаш» — купівлю ЦМК або пакета акцій за конкур
сом.
Крім того, на виконання доручення Прем’єрміністра Украї
ни № 3/1304 від 15.05.06 підготовлено для оприлюднення еко
номічну інформацію по НАК «Украгролізинг» (м. Київ). Основ
ним видом діяльності підприємств компанії є фінансова діяль
ність. Однак, станом на 31.12.06 заінтересованість з боку по
тенційних інвесторів не спостерігалась.
Відповідно до законодавства про оцінку майна Фонд здійс
нював рецензування звітів про оцінку майна для приватизації,
продажу на конкурентних засадах, продажу майна згідно з пла
ном санації, обміну, оренди тощо.
За звітний період забезпечено рецензування 37 звітів про
оцінку ЦМК, паїв, акцій, часток, об’єктів у нематеріальній фор
мі та 421 звіт з оцінки вартості майна.
Відповідно до вимог Методики оцінки майна, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.03 №1891, фа
хівцями Фонду здійснювалась стандартизована оцінка з роз
рахунку початкової вартості пакетів акцій ВАТ для продажу їх
через організаторів торгівлі паперами (крім міжнародних
фондових ринків), на ВГРА, САГК та за конкурсом. Зокрема, за
9 міс. 2006 р. складено:
54 акти оцінки пакетів акцій ВАТ для продажу на конкурент
них засадах (крім конкурсів) сумарною початковою вартістю
225,73 млн грн.;
14 актів оцінки пакетів акцій ВАТ, що пропонуються до про
дажу за конкурсом, початковою вартістю пакетів 620,75 млн
грн.
Згідно з вимогами ст. 13 Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» здій
снено рецензування зазначених вище 68 актів оцінки пакетів
акцій ВАТ. Було забезпечено рецензування 21 акта оцінки па
кетів акцій ВАТ, приватизація яких здійснюється РВ Фонду. Крім
того, здійснено рецензування 2 зведених актів оцінки об’єкта
незавершеного будівництва (ОНБ).
Контроль договорів купівліпродажу.
Вагомий інструмент у руках держави, який у першу чергу дає
не тільки можливість, а й право державі впливати на управлін
ня майном, це — контроль за виконанням умов договорів купі
вліпродажу об‘єктів приватизації. Жорсткі інвестиційні зобо
в‘язання, в тому числі соціальні, та чіткий контроль за їх вико
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нанням протягом багатьох років — це непорушні принципи, яки
ми керується Фонд у своїй діяльності. Саме це може служити
запорукою поліпшення інвестиційного клімату в державі, за
охоченням для вибору спрямування коштів інвесторів, а також
захисту прав трудових колективів.
Завдяки такій політиці Фонду загальні показники виконання
покупцями інвестиційних зобов’язань значно поліпшилися.
Однак, у загальному обсязі зобов’язань покупців державно
го майна щодо забезпечення погашення заборгованостей під
приємств за різними напрямами слід окремо виділити догово
ри купівліпродажу підприємств, які мають заборгованість по
платежах за іноземними кредитами, отриманими під гарантії
Уряду України. Це договори купівліпродажу пакетів акцій ВАТ
«Лисичанськнафтаоргсинтез» (від 18.06.2000 № КПП271), ВАТ
«Запорізький алюмінієвий комбінат» (від 08.02.01 № КПП307)
та ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» (від 01.06.04
№ КПП444).
За першим з цих договорів покупцем («ТНКУкраїна») забез
печено погашення заборгованості підприємства перед Мініс
терством фінансів України у сумі 18,85 млн євро, внаслідок ви
конання Україною гарантійних зобов’язань за кредитом перед
банком «West LB». Крім того, забезпечено погашення підпри
ємством залишку заборгованості за кредитом перед цим бан
ком. Загальна сума погашення становить більше 70 млн євро.
За двома іншими договорами, передбачені ними заходи, не
здійснені. В обох випадках зафіксовано невиконання умов до
говорів, але у позовах Фонду про розірвання договорів судо
вими інстанціями відмовлено. Так, за договором купівлі
продажу пакета акцій ВАТ «ЗАлК» покупцем (ЗАТ «АВТОВАЗ –
Інвест») не забезпечено рефінансування реальних дійсних зо
бов’язань комбінату за кредитною угодою з Державним екс
портноімпортним банком України на загальну суму 76,45 млн
дол. США. З 2001 р. здійснюється робота в судах з метою вирі
шення цього питання.
За договором купівліпродажу пакета акцій ВАТ «Херсонсь
кий бавовняний комбінат» Фонд зафіксував нездійснення чер
гового платежу в сумі 0,5 млн дол. США на погашення кредиту
за угодою з ВАТ «Укрексімбанк». У позові про розірвання дого
вору Фонду було відмовлено.
На сьогодні Фондом разом з іншими державними установа
ми вживаються за обома договорами всі можливі заходи що
до виправлення ситуації.
Загальне перевищення фактичних інвестиційних надходжень
у підприємства в порівнянні з плановими досягнуто за рахунок
випередження покупцями термінів виконання інвестиційних зо
бов’язань (та перевиконання їх за обсягом) за більшістю дого
ворів, які контролюються.
Станом на 01.01.07 у власність держави повернуто 227 об’
єктів приватизації (81 пакет акцій, 42 ЦМК і 104 ОНБ), ще за
174 договорами претензійнопозовна робота щодо їх розірван
ня (визнання недійсними) і повернення об’єктів приватизації у
державну власність продовжується (з них 22 — пакети акцій,
25 — ЦМК та 127 — ОНБ).
У 2006 р., наприклад, завершено роботу із розірвання дого
вору купівліпродажу пакета акцій ВАТ «Конотопський ремо
нтномеханічний завод» та повернення придбаного пакета ак
цій у державну власність. Покупець (ТОВ «Інженерна компа
нія «С»Пром») не виконав зобов’язання, передбачені догово
ром, у тому числі не погасив заборгованість товариства із за
робітної плати працівникам підприємства, перед бюджетом та
позабюджетними фондами. На сьогодні зазначений пакет ак
цій повернуто у державну власність, а Фондом продовжується
робота із стягнення з покупця пені та штрафу, передбачених
законодавством.
З числа повернутих у державну власність об’єктів привати
зації повторно продано 138 об’єктів. У їх числі: 46 пакетів ак
цій, 68 ОНБ та 24 ЦМК.
Загальна сума коштів, отриманих від повторного продажу по
вернутих державі за рішеннями судів об’єктів, становить 93,87
млн грн. (для порівняння: від першого продажу цих об’єктів бу
ло одержано 45,19 млн грн.).
(Докладніше інформацію щодо контролю договорів купівлі
продажу читайте у нижченаведений довідці про результати ко
нтролю за виконанням умов договорів купівліпродажу об’єк
тів приватизації, здійсненого державними органами привати
зації у 2006 р.).
Формування Єдиного реєстру об‘єктів державної власності.
Практичним результатом роботи Фонду з виконання рішень
Уряду стало проведення разом з іншими органами державної
влади інвентаризації об’єктів державної власності (на рівні юри
дичних осіб та державного майна) і формування за її результа
тами Єдиного реєстру об’єктів державної власності — загаль
нодержавної інформаційної системи — єдиного банку даних
щодо об’єктів державної власності на основі Моделі програм
нотехнічного комплексу, в який входить облікова та інформа
ційноаналітична система, що дає можливість в автоматизо
ваному режимі отримувати інформацію про об’єкти державної
власності та проводити моніторинг процесу їх трансформації.
У процесі створення Єдиного реєстру було розроблено та
впроваджено систему, що реалізує єдиний алгоритм проведен
ня інвентаризації та налагодження обліку об’єктів державної
власності та надання відомостей до Єдиного реєстру, який вті
лений в автоматизованій системі первинного збирання, нако
пичення та ведення даних Єдиного реєстру — «Юридичні осо
би». Зазначена система дозволяє кожному органу державної
влади в автоматизованому режимі:
проводити інвентаризацію об’єктів державної власності; фо
рмувати бази даних державних підприємств, установ, органі
зацій; формувати бази даних нерухомого державного майна,
а також державного майна, яке не увійшло до статутних (пайо
вих) фондів господарських товариств, створених у процесі ко
рпоратизації і приватизації.
Ця система була розповсюджена та впроваджена в усіх ор
ганах державної влади, їх структурних підрозділах та підвідом
чих підприємствах, установах та організаціях. Фахівцями Фон
ду постійно надавалась методична допомога усім суб’єктам ін
вентаризації, які брали участь у формуванні Єдиного реєстру.
Для оперативного вирішення проблемних питань стосовно
інвентаризації, формування та ведення Єдиного реєстру об‘
єктів державної власності фахівцями Фонду забезпечувалась
діяльність роботи Міжвідомчої робочої групи під головуванням

В.П. Семенюк, до складу якої входили фахівці 17 провідних мі
ністерств та відомств. Станом на початок 2007 р. було органі
зовано та проведено 33 засідання, на яких прийняті рішення,
що суттєво вплинули на хід проведення інвентаризації.
Ст. 6 Закону України «Про управління об’єктами державної
власності» від 10.10.06 №185V уповноважено органи управ
ління вести облік об’єктів державної власності, що перебува
ють в їх управлінні, здійснювати контроль за ефективним вико
ристанням та збереженням таких об’єктів, забезпечувати на
дання розпоряднику Єдиного реєстру об’єктів державної вла
сності (Фонду) інформації про наявність і поточний стан майна
об’єктів державної власності та будьякі зміни в їх стані.
У процесі проведення інвентаризації органи державного
управління надали інформацію про 33 809 об’єктів (юридич
них осіб) державної та державної корпоративної форми влас
ності, які розподілені на:
юридичні особи, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери
управління органу державної влади, який цього не підтвер
джує, — 10 908 об’єктів; юридичні особи, належність яких до
сфери управління відповідного органу державної влади під
тверджена цим органом,— 22 691 об’єкт, а саме: дані, про
належність яких до сфери управління органу державної влади
збігаються з даними ЄДРПОУ — 18 286 об’єктів; які згідно з
даними ЄДРПОУ належать до сфери управління іншого органу
державної влади — 3 311 об’єктів; відомості про які в ЄДРПОУ
відсутні — 1 094 об’єкти.
Крім того, по 1 342 юридичних особах органи державної вла
ди не надали інформацію.
Таким чином, у підсумку виявлено більше 16 тис. юридичних
осіб (вірніше — 16 тис. записів у ЄДРПОУ), які потребують упо
рядкування облікових даних (не визнані жодним органом дер
жавного управління, або інформацію про них не надав ніякий
орган управління, в облікових даних органом управління юри
дичних осіб визначено корпорацію, або іншу юридичну особу,
що не є органом державної влади, записи про юридичні осо
би, які вже ліквідовані тощо).
Для упорядкування обліку виявлених об‘єктів, які не визнані
жодним органом влади, рішенням Уряду (постанова КМУ від
30.11.05 № 1121) у регіонах створено комісії під керівництвом
обласних державних адміністрацій, координацію та методоло
гію роботи яких забезпечує Фонд.
Комісіями опрацьовано 2 971 об’єкт, з них організована ро
бота із завершення процедури реєстрації припинення 332
юридичних осіб, що не визнані органами державного управ
ління, 400 об‘єктів визнані органами управління, 240 об‘єктів
визнані комунальною власністю — ведеться робота з пере
реєстрації. Надані акти обстеження юридичної особи по 353
об’єктах, продовжується робота по 294 об‘єктах.
Управління корпоративними правами держави.
Для забезпечення оперативного обліку акцій, часток, паїв,
що належать державі у статутних фондах господарських това
риств, здійснення ефективного управління корпоративними
правами держави Фондом відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 29.10.03 №1679 сформовано та ведеться
Реєстр корпоративних прав держави.
Структура корпоративних прав держави станом на 01.01.06
та 01.01.07 наведена у таблиці:

Загальна
кількість

до 10%

від 10
до 25%

від 25
до 50%

від 50
до 100%

Вид ГТ
станом станом станом станом станом станом станом станом станом станом
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
01.01.06 01.01.07 01.01.06 01.01.07 01.01.06 01.01.07 01.01.06 01.01.07 01.01.06 01.01.07

ВАТ, утворені в
процесі привати
зації та корпора
тизації

954

777

203

158

ХК, ДАК, НАК

32*

31*

0

0

0

0

0

0

32

31

АТ, утворені за
участю ФДМУ

117

117

33

33

18

19

49

47

17

18

ТОВ

92

88

12

11

23

23

33

33

24

21

АТ, які знаходять
ся на обліку ін
ших органів
виконавчої влади 121

122

0

0

0

5

116

117

355 419

400

Разом

1 316 1 135 248

0
202

176 136

217 178

345

5
432

270 230

213

*У т. ч. 17 ХК, які знаходяться на обліку в інших органів виконавчої влади.

Як свідчать дані вищенаведеної таблиці, протягом 2006 р. за
гальна кількість господарських товариств зменшилась на 181
господарське товариство. Зокрема, загальна кількість ВАТ,
створених у процесі приватизації та корпоратизації, зменши
лась на 177 ВАТ, а саме: з державною часткою до 10% — на 45
ВАТ, з державною часткою від 10 до 25% — на 40 ВАТ, з держа
вною часткою від 25 до 50% — на 75 ВАТ та з державною час
ткою від 50 до 100% — на 17 ВАТ.
Одним із шляхів удосконалення системи управління об’єк
тами державної власності та забезпечення їх ефективного ви
користання є першочерговий продаж належних державі дріб
них та інвестиційно непривабливих пакетів акцій підприємств,
державна частка у статутному фонді яких становить 25 та мен
ше відсотків.
Завдяки вжитим протягом 2006 р. Фондом заходам, корпо
ративний портфель держави в основному зменшився на кіль
кість пакетів акцій ВАТ, які не дають державі права вирішаль
ного впливу на прийняття управлінських рішень. Так, із загаль
ної кількості ВАТ, на яку зменшився корпоративний портфель
держави, ВАТ з державною часткою до 25 відсотків становить
48 % , а до 50 відсотків — 90%.
Відповідно до помісячного плану податків, зборів та плате
жів загального фонду Державного бюджету України на 2006 р.,
розробленого Міністерством фінансів України, планове завдан
ня з надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)
господарських товариств, які є у державній власності, на 2006 р.
становило 434,12 млн грн.
Станом на 31.12.06 згідно з рішеннями загальних зборів по
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61 господарському товариству нараховано дивідендів за ре
зультатами фінансовогосподарської діяльності у 2005 р. на ак
ції (частки, паї) господарських товариств, управління корпора
тивними правами у яких здійснює Фонд, загальною сумою
514,12 млн грн.
Протягом 2006 р. до Державного бюджету України перера
ховано дивідендів у сумі 538,46 млн грн., що становить 124,04%
річного плану.
Зокрема, протягом 2006 р. найбільші перерахування дивіде
ндів до Державного бюджету України були здійснені, млн грн.:
ВАТ «Укртелеком» — 235,84;
ВАТ «Одеський припортовий завод» — 142,12;
ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» — 80,45.
Крім того, до доходної частини державного бюджету Фон
дом було перераховано 400,24 млн грн. компенсації за недо
отримані дивіденди на державні корпоративні права, стягнуті
з ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» відповідно до умов Угоди від
30.11.06.
Фонд постійно працює над питанням контролю за нараху
ванням та своєчасною сплатою дивідендів на державні корпо
ративні права. Це підтверджується і виконанням встановлених
планових завдань.
Так, наприклад, за результатами фінансовогосподарської
діяльності 2005 р. ВАТ «Одеський припортовий завод» було на
раховано дивідендів на державні корпоративні права в розмірі
142,12 млн грн., які сплачено в повному обсязі.
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ВАТ
«Турбоатом» було прийнято рішення про нарахування дивіде
ндів на державні корпоративні права за результатами фінан
совогосподарської діяльності в 2005 р. у розмірі 5,28 млн грн.,
які теж було сплачено у повному обсязі.
За результатами фінансовогосподарської діяльності за 2005 р.
ЗАТ «Сєверодонецьке об’єднання «Азот» нараховано дивіден
дів на державні корпоративні права в розмірі 25,66 млн грн.,
які сплачено повністю.
Однак, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ВАТ
«Нафтохімік Прикарпаття» від 22.02.06 було прийнято рішення що
до нарахування дивідендів на державні корпоративні права за ре
зультатами фінансовогосподарської діяльності за 2005 р. у роз
мірі 7,03 млн грн., які не сплачено до держбюджету у 2006 р. Фонд
звертався до ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» листами від 13.11.06
№ 102816210 та від 06.12.06 № 102817738 з вимогою про
сплату визначеної суми дивідендів.
Державні корпоративні права ВАТ «Нафтохімік Прикарпат
тя» становлять лише 26%, тому Фонд, не маючи значних важе
лів впливу на голову правління ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття»,
звернувся листом від 22.12.06 № 102818848 до Генеральної
прокуратури України з проханням вжити заходів щодо сплати
зазначеного боргу. Генеральна прокуратура України листом від
09.01.07 № 19552 вих.07 повідомила, що прокуратурі Івано
Франківської області доручено перевірити доводи, викладені
в листі Фонду.
На даний час відповідно до ст. 46 та 49 Закону України «Про
господарські товариства» члени ради акціонерного товарист
ва (спостережної ради) не можуть бути членами виконавчого
органу та ревізійної комісії, членами ревізійної комісії не мо
жуть бути члени правління, ради акціонерного товариства (спо
стережної ради) та інші посадові особи.
Роз’яснення ДКЦПФР з цього питання, надані Фонду листом
від 16.08.06 № 10/04/12278, передбачають, що «…одночасне
членство одного і того ж акціонера в обох органах управління
акціонерним товариством забороняється законом».
Оскільки на сьогодні набрав чинності Закон України «Про
управління об’єктами державної власності», яким передбачено,
що у разі якщо корпоративні права держави перевищують 25%
статутного фонду господарської організації, то до складу нагля
дової ради та ревізійної комісії обов’язково включається пред
ставник уповноваженого органу управління (уповноваженої осо
би). У зв’язку з цим виникає необхідність внесення відповідних
змін до Закону України «Про господарські товариства».
З метою реалізації Закону України «Про управління об’єкта
ми державної власності» здійснювалась робота щодо вдоско
налення чинного законодавства з питань корпоративного
управління, а саме: розроблено проект постанови Кабінету Мі
ністрів України «Про порядок формування дивідендної політи
ки», наказом Фонду затверджено порядок видачі та форму за
вдання на голосування членам наглядових рад господарських
товариств, які представляють інтереси держави, та Методичні
рекомендації щодо участі представника Фонду в загальних збо
рах акціонерів, розроблені та направлені Міністерству еконо
міки України пропозиції щодо нової редакції постанови Кабіне
ту Міністрів України «Про управління корпоративними права
ми держави», надані пропозиції ГоловКРУ щодо порядку при
значення, діяльності, оплати праці та відповідальності держав
них контролерів.
У межах виконання Плану заходів щодо поліпшення інвести
ційного клімату в Україні, затвердженого Указом Президента
України від 24.11.05 № 1648/2005, та Плану заходів з реаліза
ції Основних напрямів розвитку фондового ринку України на
20062010 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Мі
ністрів України від 07.03.06 № 131, Фондом протягом 2006 р.
були проведено загальні збори акціонерів, на яких розглянуто
та затверджені проекти змін до статутів та внутрішніх докумен
тів товариств. З метою впровадження принципів корпоратив
ного управління в господарських товариствах, державна част
ка у статутних фондах яких становить 100%, протягом 2006 р.
було розроблено та затверджено нові редакції статутів акціо
нерних товариств.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
29.11.06 № 1673 «Про стан фінансовобюджетної дисципліни,
заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за
використанням державного майна і фінансових ресурсів» бу
ло забезпечено внесення змін до контрактів з керівниками го
сподарських товариств, державна частка яких становить по
над 50%, стосовно встановлення відповідальності керівника
щодо дотримання фінансового та бюджетного законодавства,
а також виконання у визначені строки законних вимог органів
державної контрольноревізійної служби.
Відповідно до Порядку складання, затвердження та контро
лю виконання фінансового плану державного комерційного та
казенного підприємства, господарського товариства, у статут
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ному фонді якого більше 50% акцій (часток, паїв) належить дер
жаві, затвердженого наказом Міністерства економіки України
від 21.06.05 № 173 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 07.07.06 за № 809/12683, було забезпечено внесення
змін до контрактів з керівниками господарських товариств,
державна частка яких перевищує 50%, щодо встановлення осо
бистої відповідальності керівника за виконання показників річ
ного фінансового плану.
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
19.04.06 № 542 «Деякі питання оплати праці керівників підпри
ємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’
єднань державних підприємств» та від 19.05.99 №859 «Про
умови та розмір оплати праці керівників підприємств, засно
ваних на державній, комунальній власності, та об’єднань дер
жавних підприємств» розроблено умови, показники та розмі
ри преміювання за ефективне управління державним майном
керівників виконавчих органів господарських товариств, які за
тверджено наказом Фонду. Дію зазначених умов поширено на
відкриті акціонерні товариства, що створені в процесі прива
тизації та корпоратизації, холдингові компанії до проведення
перших загальних зборів акціонерів, а також за рішенням за
гальних зборів акціонерів — до реалізації 50% і більше акцій
(часток), що належать державі.
З метою підвищення ефективності управління корпоратив
ними правами держави в регіонах видано наказ Фонду «Про
посилення контролю за роботою регіональних відділень ФДМУ
з управління державними корпоративними правами».
Для своєчасного затвердження фінансових планів господар
ськими товариствами, у статутних фондах яких більше 50% ак
цій належать державі, видано наказ Фонду «Про подання та ви
конання фінансових планів господарських товариств».
Щокварталу проводиться оцінка діяльності відповідальних
представників держави в органах управління товариств відпо
відно до Основних критеріїв та порядку проведення оцінки ви
конання державними службовцями функцій з управління кор
поративними правами держави у господарських товариствах,
у статутних фондах яких є державна частка, які затверджено
наказом Фонду.
Підсумки та аналіз фінансовогосподарської діяльності за
2006 р. господарських товариств, які знаходяться в управлінні
Фонду, будуть проведені тільки після 20 лютого 2007 р. на під
ставі річної звітності, термін подання якої встановлено поста
новою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419.
Управління державним майном.
Протягом 2006 р. Фондом продовжувалась систематична ро
бота з вдосконалення управління державним майном, яке не
увійшло до статутних фондів господарських товариств у про
цесі приватизації, але залишилось у них на балансі.
Зокрема, проводиться постійна робота з Фондом майна АР
Крим та РВ Фонду щодо забезпечення повноти та достовірності
інформації, занесеної до підсистеми «Етап–майно», яка є скла
довою частиною Єдиного реєстру об’єктів державної власнос
ті, а також відповідності її занесення до встановлених вимог.
Фондом майна АР Крим та РВ Фонду на виконання наказу
Фонду від 09.06.99 № 1077 протягом 2006 р. перевірено стан
утримання, зберігання та використання 13 265 об’єктів держа
вного майна, які не увійшли до статутних фондів 1 091 госпо
дарського товариства та перебувають на їх балансах.
Під час проведення перевірок зазначеного майна при вияв
ленні порушень його утримання, зберігання та використання
Фондом майна АР Крим та РВ Фонду оперативно вживаються
відповідні заходи з їх усунення, зокрема, проводиться робота
з правоохоронними органами, ведеться претензійнопозовна
робота з метою відшкодування збитків державі в результаті не
належного утримання та використання державного майна.
Протягом 2006 р. реалізовано управлінських рішень щодо
7 744 об’єктів державного майна, зокрема:
приватизовано — 1 039 об’єктів; передано в оренду — 307;
передано в комунальну власність — 4 099, з них 1 969 житлових
будинків; передано до сфери управління міністерств та інших
органів центральної виконавчої влади — 224; передано госпо
дарським товариствам на умовах договору зберігання – 315; ін
ші (знято з балансу на підставі свідоцтва на право власності на
одно та двоквартирні житлові будинки тощо) – 1 760 об’єктів.
Фондом постійно проводиться робота зі створення сприят
ливих умов для управління вищезазначеним майном шляхом
відпрацювання проблемних питань, пов’язаних з його управ
лінням.
Так, для забезпечення прискорення передачі житлового фо
нду разом з обслуговуючою його інженерною інфраструктурою
до комунальної власності Фондом підготовлено звернення до
Київської та Севастопольської міських державних адміністра
цій, обласних державних адміністрацій та Ради міністрів АР
Крим з клопотанням щодо розгляду на колегіях питань, пов’я
заних з передачею зазначених об’єктів житлового фонду до ко
мунальної власності органам місцевого самоврядування, а та
кож надані відповідні доручення з цього питання Фонду майна
АР Крим, РВ Фонду, які в свою чергу щомісяця звітують Фонду
про проведену роботу. Фондом постійно проводиться робота
з узагальнення інформації щодо використання міністерствами,
відомствами та іншими центральними органами виконавчої
влади належних їм, а також підприємствам, установам, органі
заціям і навчальним закладам, що перебувають у сфері їх управ
ління, нежитлових будинків та приміщень у м. Києві. Зазначена
інформація надається на вимогу робочої групи з координації
роботи щодо ефективного використання нежитлових будинків
та приміщень у м. Києві, які належать до державної власності,
створеної відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів Укра
їни від 25.10.02 № 605р та від 02.06.03 № 303. За результата
ми узагальнення на запити міністерств, відомств та інших
центральних органів виконавчої влади готуються пропозиції
щодо можливих варіантів їх розміщення.
Протягом 2006 р. Фонд опрацював та погодив 126 проектів
рішень Кабінету Міністрів України про передачу об’єктів права
державної власності (ЦМК підприємств, установ, організацій
та нерухомого майна) із сфери управління одних до сфери
управління інших органів, уповноважених управляти держав
ним майном, із державної до комунальної власності та із кому
нальної у державну власність.
Крім того, Фондом разом з іншими центральними та місце
вими органами виконавчої влади видано 9 спільних наказів про

передачу об’єктів права державної власності із сфери управ
ління Фонду до сфери управління центральних або місцевих
органів виконавчої влади.
Щодо орендних відносин.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2006
рік» бюджетне завдання із забезпечення надходження коштів
орендної плати за державне майно (крім військового майна і
майна НАНУ) визначено у розмірі 280 млн грн., при цьому, згі
дно з додатком 8 до цього закону, за Фондом закріплено конт
роль за справлянням (стягненням) платежів від оренди держа
вного майна до Державного бюджету України.
З метою забезпечення виконання у 2006 р. та у наступних
роках поставлених завдань, а також з метою подальшого ефе
ктивного розвитку орендних відносин центральним апаратом
Фонду були проведені такі організаційнометодологічні захо
ди: підготовлено законопроект «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» (щодо орендних відносин) та ма
теріали до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.06
№ 1846 «Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку
використання плати за оренду державного майна».
Зазначеною постановою передбачається:
упровадження механізму визначення ринкової орендної пла
ти, який передбачає з урахуванням підвищення орендних ста
вок у 1,52 рази та незалежної оцінки об’єктів оренди визначати
за Методикою стартовий рівень орендної плати. Орендарі ма
ють визначатись за конкурсом. У процесі конкурсу шляхом кон
куренції потенційних орендарів визначатиметься ринковий рі
вень орендної плати за кожний об’єкт оренди; узгодження норм
Закону України «Про оренду державного та комунального май
на» і Господарського кодексу України; усунення невизначеності
щодо напряму спрямування надлишку суборендної плати за
об’єкт суборенди, який не може отримувати орендар; удоско
налення механізму повернення орендованих ЦМК; можливість
поширення норм Закону України «Про оренду державного та ко
мунального майна» на державні (національні) акціонерні компа
нії, холдингові компанії, 100% акцій яких належать державі.
Фондом був розроблений Порядок надання орендарю згоди
орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних по
ліпшень орендованого державного майна, затверджений нака
зом від 03.10.06 № 1523 і зареєстрований в Міністерстві юсти
ції України 18.10.06 за № 1123/12997. Цим наказом встановлю
ється єдиний порядок регулювання відносин між орендодавцем
та орендарем державного майна в частині узгодження здійснен
ня орендарем невід‘ємних поліпшень орендованого майна.
З метою захисту і збереження державного орендованого
майна органами приватизації здійснюється постійний контроль
за виконанням орендарями умов договорів оренди, станом ви
користання орендованого майна, а також здійснюється моні
торинг основних показників діяльності орендних/орендованих
підприємств, контроль використання амортизаційних відраху
вань на поновлення орендованого майна тощо. За результата
ми цієї роботи вживаються відповідні заходи, спрямовані на
збереження та підвищення ефективності використання держа
вного майна у процесі орендних відносин.
Фонд організував системну роботу з контролю за надходжен
ням орендної плати від оренди державного майна. Плідна спів
праця з Державним казначейством України дає можливість Фо
нду щоденно отримувати інформацію про фактичне надходжен
ня коштів до Державного бюджету України.
За даними Державного казначейства України, у 2006 р. до
Державного бюджету України від оренди державного майна на
дійшло 328,445 млн грн., що становить 117,3% виконання річ
ного планового завдання.
Про динамічний розвиток орендних відносин в Україні свід
чить зокрема той факт, що щороку збільшується кількість до
говорів оренди державного майна. За даними Реєстру держа
вного орендованого майна, станом на 01.01.07 кількість дію
чих укладених та погоджених договорів органами приватизації
становила 26 600 од. (за період з 01.01.06 до 31.12.06 органа
ми приватизації було укладено, надано дозволів на укладання
договорів оренди державного майна та внесено до ІПС «ЕТАП
Оренда» 7 745 договорів оренди).
Одними з пріоритетних напрямів роботи органів приватиза
ції щодо забезпечення виконання щорічних бюджетних завдань
з надходження коштів від оренди державного майна є вжиття
штрафних санкцій (нарахування пені) до орендарів, які несвоє
часно сплачують орендну плату за користування державним
майном, а також систематичне проведення заходів щодо по
гашення заборгованості з орендної плати.
Так, за даними Реєстру державного орендованого майна у
2006 р. надходження пені за всіма договорами оренди до дер
жавного бюджету становлять 622,47 тис. грн.
Робота над удосконаленням законодавчої та нормативної
бази.
Фонд постійно проводить роботу з удосконалення законо
давства з питань управління державним майном та привати
зації шляхом розроблення і узгодження проектів законодавчих
та нормативноправових актів, а також супроводження їх під
час розгляду в Кабінеті Міністрів України з метою подання до
Верховної Ради України. Систематична робота над удоскона
ленням приватизаційного законодавства спрямована на при
ведення його норм у відповідність до вимог часу, пріоритетів
та стратегії держави щодо розпорядження, управління та роз
державлення майна, визначених Урядом України.
Від своєчасного оновлення законодавства в сфері управлін
ня державним майном та приватизації, врегулювання пробле
мних питань та усунення прогалин залежить ефективність про
ведення процесу роздержавлення майна, поліпшення інвести
ційної складової цього процесу.
Фонд постійно здійснює заходи щодо супроводження роз
гляду в депутатських фракціях (групах), комітетах Верховної Ра
ди України та на її пленарних засіданнях законопроектів, голо
вним розробником яких є Фонд, а також таких, що відносяться
до його компетенції.
За дорученням Кабінету Міністрів України Фонд здійснює
представлення законопроектів, що відносяться до його ком
петенції, у сесійній залі Верховної Ради України, на засіданнях
комітетів Верховної Ради України.
Протягом 2006 р. під час супроводження Фондом на 26 пле
нарних засіданнях Верховної Ради України 72 законопроектів
— 23 прийнято в цілому, 12 — за основу, 15 — відхилено, 4 —
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направлено на повторне перше читання, 12 — направлено на
доопрацювання, 4 — скасовано, 2 — не включено до порядку
денного. Фонд взяв участь у 52 засіданнях комітетів (комісії)
Верховної Ради України під час розгляду 122 законопроектів (з
них 67 — підтримано).
Проведено плідну роботу для прийняття Верховною Радою
України дуже важливих для Фонду законопроектів «Про управлін
ня об’єктами державної власності», «Про холдингові компанії»,
«Про внесення змін до деяких законів України» (щодо приватиза
ції у 2007 р.), у результаті чого законопроекти знайшли підтримку
у народних депутатів, були прийняті і вже набули чинності.
Ураховуючи налагоджену дієву та конструктивну співпрацю
Фонду та Верховної Ради України, прийнято в цілому розроб
лений Фондом законопроект «Про внесення змін до Господар
ського кодексу України» (щодо надання попередньої згоди Фо
нду на відчуження державного майна), який 30.01.07 підписав
Президент України.
Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від
30.08.06 № 30844/0/106 Фондом розроблено проект Закону
України «Про Державну програму приватизації на 2007—2009
роки» та підготовлено відповідні законопроекти з метою удо
сконалення базового законодавства з питань приватизації.
З метою забезпечення реалізації норм Програми, взаємо
узгодженості правової бази з питань приватизації, Фондом під
готовлено проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законів з питань приватизації», який включає нову редакцію за
конів України «Про приватизацію державного майна», «Про при
ватизацію невеликих державних підприємств (малу привати
зацію)», а також зміни до законів України «Про особливості при
ватизації об’єктів незавершеного будівництва», «Про особли
вості приватизації майна в агропромисловому комплексі».
Норми проектів законів України «Про Державну програму
приватизації на 2007—2009 роки» та «Про внесення змін до де
яких законів з питань приватизації» є взаємопов’язаними. Во
ни становлять єдиний пакет законодавчих актів, спрямованих
на реалізацію державної політики у сфері приватизації на су
часному етапі реформування відносин власності.
На даний час узгоджені з усіма заінтересованими централь
ними органами виконавчої влади законопроекти з висновком
Міністерства юстиції України в установленому порядку внесені
до Кабінету Міністрів України (лист від 25.01.07 №10181025).
Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від
30.08.06 № 30843/1/106 до листа ГоловКРУ від 22.08.06
№ 0212/1111 Фондом розроблено проект Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо
врегулювання майнових прав Національної академії наук Укра
їни та галузевих академій наук). На даний час законопроект зна
ходиться на розгляді Кабінету Міністрів України (лист Фонду
від 21.11.06 № 101816715).
Відповідно до Указу Президента України від 10.04.06 № 300/2006
«Про план першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльнос
ті» Фондом з метою встановлення єдиного підходу до реалізації
державного майна, забезпечення захисту інтересів держави при
відчуженні державного майна розроблено проект Закону України
«Про внесення змін до деяких Законів України» (щодо вдоскона
лення процедур відчуження державного майна). В установленому
порядку законопроект разом із пакетом необхідних документів ли
стом від 06.12.06 № 101817759 направлено на розгляд Кабінету
Міністрів України.
На сьогодні Фонд продовжує діяти на підставі Тимчасового
положення, затвердженого Постановою Верховної Ради Укра
їни від 07.07.92. Відсутність належного законодавчого визна
чення повноважень Фонду гальмує ефективне здійснення ним
визначених функцій.
Разом з тим, ефективна реалізація державної політики у сфе
рі управління, приватизації та розпорядження об‘єктами пра
ва державної власності неможлива без законодавчого вирішен
ня питання статусу Фонду та його РВ шляхом прийняття Зако
ну України «Про Фонд державного майна України», що має ви
значити правові основи діяльності Фонду, його функції, повно
важення та порядок їх здійснення.
Щодо інформаційного забезпечення діяльності Фонду.
З метою інформаційного забезпечення діяльності Фонду що
місячно проводяться пресконференції та зустрічі з представ
никами засобів масової інформації. Під час проведення цих за
ходів виносяться на розгляд актуальні проблеми управління та
приватизації державного майна, а також стан виконання за
вдань, визначених Верховною Радою України, Президентом
України та Урядом держави.
Зокрема, було висвітлено питання необхідності прийняття за
конів України «Про управління державним майном», «Про Дер
жавну програму приватизації на 2007—2009 роки», «Про Фонд
державного майна України», питання вдосконалення управлін
ня корпоративними правами держави, перспективи виконання
завдання з надходження коштів, вдосконалення механізмів про
дажу пакетів акцій вітчизняних підприємств, питання підвищен
ня ефективності контролю з боку Фонду за виконанням інвести
ційних зобов’язань власниками приватизованих підприємств.
Протягом 2006 р. відбулося 2 засідання Громадської колегії
при Голові Фонду, на яких Голова звітувала перед членами ко
легії за виконану роботу та обговорювалися проблемні питан
ня діяльності Фонду.
Крім того, за звітний період відбулося 10 засідань секцій Гро
мадської ради при Фонді, на яких розглядалися питання при
ватизації державного та комунального майна, оціночної діяль
ності, управління державним майном і корпоративними пра
вами держави, питання фондового ринку, забезпечення від
критості та прозорості діяльності Фонду.
За 2006 р. організовано більше 60 інтерв’ю керівництва Фо
нду для провідних засобів масової інформації, зокрема газе
там: «Контракти», «Экономические известия», «Інвестиційна га
зета», «Урядовий кур’єр», «Голос України», «Комерсант», «Ді
ло», «Факти», «Киевский телеграф», «Сільські вісті», регіональ
них ЗМІ, телеканалам УТ1, «1+1», Інтер, СТБ, ICTV, НТН та ін.
Крім того, керівник Фонду брала участь у програмі «Епіцентр»,
токшоу «Толока». Пресслужбою Фонду щоденно надається в
середньому 5 роз’яснень та коментарів на запити засобів ма
сової інформації.
Фонд у 2006 р. підготував 12 програм «Відкрита студія: акту
ально про приватизацію», яка виходить на хвилях УР1. У про
грамі взяли участь керівники Фонду. Формат програми перед
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бачає відповіді її учасників на запитання слухачів, головними
серед яких були питання щодо приватизації та управління під
приємствами.
Керівники та фахівці Фонду оперативно надають інформа
цію або інтерв’ю на запити засобів масової інформації.
Фонд розповсюджує інформацію через власний сайт
www.spfu.gov.ua, який вміщує докладні матеріали про його ді
яльність; на сайті діють рубрики «Новини пресслужби» та «Ак
туально», де щодня розміщуються новини, заяви та роз’яснен
ня за всіма напрямами діяльності Фонду. Щодня сайт відвідує
понад 300 осіб. З метою вдосконалення роботи сайту на сьо
годні фахівці Фонду впроваджують нові рубрики, технічні еле
менти, які б полегшили роботу з сайтом.
Фонд брав активну участь у роботі круглих столів «Наслідки
приватизації галузевих науководослідних і проектно
конструкторських установ та перспективи їх розвитку», «Дер
жавна програма економічного і соціального розвитку України
на 2007 рік як інструмент ефективного розвитку України», ор
ганізованих Спеціальною контрольною комісією Верховної Ра
ди України з питань приватизації та Комітетом Верховної Ради
України з питань економічної політики; комітетських слуханнях:
з проблем реформування державних та комунальних друкова
них засобів масової інформації у Комітеті Верховної Ради Укра
їни з питань свободи слова та інформації; на тему «Сучасний
стан галузевої науки: проблеми її розвитку та шляхи їх вирішен
ня» у Комітеті Верховної Ради України з питань промислової і
регуляторної політики та підприємництва; «Про хід виконання
Постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації парла
ментських слухань «Національна кінематографія: стан, пробле
ми та шляхи їх вирішення» та постанови Кабінету Міністрів Укра
їни «Про деякі питання порядку розповсюдження і демонстру
вання фільмів» від 16 січня 2006 р. № 20, підготовлених Комі
тетом Верховної Ради України з питань культури і духовності.
Протягом 2006 р. до Фонду надійшло 352 звернення та 40
запитів народних депутатів України, на які були надані змістов
ні відповіді та передбачені заходи щодо врегулювання пору
шених у них питань. Порушення терміну розгляду чи інших за
уважень не було. Переважна більшість звернень та запитів сто
сувалася питань приватизації конкретних об‘єктів, а також по
рушень у процесі приватизації.
З метою вирішення проблем, усунення недоліків у процесах
приватизації, подальшого розвитку процесу реформування від
носин власності, удосконалення законодавства з питань при
ватизації, управління та розпорядження державним майном,
забезпечення реалізації встановлених завдань на 2007 р., а та
кож для підвищення ефективності управління державною вла
сністю Фонд передбачає такі пріоритетні напрями діяльності:
забезпечення надходження грошових коштів до державного
бюджету відповідно до встановлених законами про державний
бюджет завдань завдяки застосуванню, насамперед, конкуре
нтних засад під час приватизації державного майна та продажу
об’єктів приватизації; створення привабливого інвестиційного
клімату в державі; вихід на світовий фондовий ринок та сприян
ня розвитку ліквідного, прозорого фондового ринку в державі;
врегулювання законодавчонормативної бази процесів прива
тизації, управління, використання та розпорядження державним
майном; підвищення ефективності державного сектору еконо
міки через оптимізацію структури його активів; продовження ін
вентаризації об’єктів державної власності; подальше удоскона
лення процесу перевірки та контролю за виконанням покупця
ми інвестиційних зобов’язань; створення надійної системи про
тидії відчуженню державного майна та корпоративних прав по
за процесами приватизації; удосконалення контролю за якістю
оцінки майна, дотримання єдиних підходів під час розроблення
нормативноправових актів з оцінки майна, створення системи
комплексного контролю за дотриманням законодавства з пи
тань оцінки майна та професійної оціночної діяльності.
Викладені напрями діяльності мають комплексно забезпе
чити подальший розвиток процесів реформування державно
го сектору економіки, посилити керованість процесами від
чуження об’єктів приватизації, сприяти аналізу та своєчас
ній підготовці переліків підприємств для приватизації, під
вищення функціонування фондового ринку, поліпшення рин
кового середовища країни та сприяти забезпеченню виконан
ня завдань з надходження грошових коштів до Державного
бюджету України.
Довідка про результати контролю за виконанням умов
договорів купівлі=продажу об’єктів приватизації, здійсне=
ного державними органами приватизації у 2006 р.
У процесі контролю державними органами приватизації (далі
— орган приватизації) реалізується комплекс таких заходів:
перевірки стану виконання покупцями об’єктів приватизації
взятих зобов’язань; застосування передбачених законодавст
вом санкцій при встановленні невиконання зобов’язань; кори
гування складу зобов’язань у разі обґрунтованої необхідності;
погодження перепродажу власником приватизованого об’єк
та у період дії умов договору купівліпродажу; вдосконалення
законодавчих і нормативних актів держави та Фонду в частині
відносин, що виникають при постприватизаційному супрово
дженні об’єктів приватизації.
На кінець 2006 р. на обліку органів приватизації знаходило
ся 12 516 договорів. З них:
договорів купівліпродажу пакетів акцій акціонерних това
риств — 1 103; договорів купівліпродажу об’єктів малої при
ватизації — 8 024; договорів купівліпродажу об’єктів незавер
шеного будівництва — 3 389.
Із загальної кількості зазначених договорів у 2006 р. підляга
ло перевірці виконання умов 4 453 договорів (решта 8 063 до
говори — це договори, умови яких уже виконані, внаслідок чо
го ці договори знято з контролю, та договори, строки виконан
ня умов яких наступають у наступні роки).
Протягом минулого року проконтрольовано стан виконання
умов усіх 4 453 договорів. Фактична ж кількість здійснених пе
ревірок становить 5 171.
За результатами цієї роботи можна зробити такі загальні ви
сновки.
Збереглася тенденція до поліпшення загальних показників
виконання власниками об’єктів приватизації взятих зобов’я
зань. Частка договорів, за якими при перевірках виявляються

порушення їх умов, стійко знижується. У 1996р. вона станови
ла 36,6% їх загальної кількості, а у звітному — 11,1% (574 дого
вори).
У кожному випадку встановлення невиконання умови дого
вору до покупців були застосовані відповідні санкції, передба
чені законодавством та умовами договорів. Загальна сума
штрафів та пені, стягнутих органами приватизації (за накопи
чувальним підсумком за всі роки), становить 11,92 млн грн. і
149,94 тис. дол. США, в тому числі протягом 2006 р. — 576,88
тис. грн.
У розрізі окремих груп договорів, з числа зазначених вище, стан
виконання їх умов (за накопичувальним підсумком) є таким.
З усіх договорів, які знаходяться на контролі органів прива
тизації, найбільша кількість порушень умов фіксується за до
говорами купівліпродажу об’єктів незавершеного будівницт
ва. З загальної їх кількості — 3 389, невиконання умов встанов
лено за 438 договорами (12,9% загальної кількості договорів
цієї групи). Неналежне виконання умов має місце за 53 дого
ворами (1,6%). Термін виконання умов не закінчився за 1 304
договорами (38,5%). У повному обсязі виконано умови 1 594
договорів (47,0%).
Найбільша кількість договорів з тих, що контролюються
(8 024), стосуються об’єктів малої приватизації. З них умови у
повному обсязі виконано за 5 829 договорами (72,6% загаль
ної кількості). Невиконання умов виявлене за 108 договорами
(1,7%). Неналежне виконання умов має місце за 49 договора
ми (0,6%). Термін виконання умов не настав за 2 038 догово
рами (25,4% ).
Стан виконання умов договорів купівліпродажу пакетів ак
цій є таким:
на обліку в органах приватизації перебуває 1 103 договори
купівліпродажу пакетів акцій ВАТ. Повне і своєчасне виконан
ня умов відзначено за 871 договором (майже 79,0% їх загаль
ної кількості). Неналежне виконання умов, тобто відставання
від передбачених договорами термінів, допущено покупцями
за 7 договорами (0,6%). Невиконання умов зафіксовано за 68
договорами (6,2%). За 157 договорами (14,2%) терміни вико
нання умов не закінчилися.
Серед зазначених договорів купівліпродажу пакетів акцій
178 договорів стосуються приватизації підприємств, що мають
стратегічне значення для економіки та безпеки держави. З них
на обліку центрального апарату Фонду знаходиться 101 дого
вір, у РВ — 77. Стан їх виконання є таким:
за 139 договорами (78,0% загальної кількості) умови вико
нано у повному обсязі;
за 17 договорами (9,6%) зобов’язання знаходяться у проце
сі виконання (інвестиційні зобов’язання та інші зобов’язання,
виражені у грошовій формі, виконані, а за іншими зобов’язан
нями кінцеві терміни їх виконання не закінчились); за 20 дого
ворами (11,2%) кінцеві терміни внесення інвестицій та вико
нання інших зобов’язань тривають; за 2 договорами (1,1%) за
фіксовано невиконання умов. На сьогодні вживаються заходи
щодо забезпечення безумовного їх виконання, а у разі недо
сягнення позитивних результатів — будуть вжиті заходи із ро
зірвання цих договорів та повернення об’єкта приватизації у
державну власність.
Типові порушення умов договорів купівліпродажу такі.
Найбільш значна частина порушень стосується порядку роз
рахунків за придбані об’єкти приватизації. Протягом 2006 р. це
порушення встановлено за 95 договорами (1,8% перевірених).
Недотримання порядку термінів державної реєстрації нової
форми власності придбаних покупцями об’єктів приватизації
виявлено за 48 договорами (майже один відсоток перевірених).
Поряд з недисциплінованістю покупців однією з причин пору
шення зазначеної умови договору є зволікання органів місце
вого самоврядування при оформленні відповідних документів.
Невиконання зобов’язань щодо збереження або забезпечен
ня певного виду діяльності приватизованих об’єктів зафіксо
вано за 9 договорами (0,2% перевірених).
Факти порушень виконання умови щодо збереження або збі
льшення обсягів виробництва продукції (послуг) упродовж ро
ку було виявлено за 3 договорами (майже 0,2% перевірених).
На контролі органів приватизації знаходиться 264 договори
(майже 6,0% загальної кількості договорів, які контролюються),
що мають умову щодо збереження кількості робочих місць, яка
склалася на об’єктах на момент приватизації, та 206 договорів
(4,6%), що мають умову щодо створення нових робочих місць.
Існуюча на момент приватизації кількість робочих місць на
підприємствах, стосовно яких укладено 264 договори з умо
вою щодо збереження на них робочих місць, становила майже
320 тис. од. Результати контролю зазначеної умови свідчать,
що на сьогодні кількість робочих місць становить майже 328
тис. од. Тобто власниками у післяприватизаційний період ро
бочі місця загалом збережено.
Поряд з тим невиконання зобов’язання щодо збереження кі
лькості робочих місць упродовж року встановлено за 2 дого
ворами, виявлено скорочення 218 робочих місць. Це порушен
ня встановлено РВ Фонду по Донецькій і Дніпропетровській об
ластях. Так, за договором купівліпродажу пакета акцій ВАТ
«Новгородський машинобудівний завод» (покупець — ВАТ
«Дружківський машинобудівний завод») встановлено, що з мо
менту приватизації на підприємстві кількість робочих місць ско
ротилася на 188 од. За це порушення покупцю нараховано
штраф у сумі 1,16 млн грн. РВ розпочато претензійнопозовну
роботу із стягнення з покупця штрафу та, враховуючи інші по
рушення умов договору, із його розірвання та повернення па
кета акцій у власність держави.
На виконання зобов’язань щодо створення нових робочих
місць, що передбачено 206 договорами, власниками прива
тизованих об’єктів створено майже 8 тис. нових робочих місць.
Наприклад, у Миколаївській області завдяки добудові і введен
ню в експлуатацію ТОВ «ТопТрейд» торговельного комплексу
«Магелан» створено 502 робочих місця; у Дніпропетровській
області на виконання умов договору купівліпродажу об’єкта
незавершеного будівництва (5й пусковий комплекс ВАТ «Дні
продзержинський завод електричних виконавчих механізмів»)
покупцем (ТОВ «Артметалтехнологія») об’єкт добудовано, ство
рено 470 нових робочих місць.
Поряд з тим невиконання цього зобов’язання у звітному ро
ці встановлено за 2 договорами. Наприклад, у Одеській обла
сті, за договором купівліпродажу об’єкта незавершеного бу
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дівництва «Реконструкція окремо заглибленої споруди під від
ділення спелеотерапії, пульмонології та ендоскопічної хірургії
дорожньої лікарні» (покупець — ТОВ «Марина — 1998»), не ви
конана умова щодо створення 50 нових робочих місць. РВ здій
снюється відповідна претензійнопозовна робота по застосу
ванню до покупця передбачених законодавством та договором
санкцій.
Результати перевірок стану виконання інвестиційних зобо
в’язань та інших зобов’язань, виражених у грошовій формі, по
казали таке.
Зазначені зобов’язання містять 854 договори купівлі
продажу пакетів акцій, 452 договори купівліпродажу об’єктів
малої приватизації і 90 договорів купівліпродажу об’єктів не
завершеного будівництва.
Загалом цими договорами передбачено інвестування під
приємств (у період з 1995 до 2017 pp.) на загальну суму 9,12
млрд грн., 1,44 млрд дол. США та 19,262 млн євро. У тому чис
лі станом на кінець 2006 р. — 6,36 млрд грн., 521,86 млн дол.
США та 19,26 млн євро.
Фактично станом на зазначену дату українськими підприєм
ствами отримано 6,054 млрд грн., 572,084 млн дол. США та 72
млн євро (що у перерахунку на національну валюту становить
8,094 млрд грн), що загалом перевищує обсяги, передбачені
на цей період умовами договорів (обсяги інвестицій наведено
без урахування внесених наприкінці 2006 р., оскільки перевір
ки фактичного їх надходження будуть проведені протягом пер
шого кварталу 2007 р.).
За окремими групами договорів із числа зазначених ці циф
ри розподіляються так.
Договорами купівліпродажу пакетів акцій відкритих акціонер
них товариств передбачено надходження до них у період з 1995 р.
до 2017 р. коштів у сумі 8,32 млрд грн., 1,43 млрд дол. США та
19,26 млн євро. У тому числі на стратегічно важливі підприємс
тва ці надходження протягом вказаного періоду мають станови
ти 4,76 млрд грн., 1,18 млрд дол. США та 410 тис. євро.
Фактично у період з 1995 р. до 13.01.07 їх надійшло:
за всіма договорами купівліпродажу пакетів акцій на суму
5,69 млрд грн., 570,5 млн дол.США та 72 млн євро (за умовами
цих договорів за цей період повинно бути внесено 5,96 млрд
грн., 516,83 млн дол. США та 19,26 млн євро);
у тому числі за договорами купівліпродажу пакетів акцій
стратегічно важливих підприємств — на суму 3,3 млрд грн.,
355,9 млн дол. США та 859,7 тис. євро (за умовами цих дого
ворів за цей період повинно бути внесено 3,23 млрд грн., 320,72
млн дол. США та 410 тис. євро).
Найбільшу заінтересованість інвесторів викликають підпри
ємства базових галузей економіки, а саме: чорної та кольоро
вої металургії (обсяг внесених інвестицій становив 2,23 млрд
грн. та 267,42 млн дол. США), машинобудування та металооб
робки (1,14 млрд грн. та 35,33 млн дол. США), енергетичної та
паливної промисловості (833,48 млн грн., 57,92 млн дол. США
та 71,1 млн євро).
Аналіз напрямів залучення інвестицій у розрізі галузей про
мисловості свідчить, що більша частина із залучених інвести
цій направляється на технічне переозброєння та реконструк
цію виробництва (обсяг внесених на ці цілі інвестицій становив
2,91 млрд грн., 289,74 млн дол. США), що є необхідним для
розвитку виробничої бази з метою випуску конкурентоспро
можної продукції та виходу на нові ринки збуту.
Наступними напрямами залучення інвестицій за кількісни
ми показниками є погашення кредиторської заборгованості
підприємств, у тому числі із заробітної плати (обсяг внесених
інвестицій становив 1,21 млрд грн., 81,32 млн дол. США та 71,14
млн євро) і поповнення обігових коштів підприємств (632,29
млн грн. та 142,68 млн дол. США).
Органами приватизації укладено 84 договори купівлі
продажу, умовами яких передбачено погашення заборговано
сті підприємств перед працівниками із заробітної плати. Дого
ворами передбачено у період з 1998 до 2008 рр. погасити за
боргованість на загальну суму 149 млн грн. Фактично вже вне
сено 157,6 млн грн. Із зазначеної кількості договорів невико
нання зафіксовано за двома договорами купівліпродажу па
кетів акцій: ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» та ВАТ
«Монтажник України». Фонд здійснює претензійнопозовну ро
боту щодо розірвання зазначених договорів.
Загальне перевищення фактичних інвестиційних надходжень
у підприємства в порівнянні з плановими досягнуто за рахунок
випередження покупцями термінів виконання інвестиційних зо
бов’язань (та перевиконання їх за обсягом) за більшістю дого
ворів, які контролюються.
Однак, за деякими договорами перевірками зафіксовано
заборгованість із внесення інвестицій у запланованих дого
ворами обсягах на визначену дату. Загальна сума такої забо
ргованості на кінець 2006 р. становила 466,64 млн грн. та 6,65
млн дол. США, з них тільки за договором купівліпродажу ВАТ
«ЕК «Херсонобленерго» — 392,41 млн грн.
Особливу увагу при перевірках Фонд приділяв стану вико
нання умов 15 договорів купівліпродажу пакетів акцій енерге
тичних компаній.
Згідно з умовами зазначених договорів протягом 1996—2006 pp.
на розвиток компаній, погашення простроченої кредиторської
заборгованості та на поповнення обігових коштів передбача
лося внесення інвестицій на загальну суму 1 041,03 млн грн. та
13,25 млн дол. США.
На даний час зобов’язання, передбачені умовами 14 дого
ворів купівліпродажу цієї групи об’єктів, виконано вчасно та в
повному обсязі (внесено 650,75 млн грн. та 13,25 млн дол.
США). Винятком є ВАТ «ЕК «Херсонобленерго», де умови до
говору не виконуються (цифри щодо заборгованості із внесен
ня інвестицій наведені вище). На сьогодні вирішення проблем
них питань за цим договором здійснюється за відповідними до
рученнями Кабінету Міністрів України на міжвідомчому рівні.
У всіх виявлених випадках порушення покупцями взятих зо
бов’язань органами приватизації здійснювалася необхідна пре
тензійнопозовна робота. Зокрема, крім заходів із стягнення
штрафів, пені і неустойок, у разі встановлення фактів невико
нання умов договорів, органами приватизації здійснювалися
дії з розірвання (визнання недійсними) договорів та повернен
ня об’єктів приватизації у державну власність для повторного
продажу повернених об’єктів ефективному власнику.
Станом на 01.01.07 у власність держави повернуто 227 об’єк
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тів приватизації, ще за 174 договорами претензійнопозовна ро
бота щодо їх розірвання (визнання недійсними) і повернення об’
єктів приватизації у державну власність продовжується.
З числа повернутих у державну власність об’єктів привати
зації повторно продано 138 об’єктів. Загальна сума коштів,
отриманих від повторного продажу повернутих державі об’єк
тів, становить 93,869 млн грн. (для порівняння: від першого про
дажу цих об’єктів було одержано 45,198 млн грн.).
Постійною практикою був спільний пошук з іншими міністер
ствами і відомствами шляхів подолання проблем, які виникали
під час контролю за виконанням умов договорів купівліпродажу
пакетів акцій стратегічно важливих для економіки і безпеки дер
жави підприємств, як, наприклад, ВАТ «Херсонський бавовня
ний комбінат», ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий ком
бінат», ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод», ВАТ «ЕК
«Херсонобленерго», ВАТ «Криворіжсталь», ВАТ «Павлоградву
гілля». За результатами проведеної Фондом спільно з покуп
цем пакета акцій ВАТ «Криворіжсталь», підприємством та його
профкомом роботи у порядку досудового врегулювання спір
них питань, які виникли під час контролю за виконанням умов
цього договору купівліпродажу, від підприємства до держбю
джету додатково надійшли кошти у сумі 400,238 млн грн.
Під постійним контролем знаходиться ситуація на ВАТ «Чор
номорський суднобудівний завод», ВАТ «Павлоградвугілля», де
склалася напруга у соціальній сфері. Чергова перевірка вико
нання умов договору купівліпродажу пакета акцій ВАТ «ЧСЗ»
буде здійснена в останній тиждень лютого після офіційного за
твердження річної звітності підприємства. Під час перевірки,
запланованої на перший квартал поточного року, буде прискіп
ливо перевірено стан виконання кожного зобов’язання покуп
ця пакета акцій ВАТ «Павлоградвугілля».
З метою виправлення ситуації на ВАТ «Херсонобленерго» та
на виконання рішення міжвідомчої наради у Фонді закінчується
оформлення договору між цим підприємством і державним під
приємством «Енергоринок» про реструктуризацію боргу ВАТ
«Херсонобленерго» на 11 років.
Практично додатковим напрямом роботи Департаменту ста
ла участь його фахівців у судових провадженнях за позовами
до покупців об’єктів приватизації в результаті виявлених пору
шень умов договорів. Протягом року була здійснена робота за
29 судовими справами. На сьогодні фахівцями департаменту
здійснюється процедура повернення 10 об’єктів, за якими є су
дові рішення щодо повернення їх у державну власність. Вели
кий обсяг цієї роботи потребує створення у Департаменті від
повідного сектору у складі 5 фахівцівюристів.
Крім того, започаткована практика здійснення перевірок за
договорами купівліпродажу стратегічно важливих і проблем
них об’єктів групами фахівців, що потребує додаткових ресур
сів. Для цього необхідне збільшення чисельності відділу конт
ролю Департаменту ще на 4 працівники.
Постійною є робота з моніторингу баз даних щодо стану ви
конання умов договорів купівліпродажу та ведення претензій
нопозовної роботи по всіх регіонах України. Вона спрямована
на можливість володіти повною інформацією та оперативно ре
агувати на ситуації, які виникають. Здійснюється ця робота у ав
томатизованому режимі (інформаційнопошукова система «Ін
вестиційні зобов’язання»). Треба відмітити, що зазначена сис
тема вже не відповідає за своїм програмним забезпеченням ви
могам сьогодення і потребує вдосконалення.
У минулому році було започатковано залучення фахівців з кон
тролю за виконанням умов договорів купівліпродажу у якості екс
пертів з правом дорадчого голосу до роботи комісій з конкурс
ного продажу об’єктів приватизації. Метою є конкретизація фо
рмулювань положень договорів, що виключало б двозначність їх
тлумачення. Треба відмітити, що сьогодні пропозиції цих фахів
ців далеко не завжди знаходять відображення у договорах, хоча
вони є відпрацьованими на основі досвіду контролю та пропону
ються з метою уникнення спірних тлумачень цих договорів.
У частині законодавчого і нормативного забезпечення, з ме
тою його вдосконалення в частині реалізації покупцями договір
них зобов’язань, протягом року Департаментом постприватиза
ційного супроводження, за активною участю відповідних струк
турних підрозділів Фонду, в регіонах суттєво доопрацьовано за
конопроекти про доповнення необхідними нормами основних за
конодавчих документів: законів України «Про приватизацію дер
жавного майна», «Про приватизацію невеликих державних під
приємств (малу приватизацію)», «Про особливості приватизації
об’єктів незавершеного будівництва» та пропозиції до проектів
законів України «Про Державний бюджет України на 2007 рік»,
«Про державну програму управління державною та комунальною
власністю на 2006—2008 роки», «Про внесення змін і доповнень
до Закону України «Про відновлення платоспроможності борж
ника або визнання його банкрутом» та інших.
Предметом доповнень є усунення прогалин у законодавстві,
які ще на сьогодні дають можливість недобросовісним покуп
цям об’єктів приватизації уникати виконання взятих зобов’я
зань: визначення відповідальності покупців за неналежне вико
нання всіх без винятку видів зобов’язань та за штучне доведен
ня підприємства до банкрутства, удосконалення процедур вне
сення змін до умов договорів, погодження органами привати
зації подальшого відчуження власниками придбаних ними об’
єктів, претензійнопозовної роботи.
Актуальними у 2006 р. залишилися проблеми постпривати
заційного супроводження договорів купівліпродажу об’єктів не
завершеного будівництва, пов’язані з:
необхідністю розірвання договору і повернення об’єкта у дер
жавну власність у разі фінансової неспроможності власника
своєчасно його добудувати, а відчуження об’єкта власником у
період дії договору законодавством заборонено; невирішеніс
тю питання фінансування витрат органів приватизації на охо
рону і утримання повернутих у державну власність недобудов
до їх повторного продажу, що призводить до їх руйнації та роз
грабування; необхідністю додаткових витрат на нову оцінку об’
єкта, підготовку його до повторного продажу, а також здійснен
ня роботи з пошуку нового покупця.
Пропозиції Департаменту з вирішення зазначених питань ви
кладено у відповідних законопроектах.
Також слід зазначити активну та якісну роботу РВ Фонду по
Миколаївській, Херсонській, ІваноФранківській областях.
Протягом звітного року Департамент постійно інформував
про результати своєї діяльності населення через засоби масо

вої інформації, у тому числі шляхом розміщення її на сайті Фо
нду. Щокварталу надаються звіти вищим органам державної
влади стосовно результатів контролю за виконанням умов до
говорів купівліпродажу пакетів акцій стратегічно важливих під
приємств та підприємствмонополістів.
Довідка про результати контрольно=ревізійної роботи
Фонду у 2006 р.
Організація контрольноревізійної роботи
Департамент контрольноревізійної роботи та економічної
розвідки (далі — Департамент) створено з метою організації
контролю в органах приватизації, державних та приватизова
них підприємствах за дотриманням чинного законодавства
відповідно до напрямів роботи Фонду, виявлення та попере
дження злочинної діяльності в процесі приватизації та вико
ристання державного майна.
Згідно з пропозиціями ГоловКРУ відносно посилення конт
ролю за фінансовобюджетною дисципліною відповідно до ви
мог постанов Кабінету Міністрів України від 22.05.02 № 685 та
від 29.11.06 № 1673 Департаментом вживаються заходи що
до посилення контролю за:
дотриманням фінансовобюджетної, кошторисної дисцип
ліни; збереженням і цільовим використанням бюджетних ко
штів; збереженням і використанням державного майна; ефе
ктивністю використання матеріальних і фінансових ресурсів;
правильністю ведення бухгалтерського обліку та фінансової
звітності; усуненням недоліків, виявлених попереднім контро
льним заходом; додержанням встановленого порядку закупі
влі товарів (робіт, послуг) за державні кошти тощо.
Це дасть змогу спрямувати внутрішній фінансовий контроль
на забезпечення керівництва Фонду інформацією про викорис
тання фінансових ресурсів структурними підрозділами Фонду.
Департаментом розроблені пропозиції щодо участі фахів
ців контрольноревізійних підрозділів у конкурсних комісіях під
час проведення конкурсів з використанням відкритості про
понування ціни за принципом аукціону, а також щодо захисту
інтересів держави в судах (накази Фонду від 29.01.07 № 146
та від 17.01.07 № 38).
Департаментом налагоджено тісну співпрацю з контроль
норевізійними підрозділами РВ шляхом посилення контро
лю за виконанням запланованих РВ контрольних заходів, про
ведення спільних перевірок, семінарів, нарад.
Так, наприклад, під час проведення ревізії окремих питань
фінансовогосподарської діяльності РВ Фонду по м. Києву на
виконання наказу Фонду від 07.06.06 № 886 до складу робо
чої групи були залучені керівники контрольноревізійних під
розділів РВ Фонду по Тернопільській, ІваноФранківській, Сум
ській, Полтавській, Луганській областях.
Під час перевірки об’єктів санаторнокурортного призначен
ня, на виконання наказу Фонду від 30.05.06 №843, до робочих
груп були залучені фахівці РВ Фонду по Вінницькій, Житомир
ській, ІваноФранківській, Запорізькій, Київській, Львівській,
Луганській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Хмельни
цькій, Чернігівській областях.
До перевірок підприємств, установ та організацій, що роз
міщені на території м. Києва, неодноразово залучалися пра
цівники РВ Фонду по м. Києву.
З РВ Фонду по Харківській області, враховуючи значний до
свід фахівців, ведеться співпраця щодо вдосконалення нор
мативної та законодавчої бази.
Департаментом здійснюється постійний аналіз та накопи
чення інформації щодо проблемних питань, які виникають у ро
боті РВ, розробляються пропозиції щодо вдосконалення ро
боти органів приватизації.
Департаментом проаналізовано структуру контрольно
ревізійних підрозділів РВ Фонду. Так, на сьогодні створені і фу
нкціонують контрольноревізійні відділи в РВ Фонду у 12 об
ластях, а саме: Дніпропетровській, Житомирській, Закарпат
ській, Запорізькій, ІваноФранківській, Луганській, Львівській,
Миколаївській, Одеській, Харківській, Херсонській, Донецькій,
по м. Києву та м. Севастополю.
В інших РВ Фонду створені відділи та сектори за відповідни
ми напрямами роботи.
Штатна чисельність працівників контрольноревізійних під
розділів РВ Фонду становить 170 чол., фактично працює — 123.
Департамент за підсумками річної роботи звітує Голові Фо
нду. Так, 19 січня 2007 р. на нараді у Голови Фонду було підби
то підсумки роботи Департаменту у 2006 р. та визначено пріо
ритетні напрями діяльності.
Запроваджено заслуховування керівників контрольно
ревізійних підрозділів РВ за підсумками річної роботи, під час
яких розглядається широкий спектр питань контрольно
ревізійної діяльності та розробляються напрями роботи на
майбутній період, з урахуванням особливостей регіонів.
За підсумками роботи у 2006 р. було заслухано звіти керів
ників контрольноревізійних підрозділів РВ Фонду по Донець
кій, Київській та Чернівецькій областях.
Наголошено, що фахівці контрольноревізійного підрозділу
РВ Фонду по Київській області залучаються до роботи, яка не
відноситься до їх функцій. У зв’язку з цим, сектору контроль
норевізійної роботи рекомендовано посилити контроль за ви
користанням та збереженням державного майна, а також за
виконанням умов договорів купівліпродажу.
Результати ревізій окремих питань фінансово
господарської діяльності РВ Фонду.
На виконання п. 164 Державної програми приватизації на
20002002 роки, затвердженої Законом України від 18.05.2000
1723ІІІ, а також вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 22.05.02 № 685 «Про здійснення міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінан
сового контролю» департаментом проводяться ревізії окре
мих питань фінансовогосподарської діяльності РВ Фонду.
За результатами ревізій складаються акти та розробляють
ся заходи щодо усунення недоліків, які мали місце в роботі РВ.
У минулому році з метою прозорості та відкритості прийн
яття управлінських рішень запроваджено практику проведен
ня нарад у Голови Фонду, на яких заслуховуються результати
ревізії окремих питань діяльності РВ. Зазначені наради про
водяться за обов’язковою участю керівників Департаменту ко
нтрольноревізійної роботи та економічної розвідки, Юридич
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ного департаменту, Департаменту адміністративнокадрової
роботи, відповідного РВ Фонду та представника профспілки.
Відповідно до планів проведення ревізій окремих питань фі
нансовогосподарської діяльності РВ Фонду за 20042005 ро
ки на I та II півріччя 2006 р. проведено перевірки діяльності РВ
Фонду по Луганській, Херсонській, Одеській, Кіровоградській,
Сумській, Черкаській областях та по м. Києву.
Роботу РВ Фонду по Луганській області за перевіреними напря
мами визнано задовільною. Завдання з фінансових надходжень до
державного бюджету виконано у повному обсязі. Надано окремі
зауваження та пропозиції щодо вдосконалення кадрової роботи,
оформлення актів перевірок виконання умов договорів купівлі
продажу, забезпечення більш ефективної роботи відділу оцінки.
За результатами ревізії РВ по Херсонській області виявлено
недоліки, які не носять системного характеру. Роботу РВ ви
знано задовільною. Запропоновано врахувати результати ре
візії при преміюванні працівників РВ.
За результатами ревізії РВ Фонду по Одеській області вжито
відповідних заходів дисциплінарного впливу до посадових осіб
РВ та розроблено заходи щодо усунення виявлених недоліків
та порушень. За період, що перевірявся, фактів нецільового ви
користання коштів не встановлено.
Під час ревізії діяльності РВ Фонду по м. Києву встановлено
ряд незначних недоліків, які були частково усунені в ході пере
вірки. За період, що перевірявся, фактів нецільового викорис
тання коштів не встановлено.
За період, що перевірявся, у РВ Фонду по Кіровоградській об
ласті виявлено ряд недоліків та порушень. Фактів нецільового
використання коштів не встановлено. Роботу РВ Фонду по Кіро
воградській області за 20042006 роки визнано задовільною.
За результатами ревізії РВ Фонду по Сумській області за пе
ріод, що перевірявся, фактів нецільового використання коштів
не встановлено. Виявлено недоліки у роботі та проблемні пи
тання РВ щодо корпоративного управління, стану контрольно
ревізійної роботи та контролю за виконанням умов договорів
купівліпродажу, щодо стану роботи кадрової служби, питань
оренди, здійснення оцінки майна.
РВ Фонду по Сумській області розроблено комплекс заходів
з усунення виявлених недоліків та порушень.
За результатами ревізії окремих питань діяльності РВ Фонду
по Черкаській області роботу РВ визнано задовільною. За пе
ріод, що перевірявся, фактів нецільового використання коштів
не встановлено.
Крім планових ревізій діяльності РВ на виконання доручення
Голови Фонду Департаментом було проведено комплексну пе
ревірку фінансовогосподарської діяльності РВ Фонду по Чер
нівецькій області. У ході перевірки були виявлені недоліки та
порушення, зокрема в кадровій роботі, сфері оренди, збере
ження та використання державного майна, приватизації об‘
єктів незавершеного будівництва (група Д). На нараді у Голови
Фонду розглянуто та затверджено комплекс заходів щодо усу
нення виявлених недоліків та порушень, покращання психоло
гічного клімату у колективі.
На виконання наказу Фонду від 21.01.06 № 75 проведено пе
ревірку стану усунення недоліків та порушень, виявлених під час
комплексної перевірки РВ Фонду по Рівненській області. У ході
перевірки встановлено, що РВ неналежним чином виконувався
План заходів щодо усунення недоліків та порушень, встановле
них у ході комплексної перевірки, затверджений наказом РВ від
10.11.05 № 329. Також встановлено, що РВ на момент перевір
ки не проводилася робота щодо вирішення проблем гуртожит
ків м. Рівного, що викликало соціальну напругу в даному регіоні.
За дорученням Голови Фонду проведені службові розслідуван
ня та перевірки відносно окремих посадових осіб.
На виконання наказу Фонду від 19.10.06 № 1604 проведено
перевірку усунення порушень, встановлених за результатами
комплексної перевірки РВ Фонду по Одеській області. У ході
перевірки встановлено, що РВ розроблені та виконуються за
плановані заходи щодо усунення порушень та недоліків, вста
новлених комплексною перевіркою.
Протягом 2006 р. Департаментом за дорученням Голови Фо
нду проведені службові розслідування та перевірки стосовно
дій посадових осіб центрального апарату Фонду, а також РВ
Фонду по Донецькій, Рівненській, ІваноФранківській та Черні
вецькій областях.
За результатами службових розслідувань та перевірок кері
вництвом Фонду вжиті заходи щодо посилення керівного скла
ду окремих РВ та структурних підрозділів центрального апара
ту ФДМУ. Спільно з Департаментом адміністративнокадрової
роботи та профспілками, проведено роботу щодо відтворення
сприятливого психологічного клімату у колективах.
Результати перевірок, проведених Департаментом на вико
нання доручень Уряду, керівництва Фонду та звернень проку
ратури та правоохоронних органів
У 2006 р. працівниками Департаменту опрацьовано понад 2
тис. доручень, листів, звернень, зокрема від Президента Укра
їни та секретаріату Президента України — 43, Кабінету Мініст
рів України — 133, Верховної Ради України — 30, правоохорон
них органів та прокуратури — 196.
За дорученнями центральних органів влади та керівництва
Фонду у минулому році фахівці Департаменту брали участь у
роботі 64 міжвідомчих комісій та робочих груп.
Працівники Департаменту брали участь у роботі міжвідо
мчих комісій, які були створені на виконання розпоряджень
Кабінету Міністрів України: від 12.03.05 № 64р та від 23.06.05
№ 216р «Про проведення перевірки фінансовогосподарської
діяльності підприємств державного сектору економіки», від
25.06.05 № 217р «Про проведення перевірки фінансово
господарської діяльності підприємств державного сектору еко
номіки за окремими питаннями».
Результати перевірок, як правило, виносилися на загальне
обговорення за участю керівництва Фонду та неодноразово
розміщувалися на офіційному вебсайті Фонду.
Крім того, за результатами перевірок створені та діють комі
сії з вирішення проблемних питань, які виникли навколо пере
вірених підприємств: міжвідомча комісія з проблемних питань
морських портів, міжвідомча комісія з проблемних питань під
приємств вугільної галузі, комісії з питань діяльності ВАТ «Орі
ана», ВАТ «Укртелеком», ВАТ «Більшовик», АХК «Укрнафтапро
дукт», ВАТ «Завод «Маяк», ВАТ «Кварцсамоцвіти», ВАТ «Завод
реле та автоматика», ДАК «Україна туристична».
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Слід зазначити, що за результатами перевірки ліквідаційної
процедури ВАТ «Укрцинк» фахівцями Департаменту розробле
но проект положення про ліквідацію товариства, який у пода
льшому можна використовувати як типовий.
Працівниками Департаменту на виконання розпорядження Ка
бінету Міністрів України від 25.10.02 № 605р (із змінами та до
повненнями, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 27.07.05 № 292р), проведено перевірку ефектив
ності використання окремих (згідно з планомграфіком) нежит
лових будинків та приміщень у м. Києві, які належать до держав
ної власності та перебувають у користуванні Міністерства охо
рони здоров‘я України та Міністерства освіти і науки України.
У ході перевірок встановлені порушення Закону України «Про
оренду державного та комунального майна» в частині переда
чі приміщення без оформлення договору оренди та безкошто
вного використання державного майна. Зокрема, перевірка
ми використання державного майна Національним центром ім.
О.Довженка виявлені порушення, які призвели до недоотри
мання надходжень до держбюджету в сумі 1 004 000 грн. та до
самої установи в сумі 1 760 000 грн. При перевірці Національ
ної академії образотворчого мистецтва і архітектури, Націона
льної музичної академії України ім. Чайковського, ДП «Спецсе
рвіс» встановлені порушення, внаслідок яких до держбюджету
не надійшло 68,9 тис. грн., 98,1 тис. грн. та 1 001,5 тис. грн.
відповідно.
На виконання доручення Кабінету Міністрів України щодо
проведення перевірки дотримання законодавства при викори
станні земельних ділянок та майна санаторнокурортними за
кладами Міністерства охорони здоров’я, які знаходяться у їх
ньому використанні, Фонд провів перевірки 37 спеціалізова
них лікувальних закладів.
Перевірками встановлені порушення Закону України «Про
оренду державного та комунального майна» в частині укладан
ня договорів оренди, виконання умов договорів оренди, спіль
ного використання державного майна. Мають місце факти, ко
ли орендарі самі, без дозволу орендодавця, змінюють умови
договорів, без погодження з орендодавцем та згоди балансоу
тримувача здійснюють поліпшення орендованого майна. Крім
цього встановлені випадки передачі в оренду майна без здійс
нення незалежної оцінки, відсутності страхування орендовано
го державного майна та ін.
Виявлено незаконне використання земельних ділянок, що на
лежать лікувальним закладам, фізичними та юридичними осо
бами, встановлені факти, коли місцевими органами влади без
пояснень та без узгодження з МОЗ України здійснюється ви
лучення земельних ділянок.
Також виявлені факти неузгодженого будівництва житла на
території спеціалізованих лікувальних закладів, що призводить
до скорочення площ санаторіїв, порушує цілісність його тери
торії та напрями діяльності. Відмічено незадовільний стан бу
дівель і споруд спеціалізованих лікувальних закладів.
За результатами перевірок підготовлена інформація про не
задовільний стан використання державного майна та земель
них ділянок, унаслідок недотримання вимог законодавства
окремими представниками органів виконавчої влади, керівни
ками лікувальних закладів Міністерства охорони здоров‘я Укра
їни. Зазначена інформації направлена до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради наці
ональної безпеки і оборони України, ГоловКРУ.
У 2006 р. з метою захисту інтересів держави Департамен
том відповідно до ст. 18 Закону України «Про організаційно
правові основи боротьби з організованою злочинністю» наді
слано 22 звернення до правоохоронних та контролюючих ор
ганів щодо вжиття заходів відповідного реагування на встано
влені порушення, з них:
до Генеральної прокуратури України надіслано 17 листів,
отримано 13 відповідей; Служби безпеки України надіслано 4
листи, відповідей не отримано, до Міністерства внутрішніх
справ України надіслано 3 листи, відповідей не отримано.
У 2006 р. Департаментом опрацьовані доручення, листи та
звернення, більшість з яких вимагала проведення документа
льних перевірок та перевірок з виїздом на місця.
Так, на виконання наказу Фонду від 06.02.06 №220 прове
дено перевірку окремих питань діяльності ВАТ «Луганськнаф
топродукт». У ході перевірки виявлено тенденцію падіння до
ходу (виручки) від реалізації, збільшення збитків товариства та
зменшення вартості основних фондів, зокрема внаслідок про
дажу нерухомого майна. За матеріалами перевірки вживають
ся заходи щодо захисту інтересів держави.
Спільно з Генеральною прокуратурою України проведено пе
ревірку додержання законодавства з питання добування, транс
портування, реалізації споживачам природного газу та закон
ності фінансовогосподарської діяльності ВАТ «Укрнафта». За
результатами перевірки розроблено проект висновку про пра
вовий режим майна — державного пакета акцій ВАТ «Укрнаф
та», переданого до статутного фонду НАК «Нафтогаз України».
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 19.06.06
№ 37138/18/105 працівники Департаменту брали участь у вивченні
ситуації, яка склалася навколо УДК «Укрзакордоннафтогазбуд». За
результатами роботи проінформовано Президента України, Голо
ву Верховної Ради України та Кабінет Міністрів України про те, що
рішення про загальну ліквідацію УДК «Укрзакордоннафтогазбуд»
суперечить вимогам Конституції України, нормам міжнародного
права та основним напрямам державної політики у сфері забезпе
чення енергетичної стратегії та безпеки України.
Аналіз фінансовогосподарської діяльності ВАТ «Укрхудож
пром» за 20042005 рр. свідчить про незадовільний фінансо
вий стан підприємства. З 25 дочірніх підприємств, які увійшли
до складу ВАТ «Укрхудожпром» на момент його створення, на
сьогодні працюють лише 2, а 6 підприємств не працюють, од
не підприємство реорганізовано, місцезнаходження 5 підпри
ємств не встановлено, 5 підприємств визнано банкрутами згі
дно з постановами господарських судів, 6 підприємств лікві
довано згідно з ухвалами господарських судів. За результата
ми перевірки поінформовано Генеральну прокуратуру України
для вжиття заходів відповідного прокурорського реагування.
На виконання доручення Голови Фонду з виїздом на місце
були вивчені обставини, за яких уповноважений представник
держави — працівник Фонду майна АР Крим не зміг потрапити
на загальні збори акціонерів ЗАТ «Туристичний центр «Аян
Дере» (м. Алушта), на яких було прийнято рішення про збіль

шення статутного фонду товариства. Це призвело до зменшен
ня державних корпоративних прав та втрати права на блокую
чий пакет акцій. За результатами перевірки для встановлення
правомірності проведення загальних зборів акціонерів ЗАТ «Ту
ристичний центр «АянДере» направлені звернення до Мініс
терства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та
Генеральної прокуратури України.
На виконання доручень Голови Фонду з виїздом на місце бу
ли проведені перевірки виконання умов договорів купівлі
продажу бази відпочинку «Дніпро» (м. Алушта, с. Привітне) та
об‘єктів незавершеного будівництва пансіонату «Криворізький
гірник» (м. Ялта), в ході яких встановлені порушення виконан
ня інвестиційних зобов‘язань. Результати перевірок надані ке
рівництву для вжиття відповідних управлінських рішень.
На виконання доручення Голови Фонду проведено перевірку
правомірності укладення між Національним музеєм медицини
України та представництвом іноземної компанії «Ново Нордікс
А/С» договору оренди приміщення, розташованого за адресою:
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 37. Відповідно до доручень Пре
зидента України Міністерство охорони здоров‘я України було зо
бов’язано передати зазначену будівлю до Національного музею
медицини України, проте ніяких конкретних дій з передачі буді
влі не зроблено, що призводить до руйнування приміщення та
втрати національного надбання України. За результатами пере
вірки проінформовано Генеральну прокуратуру України для
вжиття заходів відповідного прокурорського реагування.
На виконання наказу Фонду від 03.04.06 № 558 проведено
перевірку стану орендних відносин у РВ Фонду по Донецькій
області, зокрема ситуації, що склалася навколо проведен
ня конкурсу на право укладення договору оренди цілісного
майнового комплексу «Костянтинівський завод скловиро
бів ім. 13 розстріляних робочих». У ході перевірки встановлені
численні порушення чинного законодавства з боку РВ. Вжива
ються заходи щодо усунення встановлених порушень.
На виконання наказу Фонду від 19.05.06 №799 проведено пе
ревірку правомірності відчуження основних фондів, переданих
ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» (Донецька обл.). У
ході перевірки встановлені порушення вимог Положення про по
рядок відчуження основних засобів, що є державною власніс
тю, затвердженого наказом Фонду від 30.07.99 № 1477, та По
ложення про порядок продажу на аукціоні, за конкурсом основ
них засобів, що є державною власністю, затвердженого нака
зом Фонду від 22.09.2000 № 1976. За результатами перевірки
РВ Фонду по Донецькій області ведеться претензійнопозовна
робота щодо визнання недійсними аукціонів, договорів купівлі
продажу та повернення зазначеного майна у державну власність.
На виконання депутатського звернення народного депутата
України Плютинського В.А. було вивчено ситуацію, яка склала
ся навколо санаторного комплексу «Червона калина» (с. Жоб
рин Рівненського району). За результатами перевірки було до
ведено, що санаторій «Червона калина» належить до державної
власності і підстав для розірвання діючого договору оренди (на
чому наполягав заявник), укладеного між РВ Фонду по Рівнен
ській області та ОП «Санаторій «Червона калина», немає.
Про стан роботи зі зверненнями громадян
За 2006 р. відділом розгляду звернень громадян (у складі
Департаменту) розглянуто 1 733 листи, з них 1 246 заяв та скарг
громадян. У тому числі одержано з Секретаріату Президента
України — 31 лист, з Верховної Ради України — 11, з Кабінету
Міністрів України — 28, від народних депутатів України — 12,
від правоохоронних органів — 14, від інших органів — 70, без
посередньо від громадян 1 079 листів.
На виконання доручення Прем‘єрміністра України щодо за
провадження виїзних днівприймалень в Автономну Республі
ку Крим у період з 4 до 7 липня 2006 р. відповідно до плану
виїзною комісією проведено прийом громадян у містах Сімферо
поль, Феодосія, Євпаторія, Алушта. З 11 до 17 вересня 2006 р.
проведено прийом громадян у містах Севастополь, Бахчиса
рай, смт Лівадія, Ялта. Інформацію про дати і години прийому
було завчасно опубліковано на вебсайті Фонду, в газетах АР
Крим «Крымская газета», «Слава Севастополя», «Южная губе
рния», у м. Бахчисарай та смт Лівадія інформацію було розмі
щено на дошках оголошень.
З комісією активно співпрацювали Феодосійська, Євпаторій
ська, Алуштинська міські ради, представництво Фонду майна
АР Крим у м. Алушта.
На прохання працівників Феодосійської міської ради прове
дено робочу зустріч членів виїзної комісії з працівниками Управ
ління житловокомунального господарства та з працівниками
юридичного відділу міськради, в ході якої обговорено актуаль
ні питання управління комунальним майном, орендних відно
син, судової практики з питань приватизації.
За підсумками прийому громадян у м. Ялті проведено робо
чу зустріч членів виїзної робочої групи з працівниками Фонду
комунального майна міста, на якій були обговорені порушені
громадянами питання.
Результати аналізу звернень громадян за характером питань
свідчать, що найбільш актуальні питання, які порушуються у та
ких зверненнях,— це заяви та скарги щодо захисту прав акціо
нерів, господарської діяльності акціонерних товариств і роботи
реєстраторів, банкрутство та санація підприємств, вкладання та
повернення приватизаційних майнових і компенсаційних сер
тифікатів, вартості акцій та їх розподіл між акціонерами товари
ства після приватизації, оренди та приватизації нежитлових при
міщень, використання та надання компенсації за невикористані
житлові чеки, паювання землі, виплати дивідендів, передачі гу
ртожитків, які перебувають на балансах господарських това
риств у комунальну власність, діяльності довірчих товариств, ін
вестиційних фондів і фінансовоінвестиційних компаній, повер
нення об‘єктів у державну власність, заборгованість із заробіт
ної плати, а також пропозиції щодо надання можливості взяти
участь в аукціонах з продажу об‘єктів державної власності.
Фахівці центрального апарату та РВ Фонду систематично
працюють над вирішенням питань, які порушують у своїх звер
неннях громадяни України, а також докладають усіх можливих
зусиль для висвітлення в засобах масової інформації пробле
мних питань з метою інформування населення та формування
позитивної громадської думки про хід реформування власнос
ті в державі.
Головою Фонду затверджено план роботи Департаменту на
2007 р.

28 лютого 2007 року

8
Довідка про виконавську дисципліну у структурних під=
розділах Фонду у 2006 р.
Питання зміцнення виконавської дисципліни і контролю за
своєчасним виконанням документів постійно знаходяться у
центрі уваги керівництва Фонду.
У 2006 р. документообіг у Фонді становив 130 801 документ,
з яких 72 531 — вхідна кореспонденція, 28 327 — внутрішні до
кументи Фонду, 29 943 — вихідна кореспонденція. У порівнян
ні з 2005 р. кількість документів зросла на 4% .
Вхідна кореспонденція характеризується такими показниками:
від керівних органів влади до Фонду надійшло 4 884 документи, в
тому числі 90 законів України, 23 постанови Верховної Ради Укра
їни, 5 документів Конституційного Суду України, 266 звернень Апа
рату Верховної Ради України, 54 укази, 7 розпоряджень, 103 до
ручення Президента України, 38 доручень Секретаріату Прези
дента України, 62 документи Ради національної безпеки і оборо
ни України, 271 звернення народних депутатів України, 191 по
станова, 179 розпоряджень, 3 595 доручень Кабінету Міністрів
України; від інших кореспондентів Фонду отримано 67 647 доку
ментів, у тому числі 4 820 листів міністерств та державних коміте
тів, 10 500 листів правоохоронних органів, 22 880 листів РВ, 1 880
звернень громадян, 1 157 заяв на конкурс, приватизацію, отри
мання ліцензії, проведення аудиту та 26 410 інших документів. По
рівняно з 2005 р. загальна кількість отриманої Фондом кореспон
денції збільшилася на 1%, обсяг внутрішньої кореспонденції ско
ротився на 5%, обсяг вихідної кореспонденції збільшився на 24%.
Із загальної кількості доручень вищих органів влади, які на
дійшли до Фонду у звітному періоді, на контроль виконання по
ставлено 8 674 завдання, з яких 22 (0,25% загальної кількості
завдань) виконано з порушенням встановлених термінів, 2 завдан
ня знаходяться у стадії виконання.
Аналіз причин несвоєчасного виконання доручень вищих ор
ганів влади показує, що в переважній більшості випадків (по 10
дорученнях, що становить 42% загальної кількості прострочених
доручень) порушення терміну виконання пояснюється неузгодже
ністю дій із співвиконавцями доручень та відсутністю від них ін
формації; необхідністю додаткового опрацювання відповіді за за
уваженнями керівництва Фонду та Кабінету Міністрів України по
яснюється затримка виконання 7 доручень (29%); з об’єктивних
причин (великий обсяг роботи, яку необхідно було виконати у за
надто стислі терміни, неузгодженість з Російською стороною ме
тодології проведення інвентаризації державного майна, яке ви
користовується Чорноморським флотом Російської Федерації, не
обхідність попереднього вирішення питання на законодавчому рі
вні) порушено терміни виконання 5 доручень (21%). Причиною
зриву виконання розпорядження Уряду щодо подання нормати
вноправового акта з питань врегулювання процедури інвента
ризації вищезазначеного державного майна є недостатній рівень
підготовки розпорядчого документа (наказу Фонду) з розроб
лення заходів на виконання вказаного завдання Уряду.

Якісна складова виконання доручень вищих органів влади свід
чить, що у звітному періоді 3 (0,1% загальної кількості докуме
нтів) доручення Уряду виконано на неналежному рівні.
Залишається проблемним питання якості підготовки норма
тивноправових документів. У звітному періоді було внесено з
порушенням вимог Тимчасового регламенту Кабінету Мініст
рів України 4 документи.
Аналіз опрацювання структурними підрозділами Фонду зве
рнень РВ Фонду показує, що у звітному періоді до Фонду надій
шло з РВ Фонду 525 звернень з питань управління державним
майном, стану управління корпоративними правами, з питань
порушення прав громадян на житло, визначення орендної пла
ти, надання роз’яснень до положень Закону України «Про орен
ду державного та комунального майна», укладання договорів
оренди нерухомого майна закладів освіти, надання роз’яснень
щодо шляхів вирішення питань, пов’язаних з процедурою банк
рутства ВАТ, повноважень РВ щодо здійснення контролю за ви
конанням плану санації у ВАТ, надання роз’яснень стосовно здій
снення інвентаризації та оцінки державного майна під час його
приватизації, включення майна до переліку об’єктів, що підля
гають приватизації, надання роз’яснень стосовно проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій ВАТ та з інших питань. З пору
шенням терміну надано відповіді по 101 зверненню (19,2% за
гальної кількості звернень), залишилися без відповіді 38 (7,2%)
запитів РВ Фонду, 6 звернень знаходяться в стадії опрацюван
ня.
Основними причинами несвоєчасного опрацювання струк
турними підрозділами центрального апарату Фонду звернень
РВ Фонду є складність порушених питань, необхідність внесен
ня змін до нормативних документів, обмеженість часу для під
готовки ґрунтовних висновків.
Виконавська дисципліна РВ Фонду в 2006 р. характеризу
ється такими показниками. У звітному періоді до РВ надійшло
3 348 документів центрального апарату Фонду, з них 3 дору
чення вищих органів влади, 96 розпорядчих документів з конт
рольними термінами виконання, 3 249 звернень структурних
підрозділів Фонду з питань надання інформації, необхідної для
виконання доручень керівних органів влади та відповіді на зве
рнення громадян, матеріалів по об’єктах для включення їх до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та з інших пи
тань. Доручення вищих органів влади виконані РВ Фонду по Ха
рківській області та РВ Фонду по м. Києву вчасно та у повному
обсязі. Із 1 572 завдань, визначених наказами Фонду та дору
ченнями Голови Фонду, 32 (2%) — виконано з порушенням
встановлених термінів, 55 — знаходяться у стадії виконання.
Протягом звітного періоду вжито комплекс організаційних та
практичних заходів щодо підвищення рівня виконавської дис
ципліни у Фонді:
запроваджено з 15 травня 2006 р. перевірку виконання на
казів Фонду та щотижневий моніторинг виконання наказів Фо
нду, при цьому не тільки виявляються факти порушень вико

навської дисципліни, але й з’ясовуються причини виникнення
цих порушень з метою їх усунення;
з метою удосконалення організації контролю за виконанням
документів міністерств, інших органів виконавчої влади та РВ Фо
нду видано наказ Фонду «Про додаткові заходи щодо удоскона
лення документообігу та поліпшення виконавської дисципліни»;
проведено навчання з відповідальними за діловодство в РВ
Фонду з питання організації контролю за виконанням доку
ментів у Фонді;
перевірено стан організації роботи з питань контролю за ви
конанням документів в РВ Фонду по м. Києву та по Сумській
області, в Департаменті інформаційних технологій, моніто
рингу та прогнозування, в Департаменті постприватизаційно
го супроводження в ході перевірок надано практичну допомо
гу щодо поліпшення організації роботи з документами та конт
ролю за їх виконанням;
з метою підвищення якості підготовки проектів актів законодав
ства організовано та проведено навчання з працівниками Фонду
з питань дотримання Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів
України та правил нормопроектувальної техніки, діловодства, на
дано методичну допомогу з підвищення інформованості праців
ників Фонду про існуючі процедури роботи з документами;
проведено 4 консультаційні наради з відповідальними за стан
виконавської дисципліни у структурних підрозділах Фонду, за під
сумками яких опрацьовано пропозиції подальшої стратегії зміцнен
ня виконавської дисципліни, розвитку системи контролю у Фонді;
створено абонентський пункт спеціальної інформаційно
телекомунікаційної системи «Діловодство та контроль виконан
ня доручень» Секретаріату Кабінету Міністрів України, що до
зволить оперативно запобігати порушенням термінів виконан
ня доручень Уряду, що контролюються Секретаріатом Кабіне
ту Міністрів України.
Необхідно визнати, що стан виконавської дисципліни у Фонді по
требує поліпшення організації виконання вимог діючих норматив
них актів України з питань організації контролю, підвищення пер
сональної відповідальності керівників і безпосередніх виконавців
за якість та своєчасність виконання документів та вжиття додатко
вих заходів з метою зміцнення виконавської дисципліни, а саме:
удосконалення організації контролю за виконанням докуме
нтів міністерств, інших органів виконавчої влади, обласних і мі
сцевих рад, опрацюванням звернень РВ Фонду;
подальше впровадження автоматизованої системи діловод
ства та документообігу Фонду, підключення до неї РВ Фонду;
поширення практики перевірок організації роботи з доку
ментами та контролю за їх виконанням у структурних підрозді
лах центрального апарату Фонду та РВ.
Виконавська дисципліна є одним з чинників, від яких зале
жить кінцевий результат і успіх роботи Фонду, тому її зміцнен
ня та підвищення відповідальності працівників за стан справ
на доручених ділянках роботи залишаються одними з пріори
тетних завдань в організації роботи Фонду.

Продаж пакетів акцій
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок проведення конкурсів з продажу паке
тів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 31.08.2004 № 1800, розпорядженням Антимонопольного комітету України
від 31.08.2004 № 330р, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку України від 17.11.2004 № 489 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
23.12.2004 за № 1634/10233 для забезпечення відкритості проведення конкурсів та з
метою більшої інформованості потенційних покупців Фонд державного майна України
інформує про те, що розпочато підготовку до проведення конкурсів з продажу пакетів
акцій таких акціонерних товариств:

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області

Код за ЄДРПОУ

Назва ВАТ

14313949

Південний радіозавод

31792555

Назва ВАТ
Завод напівпровідників

78,339

Фонд державного майна України пропонує потенційним покупцям взяти участь у розробці
умов продажу пакетів акцій зазначених підприємств на конкурсі.
Свої пропозиції надсилайте за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Департамент під
готовки та проведення конкурсів.
Телефони для довідок: (044) 2003617, 2003353, факс 2003616;
49000, м. Дніпропетровськ, Комсомольська, 58.
Телефон для довідок (056) 7428673.

Центральний апарат
Фонду державного майна України

Код за ЄДРПОУ

Розмір пакета акцій, %

Розмір пакета акцій, %
74,99

В інформаційному повідомленні Регіонального відділення ФДМУ по Луганській області
про підсумки конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Стахановська швейна фабрика» з
використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону, опублікованому в
газеті «Відомості приватизації» від 21 лютого 2007 року № 7 (448) на стр. 2, слід читати:
«Початкова вартість пакета акцій: 5 000 000 грн.
Кінцева ціна пакета акцій: 5 009 400 грн.»

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ À

Балансоутримувач:
ВАТ
«Донецькавтотранс»
(Міністерство палива та енергетики України). Спосіб прива
тизації: аукціон.

Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804234

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина будівлі колишнього побутового комбінату обслуго
вування (А1), загальною площею 413,5 м2, за адресою: м. Кри
вий Ріг, вул. Маршака, 1, приміщення 81.
Балансоутримувач: ВАТ «Північний гірничозбагачувальний
комбінат» (не увійшло до статутного фонду), (РВ ФДМУ). Спо
сіб приватизації: аукціон.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Гараж № 3 загальною площею 16,8 м2 за адресою: м. Запо
ріжжя, пр. Леніна, 58 (у дворі житлового будинку).
Балансоутримувач: Запорізьке державне підприємство «Ра
діоприлад» (Міністерство промполітики України). Спосіб при
ватизації: аукціон (із земельною ділянкою).
Гараж № 7 загальною площею 16,6 м2 за адресою: м. Запо
ріжжя, пр. Леніна, 58 (у дворі житлового будинку).
Балансоутримувач: Запорізьке державне підприємство «Ра
діоприлад» (Міністерство промполітики України). Спосіб при
ватизації: аукціон (із земельною ділянкою).
Гараж № 13 загальною площею 15,7 м2 за адресою: м. Запо
ріжжя, пр. Леніна, 58 (у дворі житлового будинку).
Балансоутримувач: Запорізьке державне підприємство «Ра
діоприлад» (Міністерство промполітики України). Спосіб при
ватизації: аукціон (із земельною ділянкою).
Гараж № 14 загальною площею 14,6 м2 за адресою: м. Запо
ріжжя, пр. Леніна, 58 (у дворі житлового будинку).
Балансоутримувач: Запорізьке державне підприємство «Ра
діоприлад» (Міністерство промполітики України). Спосіб при
ватизації: аукціон (із земельною ділянкою).

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Окремо індивідуально визначене майно — спеціальний ав
томобіль — МТОАТ на шасі ЗІЛ131, тимчасовий № 57374 ЕС,
що знаходиться на балансі ВАТ «Донецькавтотранс», за адре
сою: м. Донецьк, вул. Новоросійська, 14.
Балансоутримувач: ВАТ «Донецькавтотранс» (Міністерство
палива та енергетики України). Спосіб приватизації: аукціон.
Окремо індивідуально визначене майно — спеціальний ав
томобіль — МТОАТ на шасі ЗІЛ131, держ. № 4174 ДЦБ, що
знаходиться на балансі ВАТ «Донецькавтотранс», за адресою:
м. Донецьк, вул. Новоросійська, 14.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Індивідуально визначене майно — спеціальний автомобіль
ЗІЛ157 КЕ ПАРМ1М № 6801 ВГО, за адресою: м. Красно
дон, просп. 60річчя СРСР.
Балансоутримувач: ВАТ «Краснодонське АТП10914»
(Міністерство транспорту та зв’язку України). Спосіб привати
зації: аукціон.
Індивідуально визначене майно — спеціальний автомобіль
ЗІЛ157 КЕ ПАРМ1М № 6800 ВГО, за адресою: м. Красно
дон, просп. 60річчя СРСР.
Балансоутримувач: ВАТ «Краснодонське АТП10914»,

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
м. КИЇВ
Нежитлові приміщення загальною площею 289,9 м2 за адре
сою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 34, літ. А. Прива
тизовано юридичною особою за 1 171 737,60 грн., у т. ч. ПДВ
— 195 289,60 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Екскаватор ЕО2621В на базі трактора «Беларусь» р/н 3634
ХП, що знаходиться на балансі ВАТ «Компанія «Дніпро», але не
увійшов до його статутного фонду, за адресою: м. Херсон, вул.
Робоча, 66. Приватизовано фізичною особою за 18 915,63 грн.,
у т. ч. ПДВ — 3 152,61 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні (затверджений
наказом ФДМУ від 15.02.2007 № 274)
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів у складі: будівлі майстерні з ре
монту тракторів загальною площею 111,0 м2; патокового ре
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зервуару загальною площею 29,1 м2; будівлі 2КП загальною
площею 18,3 м2; будівлі старої контори цегельного заводу за
гальною площею 17,5 м2; димової труби, агрегату для нарі
зки цегли, цегельнорозподільчого агрегату, за адресою:
Тростянецький рн, с. Н. Ободівка, вул. Призаводська, 1.
Балансоутримувач, орган управління балансоутримувача:
ТОВ «Агрофірма «Ободівський цукор» (не увійшов до статутно
го фонду), (РВ ФДМУ). Спосіб приватизації: аукціон (із земе
льною ділянкою).
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(Міністерство транспорту та зв’язку України). Спосіб привати
зації: аукціон.
Індивідуально визначене майно — спеціальний автомобіль
ЗІЛ157 КЕ ПАРМ1М № 6799 ВГО, за адресою: м. Красно
дон, просп. 60річчя СРСР.
Балансоутримувач: ВАТ «Краснодонське АТП10914»
(Міністерство транспорту та зв’язку України). Спосіб привати
зації: аукціон.
Індивідуально визначене майно — автомобільний причіп
ИАПЗ738 (зварювальний агрегат АДБ) № 2518 ВР, за адре
сою: м. Краснодон, просп. 60річчя СРСР.
Балансоутримувач: ВАТ «Краснодонське АТП10914»
(Міністерство транспорту та зв’язку України). Спосіб привати
зації: аукціон.
Індивідуально визначене майно — автомобільний причіп мо
дель А301 (електростанція типу ЕСБ4БЗ) № 2517 ВР, за ад
ресою: м. Краснодон, просп. 60річчя СРСР.
Балансоутримувач: ВАТ «Краснодонське АТП10914»
(Міністерство транспорту та зв’язку України). Спосіб привати
зації: аукціон.
Група інвентарних об’єктів у складі: склад готової продукції
(літ. ББіV, б, б1, б11) загальною площею 362,1 м2; склад метанолу
(літ. В, в, в1, в11) загальною площею 6,8 м2, за адресою: м. Сє
веродонецьк, вул. Пивоварова, 5д, 9/2.
Балансоутримувач: ВАТ «Армопласт» (не увійшло до статут
ного фонду), (РВ ФДМУ). Спосіб приватизації: аукціон (із зе
мельною ділянкою).
Група інвентарних об’єктів у складі:
склад (літ. 32Н, з) загальною площею 14,7 м2;
зварювальна (літ. Е 1Н, е, е1) загальною площею 34,1 м2;
склад (літ. Д1Н) загальною площею 56,8 м2, за адресою: м.
Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 5д, 9/1.
Балансоутримувач: ВАТ «Армопласт» (не увійшло до статут
ного фонду), (РВ ФДМУ). Спосіб приватизації: аукціон (із зе
мельною ділянкою).
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Індивідуально визначене майно — нежитлове підвальне при
міщення площею 64,4 м2 за адресою: м. Львів, вул. Шевченка,
388. Балансоутримувач: ВАТ «Львівський завод Автонаванта
жувач». Спосіб приватизації: аукціон.
Транспортний автомобіль ЗІЛ131, держ. № 1172 ЛВС
(ПАРМ1М), за адресою: м. Львів, вул. Джерельна, 69. Балан
соутримувач: ВАТ «Львівське АТП24654». Спосіб приватиза
ції: аукціон.
Спеціалізований автомобіль ЗІЛ131 (майстерня ремонтно
механічна МРММ1), держ. № 1171 ЛВС (ПАРМ1М), за адре
сою: м. Львів, вул. Джерельна, 69. Балансоутримувач: ВАТ
«Львівське АТП24654». Спосіб приватизації: аукціон.
Спеціалізований автомобіль ЗІЛ157, держ. № 9335 ЛВБ
(слюсарномеханічна майстерня) (ПАРМ1М), за адресою:
м. Львів, вул. Джерельна, 69. Балансоутримувач: ВАТ «Львів
ське АТП24654». Спосіб приватизації: аукціон.
Спеціалізований автомобіль ЗІЛ157, держ. 9537 ЛВБ
(електрокарбюраторна майстерня) (ПАРМ1М), за адресою:
м. Львів, вул. Джерельна, 69. Балансоутримувач: ВАТ «Львів
ське АТП24654». Спосіб приватизації: аукціон.
Автомобільний причіп держ. № 3633 ЛВ (електростанція за
рядна типу ЄСБ4В3М1) (ПАРМ1М), за адресою: м. Львів,
вул. Джерельна, 69. Балансоутрисувач: ВАТ «Львівське АТП
24654». Спосіб приватизації: аукціон.
Автомобільний причіп держ. № 0613 ЛВ (електрозварюва
льний агрегат) (ПАРМ1М), за адресою: м. Львів, вул. Джере
льна, 69. Балансотуримувач: ВАТ «Львівське АТП24654». Спо
сіб приватизації: аукціон.
Спеціалізований автомобіль ЗІЛ157 КЕ, держ. № 0043 ЛВН
(майстерня технічного обслуговування МТОАТ), за адресою:
м. Львів, вул. Джерельна, 69. Балансоутримувач: ВАТ «Львів
ське АТП24654». Спосіб приватизації: аукціон.
Спеціалізований автомобіль ЗІЛ157 КЕ, держ. № 7330 ЛВН
(майстерня технічного обслуговування МТОАТ), за адресою:
м. Львів, вул. Джерельна, 69. Балансоутримувач: ВАТ «Львів
ське АТП24654». Спосіб приватизації: аукціон.
Спеціалізований автомобіль ЗІЛ157 КЕ, держ. № 2457 ЛВН
(майстерня технічного обслуговування МТОАТ), за адресою:
м. Львів, вул. Джерельна, 69. Балансоутримувач: ВАТ «Львів
ське АТП24654». Спосіб приватизації: аукціон.
Спеціалізований автомобіль ЗІЛ157 КЕ, держ. № 2457 ЛВН
(майстерня технічного обслуговування МТОАТ), за адресою:
м. Львів, вул. Джерельна, 69. Балансоутримувач: ВАТ «Львів
ське АТП24654». Спосіб приватизації: аукціон.
Комплект автомобільного майна за адресою: м. Львів, вул.
Джерельна, 69. Балансоутримувач: ВАТ «Львівське АТП
24654». Спосіб приватизації: аукціон.
Окремо індивідуально визначене майно — трактор Т40А,
держ. № 2415 ЛР, за адресою: м. Миколаїв, бульв. Проект
ний, 1. Балансоутримувач: ВАТ «Миколаївцемент». Спосіб при
ватизації: аукціон.
Окреме індивідуально визначене майно — трактор Т16,
держ. № 8261 ЛР, за адресою: м. Миколаїв, бульв. Проект
ний, 1. Балансоутримувач: ВАТ «Миколаївцемент». Спосіб при
ватизації: аукціон.
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення колишньої лазні загальною площею 306,6 м2 за
адресою: м. Первомайськ, пр. Праці, 2. Балансоутримувач:
АТВТ «Гілєя», (РВ ФДМУ). Спосіб приватизації: аукціон (із зе
мельною ділянкою).
Будівля колишнього гуртожитку площею 684,2 м2 за адре
сою: м. Вознесенськ, Центральна садиба, 40. Балансоутриму
вач: ВАТ «Зелений Гай» (не увійшов до статутного фонду), (РВ
ФДМУ). Спосіб приватизації: аукціон (із земельною ділянкою).
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Комора площею 9,2 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Парти
занська, 8/20. Балансоутримувач: ТОВ «Полтавахолодпром»
(не увійшло до статутного фонду), (РВ ФДМУ). Спосіб прива
тизації: аукціон (із земельною ділянкою).
Склад з гаражем площею 143,8 м2 за адресою: м. Полтава,
вул. Партизанська, 8/20. Балансоутримувач: ТОВ «Полтавахо
лодпром» (не увійшло до статутного фонду), (РВ ФДМУ). Спо
сіб приватизації: аукціон (із земельною ділянкою).
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів, у складі: нежитлова будівля їда
льні № 7 загальною площею 1 483,2 м2;
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обладнання у кількості 25 одиниць, за адресою: м. Кузне
цовськ, будівельна база № 1 та 2 промислової зони, буд. 33.
Балансоутримувач: ВП «Рівненська АЕС» НАЕК «Енергоатом»,
(РВ ФДМУ). Спосіб приватизації: аукціон (із земельною ділян
кою).
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля (літ. Ш1) загальною площею 59,0 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Цементна, 8. Балансоутримувач: ТОВ
«МЕТКОНСЕРВІС» (орендар). Спосіб приватизації: аукціон (із
земельною ділянкою).
Нежитлова будівля підсобного корпусу (літ. Г1) загальною
площею 551,6 м2 за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 129.
Балансоутримувач: ВАТ «Харківський хлібокомбінат «Слобо
жанський», (РВ ФДМУ). Спосіб приватизації: аукціон (із земе
льною ділянкою).
Нежитлова будівля сухарного цеху (літ. В1) загальною пло
щею 1 976,2 м2 з обладнанням (49 од.) за адресою: м. Харків,
Салтівське шосе, 129. Балансоутримувач: ВАТ «Харківський хлі
бокомбінат «Слобожанський», (РВ ФДМУ). Спосіб приватиза
ції: аукціон (із земельною ділянкою).
Нежитлова будівля (кооперативна лавка) (літ. А1) загальною
площею 48,3 м2 за адресою: Богодухівський рн, с. Іванівка,
вул. Приїзжа, 6. Балансоутримувач: ВАТ «Ульянівське» (не
увійшло до статутного фонду). Спосіб приватизації: аукціон (із
земельною ділянкою).

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом викупу (затверджений наказом ФДМУ
від 15.02.2007 № 274)
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення магазину № 44 площею 70,8 м2, що
орендується ТОВ «Південь», за адресою: м. Коростень, вул. Кі
рова, 30. Балансоутримувач: ТОВ «Південь», (РВ ФДМУ). Спо
сіб приватизації: викуп.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення кафе «Ліана» площею 247,5 м2, що
орендується приватним підприємцем Чалою О. В., за адресою:
м. Рівне, вул. Н. Хасевича, 4, (вул. Волгоградська), буд. 4. Ба
лансоутримувач: ДКВП «Залізничник». Спосіб приватизації: ви
куп (із земельною ділянкою).
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Окреме індивідуально визначене майно — будівлі майстерні
загальною площею 262,9 м2 та гаража загальною площею 699,0
м2, що орендуються приватним підприємцем Антюфєєвим Б. П.,
за адресою: м. Прилуки, вул. Пирятинська, 14. Балансоутри
мувач: ВАТ «Прилуцький меблевий комбінат» (не увійшло до
статутного фонду). Спосіб приватизації: викуп (із земельною
ділянкою).
м. СЕВАСТОПОЛЬ
Окремо розташований павільйон газводи (закусочна «Обо
лонь») загальною площею 39,1 м2, що орендується приватним
підприємцем Мілосердовою А. Ю., за адресою: м. Севасто
поль, вул. Вокзальна, 13. Балансоутримувач: ПП Мілосердо
ва А. Ю., (РВ ФДМУ). Спосіб приватизації: викуп (із земельною
ділянкою).

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
державної власності — пересувного вагончика
Назва об’єкта: пересувний вагончик (бджільництво).
Балансоутримувач: ЗАТ «Мінерал» , код за ЄДРПОУ 191253.
Адреса: 70600, м. Пологи, вул. Кар‘єрна, 28.
Відомості про об‘єкт: суцільно металевий вагончик, встано
влений на чотириколісний лафет з гумовими шинами, лафет
має поворотнопричепний пристрій для транспортування. Роз
мір вагончика 6х3х2,5.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 4 319,00 грн.
ПДВ — 863,80 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
5 182,80 грн.
Умови продажу об’єкта:
відшкодувати витрати органу приватизації на підготовку
об’єкта 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 518,28 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, одер
жувач — РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
20495280.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 гривень та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37183501900008 в Управлінні Державного казначейст
ва у Запорізькій області, МФО 813015, код за ЄДРПОУ
20495280, одержувач — РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Аукціон буде проведено 2 квітня 2007 року об 11=й го=
дині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 52а
(приміщення кафе «Шайба=Славутич») приватним підпри=
ємством «Діапазон».
Реєстрація заявників здійснюється в день проведення аук
ціону з 9.00 до 10.45.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 29 бе
резня 2007 року. Заяви приймаються за адресою: м. Запоріж
жя, пр. Леніна, 164, кімн.767 (в робочі дні з 9.00 до 17.00).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за тел.
(061) 2246068.
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, код за
ЄДРПОУ 20495280, одержувач — РВ ФДМУ по Запорізькій об
ласті.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління економіки, ресурсів та розвитку міста
виконавчого комітету Світловодської міської ради
про продажу на аукціоні частини прибудованої
нежитлової будівлі (комунальна власність)
Назва об’єкта: частина (другий поверх) прибудованої нежи
тлової будівлі. Загальна площа приміщення — 311,5 м2.
Місцезнаходження: 27500, Кіровоградська область, м. Світ
ловодськ, вул. Конько, 31.
Відомості про об’єкт: у приміщенні другого поверху будівлі є
електропостачання, холодне водопостачання, опалення та ка
налізація. Рік забудови — 1984.
Початкова вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ —
128 567 грн.
ПДВ — 25 713,4 грн.
Початкова вартість об’єкта з ПДВ — 154 280,4 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець;
утримання об’єкта та прилеглої території в належному сані
тарнотехнічному стані;
плата за реєстрацію заяви — 17 грн. 00 коп.; реєстрацій
ний внесок слід перераховувати на рахунок Фінансового
управління № 31518931600012, УДК у Кіровоградській обл.,
МФО 823016, код 23231432, призначення — реєстраційний
внесок;
грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта, що становлять 15 428,04 грн., слід перераховувати на
рахунок Управління економіки, ресурсів та розвитку міста №
37328002003260, УДК в Кіровоградській обл., МФО 823016, код
33860878, призначення — застава за участь в аукціоні;
усі витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації,
послугами з проведення аукціону, нотаріальним посвідченням
договору купівліпродажу, бере на себе покупець.
Аукціон відбудеться 30.03.2007 о 10.00 у кімн. 1 міськ=
виконкому за адресою: 27500, Кіровоградська обл., м.
Світловодськ, вул. Леніна, 14.
Кінцевий термін подання заяви на приватизацію об’єкта ко
мунальної власності — три дні до початку аукціону 26.03.2007.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткова інформація за адресою: 27500, Кі
ровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Леніна, 14, кімн. 7
міськвиконкому в робочі дні. Тел. для довідок (05236) 24353.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
початкової вартості продажу на 30% майна колишнього
незнижуваного запасу, що знаходиться на балансі
ВАТ «Автотранспортне підприємство АТП=16329»
Назва об’єкта: майно колишнього незнижуваного запасу, а
саме:
акумулятори 6 СТ 90 (3 од);
вогнегасники порошкові (16 од);
вогнегасники вуглекислотні (5 од.);
каністри (32 од);
шафа металева (2 од).
Адреса об’єкта: 61000, м. Харків, пр. Фрунзе, 10.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 03120259, ВАТ «Автот
ранспортне підприємство АТП16329», 61000, м. Харків, пр.
Фрунзе, 10.
Відомості про об’єкт: майно колишнього незнижуваного за
пасу, а саме: акумулятори 6 СТ 90 (3 од.); вогнегасники поро
шкові (16 од.); вогнегасники вуглекислотні (5 од.); каністри (32
од.); шафа металева (2 од.).
Вартість продажу без ПДВ — 222,42 грн., ПДВ — 44,49 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
266,91 грн. (знижено на 30%).
Умови продажу об’єкта: сплатити продавцю витрати, пов’я
зані з підготовкою об’єкта до приватизації.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко
штами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіо
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37186501900001 в ГУДКУ у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 26,69 грн., що становить 10 відсот
ків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахову
ються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області
на р/р № 37317000140001 в ГУДКУ у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона
льне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді
лення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Харків, Держ
пром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для довідок 7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар
ків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для до
відок 7051848.
Аукціон буде проведено 30 березня 2007 року об 11=й
годині в приміщенні Універсальної біржі «Україна» за ад=
ресою: м. Харків, Палац Праці, 7=й під’їзд, 5=й поверх.
Останній день приймання заяв — 27 березня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
початкової вартості на 30% — окремого індивідуально
визначеного майна — спеціальної ремонтно=механічної
майстерні ЗІЛ=157 ПАРМ, держ. №94=85 ХАХ,
що знаходиться на балансі ВАТ «Харківське
автотранспортне підприємство 16330»
Назва об’єкта: окреме індивідуальне визначене майно – спе
ціальна ремонтномеханічна майстерня ЗІЛ157 ПАРМ, держ.
№ 9485 ХАХ.
Адреса об’єкта: 61105, м. Харків, вул. Киргизька, 21.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 03115353, ВАТ «Харків
ське автотранспортне підприємство 16330», 61105, м. Харків,
вул. Киргизька, 21.
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Відомості про об’єкт: окреме індивідуально визначене май
но — спеціальна ремонтномеханічна майстерня ЗІЛ157
ПАРМ, держ. № 9485 ХАХ, призначена для виконання робіт з
ремонту техніки, 1968 рік випуску. Майстерня укомплектована
майном та обладнанням (73 од.), в тому числі токарно
гвинторізним верстатом ВЦ200 та вертикальносвердлильним
одношпиндельним настільним верстатом.
Вартість продажу без ПДВ — 11 872,00 грн., ПДВ — 2 374,40
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
14 246,40 грн. (знижено на 30%).
Умови продажу об’єкта:
сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою об’єк
та до приватизації;
зняття об’єкта з обліку в органах ДАІ покупець здійснює са
мостійно за рахунок власних коштів.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко
штами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіо
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37186501900001 в ГУДКУ у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 1 424,64 грн., що становить 10 від
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській обла
сті на р/р № 37317000140001 в ГУДКУ у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Ре
гіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Харків,
Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для довідок
7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар
ків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для до
відок 7051848.
Аукціон буде проведено 30 березня 2007 року об 11=й
годині в приміщенні Універсальної біржі «Україна» за ад=
ресою: м. Харків, Палац Праці, 7=й під’їзд, 5=й поверх.
Останній день приймання заяв — 27 березня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
початкової вартості на 30% окремого індивідуально
визначеного майна — вантажного бортового автомобіля
ЗІЛ=157 ПАРМ, держ. №94=87 ХАХ, що знаходиться на
балансі ВАТ «Харківське автотранспортне
підприємство 16330»
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно —
вантажний бортовий автомобіль ЗІЛ157 ПАРМ, держ.
№ 9487 ХАХ.
Адреса об’єкта: 61105, м. Харків, вул. Киргизька, 21.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 03115353, ВАТ «Харків
ське автотранспортне підприємство 16330», 61105, м. Харків,
вул. Киргизька, 21.
Відомості про об’єкт: окреме індивідуально визначене май
но — вантажний бортовий автомобіль ЗІЛ157 ПАРМ, держ. №
9487 ХАХ, призначений для забезпечення ремонту транспор
терівтягачів багатоцільового призначення, 1968 рік випуску.
Майстерня укомплектована майном та обладнанням (26 од.),
у тому числі причепною електростанцією та кранстрілою (дво
ногою).
Вартість продажу без ПДВ — 12 362,00 грн., ПДВ — 2 472,40
грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
14 834,40 грн. (знижено на 30%).
Умови продажу об’єкта:
сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою об’єк
та до приватизації;
зняття об’єкта з обліку в органах ДАІ покупець здійснює са
мостійно за рахунок власних коштів.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко
штами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіо
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37186501900001 в ГУДКУ у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 1 483,44 грн., що становить 10 від
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській обла
сті на р/р № 37317000140001 в ГУДКУ у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Ре
гіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від
ділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Харків,
Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для довідок
7051848.
Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар
ків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для до
відок 7051848.
Аукціон буде проведено 30 березня 2007 року об 11=й
годині в приміщенні Універсальної біржі «Україна» за ад=
ресою: м. Харків, Палац Праці, 7=й під’їзд, 5=й поверх.
Останній день приймання заяв — 27 березня 2007 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом об’єкта комунальної власності
— двоповерхової нежитлової будівлі з верандами та
надвірними спорудами
Назва об’єкта: двоповерхова нежитлова будівля (колишній
дитячій садок) з верандами та надвірними спорудами загаль
ною площею 822,90 м2.
Адреса об’єкта: 74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка,
вул. Леніна, 84.
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Балансоутримувач: 74900, м. Нова Каховка, просп. Дніпров
ський, 23, Новокаховський міськвиконком, код за ЄДРПОУ
04059964.
Відомості про об’єкт: будівля колишнього дитячого садка за
гальною площею 822,90 м2, у тому числі: нежитлова будівля,
підвал, прибудови (літ. А, під. А, а, а1), прибудови (літ. а2, а3),
сараї (літ. Б, б), бесідка (літ. В, Г, Д, Е), огорожа, хвіртка,
мощення (літ. 1, 2, 3, І).
Питання землекористування покупець вирішує самостійно з
органами місцевого самоврядування згідно з чинним законо
давством.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 777 258,00 грн., ПДВ
— 155 451,60 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ — 932 709,60
грн.
Умови продажу:
використання об’єкта під готельний комплекс, житло, офіси
та інше;
утримання прилеглої території у належному санітарному ста
ні;
експлуатацію об’єкта здійснювати відповідно до санітарно
технічних, пожежних та екологічних норм;
покупець сплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта
до приватизації;
продаж об’єкта юридичним і фізичним особам за грошові ко
шти.
Грошові кошти у розмірі 93 270,96 грн., що становить 10%
від початкової вартості продажу об’єкта, вносяться на рахунок
одержувача — Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській
області, р/р № 37315008000014, код за ЄДРПОУ 21295778,
банк одержувача ГУДК у Херсонській області, МФО 852010.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. за подання за
яви на участь у конкурсі вносяться на рахунок одержувача —
місцевий бюджет м. Нова Каховка, р/р № 31418537700012, код
платежу 22090100, банк одержувача — ГУДК у Херсонській об
ласті, МФО 852010, ЗКПО 24103977.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на рахунок одержувача — Регіонального відділення
ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37187009000014 в ГУДК
Херсонської області, МФО 852010, код за ЄДРПОУ 21295778,
одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській об
ласті.
Одержати додаткову інформацію, ознайомитися з об’єк
том та подати заяву на участь у конкурсі можна у представ
ництві ФДМУ м. Нова Каховка за адресою: 74900, Херсон
ська обл., м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 23, кімн. 314,
315, тел. 45421, 45182.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь у конкурсі — за сім
днів до початку конкурсу.
Конкурс буде проведено через 30 днів з дня публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом об’єкта комунальної власності
— чотириповерхової нежитлової будівлі загальною
площею 2 764 м2
Назва об’єкта: чотириповерхова нежитлова будівля (з під
валом) загальною площею 2 764 м2.
Адреса об’єкта: 74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка,
вул. Маяковського, 2б.
Балансоутримувач: 74900, м. Нова Каховка, просп. Дніпров
ський, 23, Новокаховський міськвиконком, код за ЄДРПОУ
04059964.
Відомості про об’єкт: чотириповерхова будівля колишнього
спального корпусу, розташована на території інтернату, зага
льною площею 2 764 м2. Будівля розташована поблизу річки
Дніпро та віддалена від неї на 100 м. Питання землекористу
вання покупець вирішує самостійно з органами місцевого са
моврядування згідно з чинним законодавством.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 488 082,00 грн., ПДВ
— 297 616,40 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ —
1 785 698,40 грн.
Умови продажу:
використання об’єкта під готельний комплекс, житло, офіси
та інше;
утримання прилеглої території у належному санітарному ста
ні;
експлуатацію об’єкта здійснювати відповідно до санітарно
технічних, пожежних та екологічних норм;
покупець сплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта
до приватизації;
продаж об’єкта юридичним і фізичним особам за грошові ко
шти.
Грошові кошти у розмірі 178 569,84 грн., що становить 10%
від початкової вартості продажу об’єкта, вносяться на раху
нок одержувача — Регіонального відділення ФДМУ по Херсон
ській області, р/р № 37315008000014, код за ЄДРПОУ
21295778, банк одержувача ГУДК у Херсонській області, МФО
852010.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. за подання за
яви на участь у конкурсі вносяться на рахунок одержувача —
місцевий бюджет м. Нова Каховка, р/р № 31418537700012, код
платежу 22090100, банк одержувача — ГУДК у Херсонській об
ласті, МФО 852010, ЗКПО 24103977.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на рахунок одержувача — Регіонального відділення
ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37187009000014 в ГУДК
Херсонської області, МФО 852010, код за ЄДРПОУ 21295778,
одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській об
ласті.
Одержати додаткову інформацію, ознайомитися з об’єк
том та подати заяву на участь у конкурсі можна у представ
ництві ФДМУ м. Нова Каховка за адресою: 74900, Херсон
ська обл., м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 23, кімн. 314,
315, тел. 45421, 45182.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь у конкурсі — за сім
днів до початку конкурсу.
Конкурс буде проведено через 30 днів з дня публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні індивідуально
визначеного майна — автотранспорту (початкова
вартість продажу зменшена на 10%)
Назва об’єкта: індивідуально визначене майно – автотранспорт,
у складі: автомобільна ремонтна майстерня ПАРМ1М (3 авто
мобілі ЗІЛ157 вип.1965 р.); автомобільна ремонтна майстерня
МТОАТ (автомобіль ЗІЛ131 вип.1990 р., автомобіль ЗІЛ131
вип.1977 р., автомобіль ЗІЛ157 вип. 1967 р.); автомобільне май
но та запасні частини, що знаходяться на балансі ВАТ «Київське
АТП13056» та не увійшли до його статутного фонду.
Місцезнаходження об’єкта: 03170, м. Київ, вул. Перемоги, 20.
Балансоутримувач: ВАТ «Київське АТП13056», код за
ЄДРПОУ 05440991, місцезнаходження — 03170, м. Київ, вул.
Перемоги, 20.
Відомості про об’єкт: ЗІЛ157К, 1965 року випуску, реєстра
ційний номер 0678 КІВ, тип кузова — вантажний фургон, колір
— хакі, пробіг — 3 527 км; ЗІЛ157К, 1965 року випуску, реєст
раційний номер 0649 КІВ, тип кузова — вантажний фургон, ко
лір — хакі, пробіг — 3 448 км; ЗІЛ157К, 1965 року випуску, ре
єстраційний номер 0607 КІВ, тип кузова — вантажний фургон,
колір — хакі, пробіг — 8 313 км; ЗІЛ131, 1977 року випуску,
реєстраційний номер 0679 КІВ, тип кузова – вантажний фур
гон, колір — хакі, пробіг — 6 404 км; ЗІЛ157К, 1967 року випу
ску, реєстраційний номер 0646 КІВ, тип кузова – вантажний фу
ргон, колір — хакі, пробіг — 8 310 км; ЗІЛ131, 1990 року випу
ску, реєстраційний номер 5664 КІП, тип кузова — вантажний
фургон, колір —хакі, пробіг — 1 969 км. Автомобільне майно та
запасні частини (дрібний інвентар та комплекти запасних де
талей до автомобілів) знаходяться в неробочому та незадові
льному технічному стані.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 38 712,62 грн., ПДВ —
7 742,52 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 46 455,14 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 10% від початкової вартості
продажу об’єкта приватизації — 4 645,51 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта ви
значає покупець.
Засобами платежу є грошові кошти.
Аукціон буде проведено 3 квітня 2007 року об 11=й го=
дині за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15 (3=й
поверх) ДАК «Національна мережа аукціонних центрів»
(реєстрація учасників аукціону з 10.00 до 10.45).
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні —
30 березня 2007 року.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без
ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт прива
тизації вносяться на р/р № 37184501900001 Регіонального від
ділення ФДМУ по м. Києву, код за ЄДРПОУ 19030825, в банк:
Управління державного казначейства у м. Києві, код банку
820019.
Сума грошових коштів в розмірі 10% від початкової вартості
— 4 645,51 грн. (призначення платежу: «сума грошових коштів
в розмірі 10% від початкової вартості продажу, без ПДВ») вно
ситься на р/р № 37317007000034 Регіонального відділення
ФДМУ по м. Києву, код за ЄДРПОУ 19030825, в банк: Управ
ління державного казначейства у м. Києві, код банку 820019.
Ознайомитися з об’єктом можна за його місцем знаходжен
ням: м. Київ, вул. Перемоги, 20, у робочі години з дозволу Регі
онального відділення ФДМУ по м. Києву.
Отримати додаткову інформацію про об’єкт та подати заяву
на участь в аукціоні можна в Регіональному відділенні ФДМУ
по м. Києву за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 50г,
кімн. 331, тел. 2341228, у робочі години.

ГРУПА Д
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ ЗА КОНКУРСОМ
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Корпус № 208 — їдальня, що знаходиться на балансі ВАТ
«Мотор Січ», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, 1.
Приватизовано юридичною особою за 213 000 грн., у т. ч. ПДВ
— 35 500 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
103квартирний житловий будинок, що знаходиться на ба
лансі ВАТ «Дашуківські бентоніти», за адресою: Черкаська обл.,
смт Лисянка, вул. Поштова, 1. Приватизовано юридичною осо
бою за 680 400 грн., у т. ч. ПДВ — 113 400 грн.

ГРУПА Е
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Державний пакет акцій, що становить 65,742% у статутному
фонді ВАТ «КРАМО», за адресою: 94500, Луганська область,
м. Красний Луч, вул. Студентська, 40. Приватизовано юридич
ною особою за 3 383 002 грн.

Департамент міждержавних майнових відносин та
спільних підприємств, т. 284=54=64
Департамент міждержавних майнових відносин та спі
льних підприємств повідомляє, що в інформації про по=
вторний продаж на аукціоні державного пакета акцій
ВАТ «Страхова компанія «Алькона», опублікованій в
газеті «Відомості приватизації» від 14.02.07 № 6 (447) на
с. 7, слова «балансовий збиток» слід читати «Балансовий
прибуток».
«Також у зв’язку із додатковою ємісією акцій ВАТ «Стра=
хова компанія «Алькона» розмір статутного фонду то=
вариства становить 18 000 000 (вісімнадцять мільйо=
нів) гривень, та, відповідно, розмір державного пакета
акцій — 2,61% статутного фонду товариства».
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Департамент продажу цілісних майнових комплексів, т. 2804232
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня, що знаходиться на балансі ТОВ «ЗоряАгро», за
адресою: Доманівський район, с. Ізбашеве. Приватизовано
фізичною особою за 28 719,60 грн., у т. ч. ПДВ — 4 786,60
грн.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта соціальної сфери —
дитячого оздоровчого табору «Романтик»,
що знаходиться на балансі державного підприємства
«Дніпропетровський науково=виробничий комплекс
«Електровозобудування»
Назва об’єкта: дитячий оздоровчий табір «Романтик».
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., Новомосковський
район, с. Орлівщина, пров. Лісний, 2а.
Балансоутримувач: державне підприємство «Дніпропетров
ський наукововиробничий комплекс «Електровозобудування»,
адреса: 49068, м. Дніпропетровськ, вул. Орбітальна, 13, код
за ЄДРПОУ 32495626.
Призначення об’єкта: оздоровлення дітей.
Відомості про об’єкт — до складу об’єкта входять: спальні
корпуси (літ. А, Б, В, Г, Д) загальною площею 1 656,3 м2; май
стерня (літ. Є) загальною площею 44,9 м2; адміністративна
будівля (літ. Е) загальною площею 303,3 м2; їдальня (літ. Ж)
загальною площею 465,9 м2; склад (літ. З) загальною пло
щею 100,4 м2; котельня (літ. І); навіси (літ. И, И1, У У4, Ш1);
овочесховище (літ. Л) загальною площею 13,9 м2; душова
(літ. М) загальною площею 46,9 м2; господарська будівля (літ. Н)
загальною площею 28,0 м2; склад (літ. О) загальною площею
28,7 м2; насосна (літ. П) загальною площею 3,4 м2; сторожки
(літ. Р, Р1) загальною площею 9,3 м2; медичний пункт (літ. С)
загальною площею 76,3 м2; хлораторна (літ. Т) загальною
площею 42,0 м2; вбиральні (літ. ХХ3); альтанки (літ. ЧЧ6);
ігротека (літ. Ш, Щ) загальною площею 13,4 м2; літній кіно
театр з навісом (літ. Ю, Ю1) загальною площею 54,9 м2; ого
родження № 111; майданчик з флагштоком І; футбольне по
ле ІІ; замощення ІІІV; водонапірна башта — вод; колодязь
(літ. К).
До складу об’єкта входить обладнання у кількості 42 оди
ниць та інші необоротні матеріальні активи. Об’єкт не діючий.
Об’єкт розташований на території Орлівщинської сільської ра
ди і займає площу 3,5 га землі.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 663 250,00 грн.; ПДВ
— 132 650,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
795 900,00 грн.
Умови продажу:
використовувати зі збереженням профілю діяльності; ви
конувати всі технічні, санітарні та інші правила з утримання
об’єкта та забезпечити дотримання санітарноекологічних
норм, передбачених законодавством України; розрахунок за
об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами; пра
во користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також
її розмір під об’єктом приватизації покупцем вирішується са
мостійно в порядку, встановленому чинним законодавством
України; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища під час експлуата
ції об’єкта; покупець зобов’язаний у місячний термін з дня
укладення договору купівліпродажу відшкодувати бюро тех
нічної інвентаризації витрати, пов’язані з виготовленням тех
нічної документації.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання
протоколу аукціону або укладення договору купівліпродажу
об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вар
тості продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні,
не повертаються.
Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 79 590,00 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта приватиза
ції, вносять на рахунок № 37311009001104 Головного управ
ління Державного казначейства України по Дніпропетровській
області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337 Регіонально
му відділенню Фонду державного майна України по Дніпропет
ровській області.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37188500900001 Головного управління Державно
го казначейства України по Дніпропетровській області, МФО
805012, код за ЄДРПОУ 13467337 Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об
ласті.
Аукціон відбудеться о 10.00 20 квітня 2007 р. на това=
рній біржі «Дніпропетровська» за адресою: 49000, м.
Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, 5=й поверх, ( тел.
31=87=77).
Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відді
лення Фонду державного майна України по Дніпропетров
ській області (вул. Комсомольська, 58, кімн. 315, 316). Кі
нцевий термін прийняття заяв 16 квітня 2007 року до
17.00.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію про продаж об’єкта мо
жна отримати за тел. (056) 7428519, 7428965.

№ 8 (449)

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта соціальної сфери —
спорткомплексу (фізкультурно=оздоровчий комплекс із
стадіоном), що знаходиться на балансі ВАТ «Південний
гірничо=збагачувальний комбінат»
Назва об’єкта: спорткомплекс (фізкультурнооздоровчий
комплекс із стадіоном).
Адреса об’єкта: 50000, Дніпропетровська область, м. Кри
вий Ріг, вул. Кармелюка, 35.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Півден
ний гірничозбагачувальний комбінат», адреса: 50034, Дніпро
петровська обл., м. Кривий Ріг, код за ЄДРПОУ 00191000.
Призначення об’єкта: проведення фізкультурномасових за
ходів.
Відомості про об’єкт — до складу об’єкта входять: об’єкти
нерухомого майна: літ. А3 — триповерхова будівля палацу спо
рту загальною площею 3 513,3 м2; адміністративнопобутовий
корпус (літ. А1) загальною площею 407,7 м2; тир (літ. Б1) за
гальною площею 129,3 м2; вбиральня (літ. В1) загальною пло
щею 18,9 м2; гостьова трибуна, операторна (літ. Г11,Г1) за
гальною площею 63,2 м2; навіс (літ. Д); каси (літ. Е, Ж); сарай
(літ. З); огорожа № 112; замощення ІІІ; футбольні поля ІІІІV;
тенісний корт VI; хокейний майданчик VII; газон тиру VIII; три
буни ІХ; замощення ХХІ; а також обладнання у кількості 28 оди
ниць. Земельна ділянка під об’єкт окремо не відведена. Об’єкт
діючий.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 345 798,00 грн.; ПДВ
— 469 159,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
2 814 957,60 грн.
Умови продажу:
використовувати зі збереженням профілю діяльності; ви
конувати всі технічні, санітарні та інші правила з утримання
об’єкта та забезпечити дотримання санітарноекологічних
норм, передбачених законодавством України; розрахунок за
об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами; пра
во користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також
її розмір під об’єктом приватизації покупцем вирішується са
мостійно в порядку, встановленому чинним законодавством
України; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища під час експлуата
ції об’єкта.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання
протоколу аукціону або укладення договору купівліпродажу
об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вар
тості продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні,
не повертаються.
Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 281 495,76 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта приватиза
ції, вносять на рахунок № 37311009001104 Головного управ
ління Державного казначейства України по Дніпропетровській
області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337 Регіонально
му відділенню Фонду державного майна України по Дніпропе
тровській області.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37188500900001 Головного управління Державно
го казначейства України по Дніпропетровській області, МФО
805012, код за ЄДРПОУ 13467337 Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об
ласті.
Аукціон відбудеться 20 квітня 2007 р. о 10.00 на това=
рній біржі «Універсал» за адресою: 49000, м. Дніпропет=
ровськ, вул. Красна 20/18, 2=й поверх (тел.: 35=28=88,
785=24=93).
Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській обла
сті (вул. Комсомольська, 58, кімн. 315, 316). Кінцевий термін
прийняття заяв 16 квітня 2007 року до 17.00.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію про продаж об’єкта мо
жна отримати за тел. (056) 7428519, 7428965.

ЛУГАHСЬКА ОБЛАСТЬ
ІHФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні бази відпочинку
Назва об’єкта: база відпочинку (ЦРМО), що знаходиться на
балансі ВАТ «Алчевський меткомбінат».
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05441447.
Адреса: Луганська область, Перевальський район, с. Бугаї
вка, вул. Пісчана, 2.
Призначення об’єкта: організація відпочинку.
Відомості про об’єкт: окремо розташовані дерев’яні буди
ночки: (літ. Г) загальною площею 17,3 м2, (літ. Д) загальною пло
щею 17,3 м2, (літ. Е) загальною площею 11,7 м2, (літ. Ж) загаль
ною площею 11,6 м2, (літ. З) загальною площею 11,6 м2, (літ. И)
загальною площею 11,6 м2, (літ. К) загальною площею 11,7 м2,
(літ. Л) загальною площею 11,6 м2, (літ. Т) загальною площею
17,7 м2.
Крім того на території бази відпочинку знаходяться об’єкти,
які увійшли до статутного фонду ВАТ «Алчевський меткомбі
нат»: будинки дерев’яні (літ А, В), павільйон (літ. Б), вагон
гуртожиток ( літ. Р), альтанки (літ. П, Н), сарай (літ. М), огорожа
(16), замощення, водопровід.
Питання землекористування покупець вирішує самостійно.
Вартість об’єкта без ПДВ — 24 700,00 грн., ПДВ — 4 940,00 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
29 640,00 грн.
Умови продажу: збереження профілю об’єкта;
утримання об’єкта та прилеглої території в належному сані
тарнотехнічному стані;

зміна та реконструкція систем тепло, водо та енер
гопостачання за згодою з експлуатаційними організація
ми;
об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим
юридичним та фізичним особам без збереження зобов’язань,
на яких його було придбано;
покупець відшкодовує витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації;
учасник аукціону, який визнаний переможцем, але відмови
вся від підписання протоколу аукціону або укладення договору
купівліпродажу об’єкта, сплачує продавцю грошові кошти в
розмірі 20 відсотків від кінцевої ціни продажу об’єкта на аукці
оні та вартість робіт пов’язаних з підготовкою об’єкта до про
дажу та проведенням аукціону.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37189506700001, грошові кошти у розмірі 10 відсотків по
чаткової вартості (2 964 грн.), вносяться на р/р №
37316006000535 в ГУДКУ у Луганській області, МФО 804013,
код 13398493, одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по
Луганській області.
Термін прийняття заяв – протягом 47 днів з дня опублікуван
ня цієї інформації.
Аукціон буде проведено через 50 днів з дня опубліку=
вання цієї інформації о 10=й годині за адресою: м. Лу=
ганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем знаходження
об’єкта.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне
відділення ФДМУ по Луганській області. Адреса: м. Луганськ,
пл. Героїв ВВВ, 3а, каб. 201, тел. 585339.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
бази відпочинку
Назва об’єкта: база відпочинку.
Місцезнаходження об’єкта: 35322, Рівненська область, Рів
ненський район, с. Решуцьк, вул. Пляжна, 5.
Балансоутримувач: ВАТ «Рівненський міськмолокозавод»,
код за ЄДРПОУ 00446977, 33000, м. Рівне, вул. Гагаріна, 16.
Призначення об’єкта: відпочинок та оздоровлення населен
ня.
Відомості про об’єкт: окремо розташована прямокутної фо
рми в плані, двоповерхова дерев’яна будівля бази відпочинку
(літ. А1), загальною площею 132,4 м2 та окремо розташована,
квадратної форми в плані, одноповерхова дерев’яна будівля
кухні (літ. Б1), загальною площею 7,2 м2.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 44 270,00 грн.
ПДВ — 8 854,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
53 124,00 грн.
Умови продажу:
збереження профілю діяльності;
дотримання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт;
утримання об’єкта та прилеглої території в належному сані
тарноекологічному стані;
об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду, тощо ін
шим юридичним та фізичним особам без збереження умов, на
яких він був придбаний;
подальше відчуження об’єкта за договором купівлі
продажу, до моменту підписання сторонами підсумкового
акта перевірки виконання умов даного договору можливе
лише за згодою органу приватизації. У разі зміни власника
об’єкта приватизації, покупець повинен покласти всі зобо
в’язання за цим договором на нового власника. Новий вла
сник у двотижневий термін з дня переходу до нього права
власності на об’єкт подає до державного органу приватиза
ції копії документів, що підтверджують перехід до нього пра
ва власності;
питання землекористування покупець вирішує самостійно
згідно з чинним законодавством України протягом одного ро
ку з моменту набуття права власності;
учасник аукціону, який відмовився від підписання прото
колу, якщо це підтверджується актом, підписаним трьома не
заінтересованими особами, позбавляється права на пода
льшу участь в аукціоні. Учасник аукціону, який визнаний пе
реможцем, але відмовився від підписання договору купівлі
продажу, відшкодовує органу приватизації вартість робіт, по
в’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
розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’
єкт вносяться на рахунок № 37184006000095, банк УДК у Рі
вненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській об
ласті.
Грошові кошти в розмірі 5 312,40 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху
нок № 37313004000095, банк УДК у Рівненській області, МФО
833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач: Регіональне від
ділення ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 23 квітня 2007 року включ
но до 17.15.
Аукціон буде проведено 27 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 в 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
встановленою органом приватизації формою можна за ад
ресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел.: (0362) 635819,
262556.

28 лютого 2007 року
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Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 01.12.2004 № 103616511 редакція приймає електронною поштою від
регіональних відділень ФДМУ (gazeta@spfu.gov.ua) щосереди до 15.00 на публікацію в газеті «Відомості приватизації» 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 державної власності — приміщення овочевого магази=
ну (інв. № 2573), що знаходяться на балансі ВАТ «Сонячна доли
на». Об’єкт являє собою напівзруйновану двоповерхову будівлю ко
лишнього овочевого магазину.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою при
ватизації шляхом продажу на аукціоні.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Судак, с. Ба
гатівка.
Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим — цілісний
майновий комплекс ПМК=1 ППСО «Сизакор», переданий в кори
стування за договором оренди організації орендарів ОП «Фунда
мент» (правонаступник ТОВ «Фундамент»).
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою при
ватизації шляхом продажу на аукціоні.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,
пров. Лавандовий, 2.
Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим — група ін=
вентарних об’єктів магазину № 1 «Лаборреактив» (код за
ЄДРПОУ 1978251), що знаходиться на балансі ТОВ Республікан
ська комісія «Крим — Фармація». До складу об’єкта входять: будів
ля магазину (літ. А), сараї (літ. Б, В, Г), вбиральня (літ. У), два сараї,
п’ять навісів, огорожа, мощення.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою при
ватизації шляхом продажу на аукціоні.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,
вул. Підгірна, 3.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі до
кументи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
копію установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штат
ному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи
сання звіту про оцінку майна, копії посвідчення про підвищення ква
ліфікації оцінювачів;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претен
дентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України;
інформацію про претендента (документ, у якому зазначаються ві
домості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатно
му складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки май
на, 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 опи
сом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 14 березня 2007 року о 10.00 у Фонді май=
на Автономної Республіки Крим за адресою: м. Сімферополь,
вул. Севастопольська,17.
Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодства Фон
ду майна Автономної Республіки Крим до 7 березня 2007 року за
тією ж адресою, кабінет № 7.
Телефон/факс для довідок (0652) 604732.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки майна (запланована дата оцінки — 28.02.07)
Об’єкт державної власності групи Ж.
Назва об’єкта: кінотеатр «Електрон» на 580 місць, що знахо
диться на балансі Структурної одиниці «Кураховекомуненерго» ВАТ
«Донбасенерго».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної ва
ртості для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: Мар’їнський рн, м. Курахове, вул.
Мечникова, 12.
Балансова залишкова вартість: 102 822,27 грн.
Телефон 3885849.
Об’єкти незавершеного будівництва.
Назва об’єкта: одноквартирний житловий будинок № 2.
Мета проведення незалежної оцінки: повернення об’єкта до
державної власності.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., Олександрівський
рн, с. Олександрівка, вул. Кірпічна, 25.
Назва об’єкта: житловий будинок № 14.
Мета проведення незалежної оцінки: повернення об’єкта до
державної власності.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., Тельманівський рн,
с. Бахчовик.
Назва об’єкта: житловий будинок (будівельний № 5), що по
вернено до державної власності.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової ва
ртості об’єкта для продажу під розбирання на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., Старобешівський рн,
с. Раздольне, вул. Дружби.
Назва об’єкта: житловий будинок (будівельний № 6), що по
вернено до державної власності.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової ва
ртості об’єкта для продажу під розбирання на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., Старобешівський рн,
с. Раздольне, вул. Дружби.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкур
сної комісії конкурсну документацію в запечатаному конверті з
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описом підтвердних документів, що містяться у конверті. До під
твердних документів належать: заява на участь у конкурсі за вста
новленою формою; копія установчого документа претендента; ко
пії кваліфікаційних документів та свідоцтв про реєстрацію у Дер
жавному 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 додатково за
лучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та під
писання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під
писами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, видано
го претенденту Фондом державного майна України; інформація
про претендента (документ, який містить відомості про претен
дента 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
числі подібного майна тощо); конкурсна пропозиція, яка подаєть
ся у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вар
тості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконан
ням робіт, а також терміну виконання робіт.
Конкурс відбудеться 15 березня 2007 року о 10.00 за адре=
сою: м. Донецьк, вул. Артема, 97.
Конкурсна документація подається до загального відділу регіо
нального відділення не пізніше, ніж за чотири робочі дні до оголо
шеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Донецьк,
вул. Артема, 97, к. 530.
Тел. для довідок 3359373.

IНФОРМАЦIЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Закарпатській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно —
автомобіль ЗІЛ=131, модель ТР1, держ. № 2144 ЗАМ, який зна
ходиться на балансі ВАТ «Мукачівське АТП — 12106».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Мукачеве, вул. Індустріаль
на, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Коротка характеристика об’єкта оцінки: автомобіль призначений
для транспортування техніки, обладнаний лебідкою.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі
ком: основних засобів — 1.
Первісна вартість: 34 549,0 грн.
Організаційноправова форма: державна.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Запланована дата оцінки: 28.02.2007.
Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно
— автомобіль ЗІЛ=131, модель МРС1М, держ. № 2146 ЗАМ, який
знаходиться на балансі ВАТ «Мукачівське АТП12106».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Мукачеве, вул. Індустріаль
на, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової варто
сті з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Коротка характеристика об’єкта оцінки: автомобіль призначений
для ремонту техніки.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі
ком: основних засобів — 1.
Первісна вартість: 38 478,0 грн.
Організаційноправова форма: державна.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Запланована дата оцінки: 28.02.2007.
Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно
— автомобіль ЗІЛ=131, модель МРММ1, держ. № 2145 ЗАМ,
який знаходиться на балансі ВАТ «Мукачівське АТП12106».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Мукачеве, вул. Індустріальна, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової варто
сті з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Коротка характеристика об’єкта оцінки: автомобіль призначений
для ремонту техніки.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі
ком: основних засобів — 1.
Первісна вартість: 38 477,0 грн.
Організаційноправова форма: державна.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Запланована дата оцінки: 28.02.2007.
Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого в Міністер
стві юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінюва
чів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва
чів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оці
нювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом
ФДМУ від 19.12.2001 № 2355;
досвіду роботи суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки
майна, зокрема подібного майна;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оці
нки майна та підписання звітів про оцінку майна, їх особистого до
свіду у проведенні оцінки подібного майна.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну докумен
тацію (складається з конкурсної пропозиції та підтвердних докуме
нтів) в запечатаному конверті з описом підтвердних документів:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
копію установчого документа претендента;
інформацію про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо кваліфікації та особистого досвіду роботи оці
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залуча
ються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі практичного до
свіду з оцінки майна, зокрема подібного майна);

копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штат
ному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи
сання звіту про оцінку майна;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого прете
нденту ФДМУ;
конкурсну пропозицію претендента, яка подається у запечатано
му конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт (на конверті необхідно зробити відмітку »На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності»);
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претен
дентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їх особистими підписами.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ
ФДМУ за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкур
су — до 7 березня 2007 року включно за адресою: м. Ужгород, вул.
Собранецька, 60.
Конкурс буде проведено у Регіональному відділенні ФДМУ по
Закарпатській області 15 березня 2007 року о 10.00 за адресою:
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, к. 303.
Телефони для довідок: 36268, 37193.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Івано=Франківській
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна
Назва об’єкта: приміщення складу площею 131,6 м2 у м. Городе
нка, вул. Крушельницького, 3. Мета проведення незалежної оцінки
— викуп.
Претенденти подають до регіонального відділення конкурсну до
кументацію. Конкурсна документація подається у запечатаному кон
верті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штат
ному складі, копії свідоцтв про підвищення кваліфікації оцінювачів
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено прете
ндентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого прете
нденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особис
того досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному пе
чаткою учасника конкурсу конверті і має містити пропозицію щодо
вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконан
ням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений
в інформації про проведення конкурсу.
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, по
винні бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні ФДМУ
16.03.07 за адресою: м. Івано=Франківськ, вул. Січових Стрі=
льців, 15.
Конкурсну документацію подавати до канцелярії регіонального
відділення до 16.00 13.03.07 за адресою: м. ІваноФранківськ, вул.
Січових Стрільців, 15, кімн. 208, телефон для довідок 553139.

IНФОРМАЦIЯ
Регiонального вiддiлення ФДМУ по Кiровоградськiй областi
про оголошення конкурсу з вiдбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцiнки об’єкта
Назва об’єкта: пакет акцій розміром 19,8% від статутного фонду
ВАТ «Струмок».
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Добровеличківський район,
с. Тишківка, вул. Кооперативна, 20.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: будівлі та спо
руди — 17 од., обладнання — 20 од., транспортні засоби — 7 од.
Об’єктів незавершеного будівництва немає. Чисельність працюю
чих — 12 чол. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.07 — 22,4 тис.
грн.; кредиторська заборгованість станом на 01.01.07 — 0,9 тис. грн.
Мета проведення незалежної оцінки — визначення вартості паке
та акцій розміром 19,8% від статутного фонду для продажу на фон
довій біржі.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділен
ня конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропози
ції та підтвердних документів.
До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсi
за встановленою формою (відповідно до Положення про конкур
сний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого нака
зом ФДМУ від 25.11.2003 №2100); копія установчого документа
претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оці
нювачів, яких буде додатково залучено претендентом до прове
дення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єк
та оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом держав
ного майна України; інформація про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, ква
ліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незале
жної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також термін
виконання робіт, якщо він не визначений в інформації для проведення
конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційної
роботи Регіонального відділення ФДМУ по Кіровоградській області
до 12 березня 2007 року включно.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті
потрібно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності».
Конкурс вiдбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по
Кiровоградськiй областi 15 березня 2007 року о 15.00 за ад=
ресою: 25009, м. Кiровоград, вул. Глинки, 2, кiмн. 708.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Луганській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки майна
1. ОНБ — 50=квартирний житловий будинок.
Мета оцінки — повернення об’єкта до державної власності.
Адреса: смт Новоайдар, квартал 11ї п’ятирічки.
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Балансоутримувач — відсутній.
Запланована дата оцінки — 20.08.2006.
2. ОНБ — міжцехові теплові мережі.
Мета оцінки — повернення об’єкта до державної власності.
Адреса: м. Попасна.
Балансоутримувач — відсутній.
Запланована дата оцінки — 07.08.2006.
3. ОНБ — склад піску.
Мета оцінки – повернення об’єкта до державної власності.
Адреса: м. Попасна.
Балансоутримувач — відсутній.
Запланована дата оцінки — 01.08.2006.
4. ОНБ — одноквартирний житловий будинок площею забу=
дови 120 м2.
Мета оцінки — повернення об’єкта до державної власності.
Адреса: м. Красний Луч, вул. Тополіна, 13.
Балансоутримувач — відсутній.
Запланована дата оцінки — 24.11.2006.
5. ОНБ — одноквартирний житловий будинок площею забу=
дови 120 м2.
Мета оцінки — повернення об’єкта до державної власності.
Адреса: м. Красний Луч, вул. Тополіна, 14.
Балансоутримувач — відсутній.
Запланована дата оцінки — 24.11.2006.
6. ОНБ — двоквартирний житловий будинок площею забу=
дови 157 м2.
Мета оцінки — повернення об’єкта до державної власності.
Адреса: м. Красний Луч, вул. Тополіна, 11.
Балансоутримувач — відсутній.
Запланована дата оцінки — 24.11.2006.
7. ОНБ — житловий будинок садибного типу.
Мета оцінки — повернення об’єкта до державної власності.
Адреса: м. Сєверодонецьк, смт Борівське, вул. Паркова, 12.
Балансоутримувач — відсутній.
Запланована дата оцінки — 24.10.2006.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціно
чної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого Міністерством юс
тиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцін
ки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними докумен
тами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному ре
єстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізич
них осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвер
дженого наказом Фонду державного майна України від 19.12.2001
№ 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001
за № 1092/6283;
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна,
зокрема подібного майна;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оці
нки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого
досвіду у проведенні оцінки подібного майна;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єк
том оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна;
у разі необхідності — спеціального дозволу на провадження дія
льності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оці
ночної діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебу
вають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної дія
льності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяль
ності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, май
нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими пе
редбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за на
прямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділен
ня Фонду державного майна України конкурсну документацію, яка
складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До
підтвердних документів належить:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штат
ному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи
сання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено прете
ндентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого прете
нденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особис
того досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо);
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
кошторису витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведен
ня конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіональ
ного відділення ФДМУ по Луганській області (м. Луганськ, пл. Геро
їв ВВВ, 3а, кімната 206) до 17.00 12.03.2007.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті
слід зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної дія
льності».
Конкурс відбудеться 19.03.2007 о 15.00 в Регіональному
відділенні ФДМУ по Луганській області за адресою: 91000, м.
Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а.
Телефон для довідок 580330.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
державного майна
ОНБ газопровід (ступінь готовності ОНБ — 2%, 16 металевих га
зових труб діаметром 10 см, загальною довжиною приблизно 140 м),
який знаходиться на балансі ВАТ «Садове» та розташований за ад
ресою: Миколаївська обл., Жовтневий район, с. Квітневе (визначен
ня вартості ліквідації — під розбирання).
Учасникам конкурсу потрібно подати до канцелярії Регіональ
ного відділення Фонду державного майна України по Миколаївсь
кій області конкурсну документацію в запечатаному конверті з опи
сом підтвердних документів, що містяться в конверті, а саме: за
яву на участь в конкурсі за встановленою формою; нотаріально по
свідчену копію установчого документа претендента; копії кваліфі
каційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та які будуть залучені до проведення оцінки; копію сертифіката су
б’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом держа
вного майна України; один конверт із зазначенням адреси учасни
ка конкурсу; інформацію про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації
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та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у штатно
му складі).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт.
Конкурс відбудеться через чотирнадцять днів після опублі=
кування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкало=
ва, 20, 6=й поверх, кімн. 33.
Конкурсна документація подається до канцелярії Регіонального від
ділення Фонду державного майна України по Миколаївській області
за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (вклю
чно), за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6й поверх, кімн. 38.
Телефон для довідок 470411.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів приватизації
1. Їдальня, яка не увійшла до статутного фонду ВАТ «Козівська
Агропромтехніка» в процесі приватизації, але перебуває на його ба
лансі.
Адреса об’єкта оцінки: вул. Привітна, 22а, смт Козова Тернопіль
ської області.
Мета оцінки: визначення вартості об’єкта для приватизації шля
хом продажу на аукціоні.
Площа їдальні — 213,9 м2.
Запланована дата оцінки — 28.02.2007.
2. Будівля старої школи, що знаходиться на балансі відділу осві
ти Підволочиської районної адміністрації.
Адреса об’єкта оцінки: вул. Шкільна,19, с. Качанівка Підволочи
ського району Тернопільської області.
Мета оцінки: визначення вартості об’єкта для приватизації шля
хом продажу на аукціоні.
Площа будівлі — 1 067,8 м2.
Балансова вартість будівлі станом на 01.01.2007 — 141 780 грн.
Залишкова вартість будівлі станом на 01.01.2007 — 0 грн.
Запланована дата оцінки — 28.02.2007.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення кон
курсну документацію в запечатаному конверті з описом підтверд
них документів, що містяться в конверті, а саме: заяву на участь у
конкурсі за встановленою формою; копію установчого документа
претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю
ють у штатному складі претендента та копії кваліфікаційних докумен
тів оцінювачів, яких буде додатково залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна та висновку про його вартість
(кваліфікаційне посвідчення, свідоцтво про реєстрацію в Державно
му реєстрі оцінювачів, посвідчення про підвищення кваліфікації оці
нювачів за відповідними напрямами);
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено прете
ндентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку та висновку про вартість майна, завірені їхніми особистими
підписами;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого прете
нденту Фондом державного майна України;
інформацію про претендента (документ, який повинен містити ві
домості про претендента щодо його досвіду з оцінки майна, зокре
ма подібного майна, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці
нювачів, які працюють у його штатному складі, проходження ними
підвищення кваліфікації, кількості осіб, що склали кваліфікаційний
іспит щодо кількості осіб, що перебували на стажуванні в суб’єкта
оціночної діяльності та кваліфікації оцінювачів, які додатково залу
чаються ним до проведення незалежної оцінки, у тому числі подіб
ного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт ( не більше 10 календарних днів).
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
до участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної дія
льності: які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяль
ності, виданих ФДМУ відповідно до Закону України «Про оцінку май
на, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», яки
ми передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за
напрямом — «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізації
в межах 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухо
мості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок»;
мають практичний досвід у проведенні оцінки об’єктів нерухомості;
в їх складі працюють оцінювачі, які будуть залучатися до виконання
незалежної оцінки майна, мають чинні кваліфікаційні документи оці
нювачів за напрямом — «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізації в межах 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого май
на, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних
ділянок» та свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оціню
вачів, видані відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оціню
вачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фо
нду державного майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстро
ваного в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283
(109201 ).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації, або її
несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допуска
ється. Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до уча
сті у конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою за
явою після затвердження протоколу засідання комісії.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення
конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсна документація приймається до 6 березня 2007 року вклю
чно за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 604.
Конкурс відбудеться 15 березня 2007 року в Регіональному
відділенні ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Те=
рнопіль, вул. Танцорова, 11.
Телефон для довідок 526685.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
комунального майна
Частина будівлі громадськоторговельного центру на другому по
версі загальною площею 75,2 м2, яка знаходиться на балансі Ново
каховського міськвиконкому та розташована за адресою: м. Нова
Каховка, пр.Перемоги, 18.
Об’єкт без поліпшень.
Спосіб приватизації — викуп орендарем.
Запланована дата оцінки: 28.02.07.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну докумен
тацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (на
каз ФДМУ від 25.11.2003 № 2100):
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
копію установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штат
ному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи
сання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку май
на, завірені їхніми особистими підписами;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого прете
нденту Фондом державного майна України;
інформацію про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особис
того досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну вико
нання робіт (не більше 15 календарних днів).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її не
своєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 12.03.07 за адресою: м. Херсон, бу=
львар Мирний, 3, РВ ФДМУ по Херсонській області.
Конкурсна документація приймається до 05.03.07 (включно) за
адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, РВ ФДМУ по Херсонсь
кій області, кімн. 502, тел. для довідок 493368.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної
оцінки об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу
Нежитлові приміщення загальною площею 1 853,5 м2, що знахо
дяться за адресою: м. Київ, бульв. Л. Українки, 5, літ. А.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фо
нду державного майна України по м. Києву конкурсну документацію, яка
складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.
До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі (за встановленою формою;
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штат
ному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи
сання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено прете
ндентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого прете
нденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особис
того досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведен
ня конкурсу.
Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних днях.
Конкурсна документація претендента подається на кожний
об’єкт окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних доку
ментів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити від
мітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться 14 березня 2007 р. о 10.00 у Регіона=
льному відділенні Фонду державного майна України по м. Ки=
єву за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 50г, тел. для до=
відок 235=53=86.
Документи приймаються до 12.30 12 березня 2007 р. за адре
сою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 50г, кімн. 215. Тел. для довідок
2355386.

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 дія
льності, що відбувся 14.02.2007, для оцінки:
об’єкта, що належить Автономній Республіці Крим, — незавер
шеного будівництва пресової та реконструкції пневмотранспорту,
що розташовані на території видавництва «Таврида», Автономна Ре
спубліка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, — інсти
тут «КримГІІНТІЗ»;
об’єкта, що належить Автономній Республіці Крим, — будівлі їда
льні № 205, що знаходиться на балансі ТОВ АК «Ветеран», Автоном
на Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Московська, 182а, — підпри
ємство «Северин Консалтинг»;
об’єкта, що належить Автономній Республіці Крим, — будівлі ла
зні, що не увійшла до статутного фонду ВАТ «Дубки», Автономна Ре
спубліка Крим, Сімферопольський район, с. Дубки, — підприємство
«Северин Консалтинг».

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної та комунальної
власності по Вінницькій області
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які бу
дуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта державної влас
ності, визнано: по об’єкту спільної власності територіальних громад Він
ницької області — цілісному майновому комплексу Вінницького облас
ного комунального підприємства «Аеропорт Вінниця», за адресою: м.
Вінниця, вул. Немирівське шосе, 197,— СПД Попову А.А., м. Вінниця.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної та комунальної
власності по Вінницькій області
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта держав
ної власності, визнано: по об’єкту незавершеного будівництва дер
жавної власності — обладнанню м’ясокомбінату (117 найменувань),
не переданого до монтажу або такого, що не потребує монтажу, за
адресою: Вінницька обл, Вінницький рн, с. Комарів, ДП «Вінниць
кий завод «Кристал», — ТОВ «ЦЕБ «КапіталІнвест», м. Вінниця .

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки майна, який відбувся
15.02.2007, у Регіональному відділенні Фонду
державного майна України по Донецькій області
Переможцем конкурсу по об’єкту комунальної власності групи А
— нежитловій будівлі, що знаходиться на балансі Микільської сіль
ської ради, Волноваський рн, с. Микільське, вул. Карла Маркса,
36, — визнано ТОВ «Майнекс».

28 лютого 2007 року
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ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся
у представництві ФДМУ в м. Слов’янську 09.02.2007, з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності
Нежитлове приміщення першого поверху житлового будинку за
гальною площею 168,4 м2, м. Миколаївка, вул. Миру, 11/1.
Переможцем конкурсу визнано ТОВ НКВФ «Універсал
Консалтинг».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ
по Івано=Франківській області про підсумки конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся у
регіональному відділенні 19.02.07
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з
метою виконання оцінки:
по нежитлових приміщеннях площею 104,7 м 2 у м. Івано
Франківську по вул. Незалежності, 19, визнано — ІваноФранківське
ОБТІ;
будівлі магазину № 19 площею 404,5 м2 у м. Долина по вул. Шев
ченка, 18а — визнано ТОВ «ЕКА Захід».

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
який відбувся в Регіональному відділенні Фонду державного
майна України по Миколаївській області 15.02.2007,
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів державного майна
Переможцями конкурсу визнано:
ТОВ «ЦентрПриватЕксперт» по об’єкту:
приміщенню боксу площею 99,6 м2, яке знаходяться на балансі ВАТ
«Вантажавтосервіс», за адресою: м. Миколаїв, вул. Авангардна, 6/15.
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» по об’єкту:
підвальних приміщеннях площею 248,9 м2, які знаходяться на ба
лансі ВАТ «Вантажавтосервіс», за адресою: м. Миколаїв, вул. Аван
гардна, 6/16.
Південна товарна біржа по об’єкту:
вагончиках побутових (3 шт. площею 27 м2 кожний), які знаходять
ся на балансі ВАТ «Сільгоспхімія», за адресою: Миколаївська обл.,
м. Снігурівка, вул. Енгельса, 37.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
що відбувся 19.02.2007 в Регіональному відділенні ФДМУ по
Сумській області з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки майна станом на 31.01.2007
База відпочинку, що знаходиться на балансі ПП «Кримтекс», за ад
ресою: Кролевецький рн, с. Погорілівка, вул. Обтівська, 35. Конкур
сною комісією прийнято рішення про укладання договору з учасни
ком конкурсу — ПП «Рейтинг», м. Суми.
Комплекс будівель, що знаходиться на балансі Сумського дер
жавного селекційного центру, за адресою: м. Білопілля, вул. Тер
нівська, 66. Конкурс вважається таким, що не відбувся, в зв’язку із
призупиненням процедури приватизації та відсутністю жодної за
яви на участь у конкурсі.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбувся в Регіональному відділенні ФДМУ
по Тернопільській області 15 лютого 2007 року
Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки об’
єкта приватизації визнано по об’єкту:
автомобілю ЗІЛ157 КЕ, фургон, держ. № 3871 ТЕР, рік випуску
1970, що знаходиться на балансі ВАТ «Бережаниавтотранс» за ад
ресою: вул. Тернопільська, 9, м. Бережани, Тернопільської області,
— ТОКП «Експерт».

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся
в Регіональному відділенні ФДМУ по Харківській області
16.02.2007, з відбору суб’єктів оціночної діяльності
1. Переможцем конкурсу по об’єкту:
приміщенню підвалу № 1—3, 5, 7—19 площею 221,7 м2 у нежитло
вій будівлі корпусу №9 курортного готелю (26/100 частки), що знахо
диться на балансі ВАТ «Точприлад», за адресою: Харківська обл., Де
ргачівський рн, сще Березівське, вул. Санаторій «Бермінводи», буд.
17,— визнано суб’єкта оціночної діяльності ПФ Агентство «Схід».
2. Договір на проведення оцінки по об’єкту:
вбудованому нежитловому приміщенню на першому поверсі
5поверхового житлового будинку загальною площею 42,7 м2, що
знаходиться на балансі КП «Будівельне управління Зміївської ДРЕС»
і орендується ТОВ «Фірма «Вектортех», за адресою: Харківська
обл., Зміївський рн, смт Комсомольське, вул. К. Маркса, 16, буде
укладено з суб’єктом оціночної діяльності ФОП Мокров О.П.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області про
підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки державного майна
Переможцем конкурсу визнано по:
об’єкту групи А державної власності — автомобілю ЗІЛ131 МРММ1,
державний номер 5924 ХОН (інв. ПАРМ), який знаходиться на балансі
ВАТ «Херсонське автотранспортне підприємство 16554», але не увійшов
до його статутного фонду та знаходиться за адресою: м. Херсон, вул.
Макарова, 5, — ПП ПКФ «Експерт»;
об’єкту групи А державної власності — автомобілю ЗІЛ131 авто
майстерня ПАРМ1М1, державний номер 7359 ХОН (інв. ПАРМ) та
зарядній електростанції ЕСБ–4ВЗМ1 на одновісному причепі, який
знаходиться на балансі ВАТ «Херсонське автотранспортне підпри
ємство 16554», але не увійшов до його статутного фонду та знахо
диться за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, 5, — ПП ПКФ «Екс
перт»;
об’єкту групи А державної власності — автомобілю ЗІЛ131 МР,
державний номер 0043 ХОН, який знаходиться на балансі ВАТ «Хе
рсонське автотранспортне підприємство 16554», але не увійшов до
його статутного фонду та знаходиться за адресою: м. Херсон, вул.
Макарова, 5, — ПП ПКФ «Експерт»;
об’єкту групи А державної власності — автомобілю ЗІЛ131 авто
майстерня ПАРМ1М1, державний номер 7358 ХОН (інв. ПАРМ) та
електрозварювальному агрегату на одновісному причепі ІАПЗ738,
який знаходиться на балансі ВАТ «Херсонське автотранспортне під
приємство 16554», але не увійшов до його статутного фонду та зна
ходиться за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, 5, — ПП ПКФ «Екс
перт»;
об’єкту групи А державної власності — комплекту автомобільного
майна № 1, у кількості 6 одиниць, який знаходиться на балансі ВАТ «Хе
рсонське автотранспортне підприємство 16554», але не увійшов до йо
го статутного фонду та знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Мака
рова, 5, — ПП ПКФ «Експерт»;
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об’єкту групи А державної власності — ЗІП на кожний автомобіль
у кількості 76 одиниць, який знаходиться на балансі ВАТ «Херсонсь
ке автотранспортне підприємство 16554», але не увійшов до його
статутного фонду та знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Мака
рова, 5, — ПП ПКФ «Експерт».

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
що відбувся 12.02.2007 в Регіональному відділенні ФДМУ
по Чернігівській області з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки
1. По об’єкту державної власності групи А — нежитлових бу
дівлях складу площею 7,1 м 2 та гаражу площею 69,3 м 2, що зна
ходяться на балансі ВАТ «Будівельник» та розташовані за ад
ресою: м. Прилуки, вул. Іванівська, 25, — так як, конкурсна про
позиція, надана учасником конкурсу, не перевищує звичайну
ціну, установлену для відповідної групи об’єктів оцінки наказом
ФДМУ від 22.01.07 № 98 «Щодо звичайної ціни послуг на вико
нання робіт з оцінки майна», єдиному учаснику конкурсу — ТОВ
«Центр нерухомості» було запропоновано укласти з регіональ
ним відділенням договір на проведення оцінки.
2. По об’єкту державної власності незавершеного будівництва —
прибудові до 108квартирного житлового будинку для роботи з ді
тьми, який розташований за адресою: Чернігівська обл., Прилуць
кий рн, смт Ладан, вул. Заводська, 30, — конкурс не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено до проведення
незалежних оцінок
Конкурс відбувся 16.02.2007.
Нежитлове приміщення площею 82,0 м2, що розташоване за ад
ресою: м. Київ, вул. Червонопартизанська, 13, літ. А. Переможець:
ТОВ «Київська консалтингова група»;
нежитлові приміщення площею 456,5 м2, що розташовані за ад
ресою: м. Київ, вул. Верхня, 35, літ. А. Переможець: ТОВ «Роял Біз
нес Сістем лтд»;
нежитлові приміщення площею 125,7 м2, що розташовані за ад
ресою: м. Київ, вул. Командарма Каменева, 4а, літ. А. Переможець:
ЗАТ «УФІС».

ІНФОРМАЦІЯ
представництва ФДМУ в Оболонському районі м. Києва про
результати конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів нерухомості комунальної
власності територіальної громади Оболонського району
м. Києва, з метою приватизації шляхом викупу
орендарями
№
пор.

Адреса приміщення

Площа, м2 Переможець

1

м. Київ,
вул. Маршала Малиновського, 25

432,2

АТ »Консалтинг
юрсервіс»

2

м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 35

120,2

ПП «Гарант
Експерт»

3

м. Київ, вул. Автозаводська, 89а

244,9

ЗАТ «ЮСА»

4

м. Київ, вул. Вишгородська, 46

735,3

ПП «Юреол»

5

м. Київ, вул. Вишгородська, 50в

112,6

ТОВ «Українські
іноваційні
консультанти»

6

м. Київ, пр. Оболонський, 49

243,0

ПП «НВФ
«В.А.С.  52»

7

м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 9

123,4

ПП «Гарант
Експерт»

8

м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 5

85,6

ФОП
Трухан Є.В.

9

м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 32а

299,2

ПП «ФорестМ»

10

м. Київ, вул. Маршала Рокосовського, 10 78,8

ТОВ
«Ай.Ел.Ай.ЛТД»

11

м. Київ, вул. Кондратюка, 4

112,2

ФОП
Кравцов О.І.

12

м. Київ, вул. Автозаводська, 71а

527,6

ПП
«Консалтингова
агенція»

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській області про
підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
державної та комунальної власності групи А від 14.02.2007
Переможцями конкурсу для проведення незалежної оцінки:
частини нежитлового вбудованоприбудованого приміщення при
вході до гуртожитку, вул. І. Франка, 14, смт Добротвір Кам’янка
Бузького району, визнано ТОВ «Латекс»;
нежитлового приміщення площею 104,6 м2, вул. Сокальська, 30,
м. Червоноград, визнано ОКП ЛОР «БТІ та ЕО»;
нежитлового приміщення площею 7,7 м2, вул. Сокальська, 30, м.
Червоноград, визнано ОКП ЛОР «БТІ та ЕО»;
нежитлового приміщення площею 11,8 м2, вул. С. Бандери, 1, м.
Червоноград, визнано ОКП ЛОР «БТІ та ЕО»;
нежитлового приміщення площею 55,8 м2, вул. Сокальська, 12,
м. Червоноград, визнано ТОВ «Латекс»;
нежитлового приміщення площею 9,3 м2, вул. Грушевського, 5,
м. Червоноград, визнано ОКП ЛОР «БТІ та ЕО»;
нежитлового приміщення площею 89,6 м2, вул. В. Стуса, 21, м.
Червоноград, визнано ТОВ «Латекс»;
нежитлового приміщення площею 178,6 м2, вул. В. Івасюка, 18, м.
Червоноград, визнано ТОВ «Латекс»;
нежитлового приміщення площею 23,5 м2, вул. Корольова, 13, м.
Червоноград, визнано ОКП ЛОР «БТІ та ЕО»;
нежитлового приміщення площею 59,1 м2, вул. Сокальська, 30,
м. Червоноград, визнано ТОВ «Латекс»;
нежитлового приміщення площею 69,3 м2, вул. Св. Володимира,
11, м. Червоноград, визнано ТОВ «Латекс»;
нежитлового приміщення площею 184,5 м2, пл. Соборна, 1, м. Чер
воноград, визнано ТОВ «Латекс»;
нежитлового приміщення площею 128,2 м2, вул. Сокальська, 10,
м. Червоноград, визнано ТОВ «Латекс»;

нежитлового приміщення площею 23,6 м2, вул. Мазепи, 8, м. Чер
воноград, визнано ОКП ЛОР «БТІ та ЕО»;
нежитлового приміщення площею 12,6 м2, вул. Сокальська, 1, м.
Червоноград, визнано ОКП ЛОР «БТІ та ЕО»;
нежитлового приміщення площею 35,1 м2, вул. С. Бандери, 11, м.
Червоноград, визнано ОКП ЛОР «БТІ та ЕО»;
нежитлового приміщення площею 85,1 м2, вул. Шептицького, 12,
м. Червоноград, визнано ТОВ «Латекс»;
нежитлового приміщення площею 35,9 м2, вул. В. Стуса, 25, м.
Червоноград, визнано ТОВ «Латекс»;
нежитлового приміщення площею 27,7 м2, вул. Грушевського, 1,
м. Червоноград, визнано ОКП ЛОР «БТІ та ЕО»;
нежитлового приміщення площею 9,2 м2, вул. Грушевського, 5,
м. Червоноград, визнано ОКП ЛОР «БТІ та ЕО»;
нежитлового приміщення площею 11,5 м2, вул. С. Бандери, 7, м.
Червоноград, визнано ОКП ЛОР «БТІ та ЕО»;
нежитлового приміщення площею 52,8 м2, вул. Сокальська, 10,
м. Червоноград, визнано ОКП ЛОР «БТІ та ЕО»;
нежитлового приміщення площею 56,6 м2, вул. Мазепи, 16, м. Чер
воноград, визнано ТОВ «Латекс».

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, що відбувся
у Регіональному відділенні ФДМУ по Чернівецькій області
22.02.2007
Переможцем конкурсу по об’єкту малої приватизації державної
власності — частині приміщень нежитлової будівлі (колишня музич
на школа) площею 63 м2 (Чернівецька обл., Кельменецький рн, с.
Нелипівці, вул. Шкільна, 1), що перебуває на балансі ВАТ «Кельме
нецький цукровий завод», визнано — ДНВП «Чернівецький Геоін
фоцентр» (м. Чернівці, вул. Б. Хмельницького, 64а).

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області про
підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, призначений на
22.02.2007, для проведення незалежної оцінки об’єктів малої при
ватизації державної власності:
ремонтномеханічної майстерні (МРММ1) на базі автомобіля
ЗІЛ131, державний номер 4891 ЧВЗ (м. Чернівці, вул. М. Торе
за, 62); ремонтнослюсарної майстерні (МРСАТ ПАРМ1М) на ба
зі автомобіля ЗІЛ131, державний номер 7425 ЧВЗ (м. Чернівці,
вул. М. Тореза, 62); спеціального транспортного автомобіля ЗІЛ
131, державний номер 7426 ЧВЗ (м. Чернівці, вул. М. Тореза, 62);
вантажної спеціальної майстерні технічного обслуговування ав
томобілів МТОАТ1М (МРСАТ ПАРММ1) на шасі ЗІЛ31, дер
жавний номер 7876 ЧВА (м. Чернівці, вул. М. Тореза, 62); майс
терні технічного обслуговування автомобілів МТОАТМ1 на шасі
ЗІЛ131, державний номер 3309 ЧВЛ (м. Чернівці, вул. М. Торе
за, 62), що перебувають на балансі ВАТ «Чернівецьке АТП17755»,
а також ремонтномеханічної майстерні (МРММ1) на базі автомо
біля ЗІЛ131, державний номер 1738 ЧВЛ (м. Чернівці, вул. М. То
реза, 64б);
ремонтнослюсарної майстерні (МРСАТМ1 ПАРМ1М1) на базі
автомобіля ЗІЛ131, державний номер 1038 ЧВЛ (м. Чернівці, вул.
М. Тореза, 64б); спеціального транспортного автомобіля ЗІЛ131
(ТР/1ПАРМ1М3), державний номер 1037 ЧВЛ (м. Чернівці, вул.
М. Тореза, 64б), що перебувають на балансі ВАТ «Денисівка», не від
бувся в зв’язку з тим, що до регіонального відділення у визначений
термін до оголошеної дати проведення конкурсу не надійшло жод
ної конкурсної документації.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області
про повторне оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна
Об’єкт малої приватизації — ремонтно=механічна майстер=
ня (МРМ=М1) на базі автомобіля ЗІЛ=131, державний номер
48=91 ЧВЗ.
Об’єкт малої приватизації — ремонтно=слюсарна майстерня
(МРС=АТ ПАРМ=1М) на базі автомобіля ЗІЛ=131, державний но=
мер 74=25 ЧВЗ.
Об’єкт малої приватизації — спеціальний транспортний авто=
мобіль ЗІЛ=131, державний номер 74=26 ЧВЗ.
Об’єкт малої приватизації — вантажна спеціальна майстерня
технічного обслуговування автомобілів МТО=АТ=1М (МРС=АТ
ПАРМ=М1) на шасі ЗІЛ=131, державний номер 78=76 ЧВА.
Об’єкт малої приватизації — майстерня технічного обслугову=
вання автомобілів МТО=АТ=М1 на шасі ЗІЛ=131, державний но=
мер 33=09 ЧВЛ.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вар
тості об’єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єктів: м. Чернівці, вул. М. Тореза, 62.
Назва підприємства, на балансі якого перебувають об’єкти: ВАТ
«Чернівецьке АТП17755».
Місцезнаходження підприємства: м. Чернівці, вул. М. Тореза, 62.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційноправова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 28.02.2007.
Об’єкт малої приватизації — ремонтно=механічна майстер=
ня (МРМ=М1) на базі автомобіля ЗІЛ=131, державний номер
17=38 ЧВЛ.
Об’єкт малої приватизації — ремонтно=слюсарна майстерня
(МРС=АТ=М1 ПАРМ=1М1) на базі автомобіля ЗІЛ=131, держав=
ний номер 10=38 ЧВЛ.
Об’єкт малої приватизації — спеціальний транспортний авто=
мобіл ЗІЛ=131 (ТР/1ПАРМ=1М3), державний номер 10=37 ЧВЛ.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вар
тості об’єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єктів: м. Чернівці. вул. М. Тореза, 64б.
Назва підприємства, на балансі якого перебувають об’єкти: ВАТ
«Денисівка».
Місцезнаходження підприємства: м. Чернівці, вул. М. Тореза, 64б.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційноправова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.01.2007.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення кон
курсну документацію, яка подається в запечатаному конверті з опи
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтверд
них документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відпові
дно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної дія
льності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100,
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 19.12.2003 за
№ 1194/8515); копія установчого документа претендента; копії ква
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за
лучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та під
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писання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підпи
сами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре
тенденту Фондом державного майна України; інформація про пре
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залуча
ються ним з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного май
на, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон
верті і повинна містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт.
Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта

оцінки, що повинна підтверджуватися чинними кваліфікацій
ними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєст
рацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відпо
відно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у
Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 19.12.2001 № 2355 і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001
за № 1092/6283;
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки май
на, зокрема подібного майна;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оці
нки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого
досвіду у проведенні оцінки подібного майна;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено

суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки май
на.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, за
твердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003
№ 1891. Термін виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці ви
міру — календарних днях.
Конкурс відбудеться 22 березня 2007 р. об 11.00 у Регіона=
льному відділенні Фонду державного майна України по Черні=
вецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а,
к. 6.
Кінцевий термін прийняття конкурсної документації до загально
го відділу Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області
— 16 березня 2007 р. до 16.45, за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Ко
билиці, 21а. Телефон для довідок 557528.

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ
про оголошення конкурсу з відбору суб‘єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для:
визначення початкової вартості пакета акцій
відкритого акціонерного товариства (ВАТ)
«Авіакомпанія Луганські авіалінії» розміром 86,98%
статутного фонду товариства з метою продажу на конкурсі
(у зв’язку з наявністю одного покупця);
визначення ринкової вартості житлового приміщення
(5=кімнатна квартира) з метою обміну на житло для
військовослужбовців Служби безпеки України (СБУ).
Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки майна, затвер
дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
1. Пакет акцій ВАТ «Авіакомпанія Луганські авіалінії» розміром
86,98% статутного фонду товариства.
Місцезнаходження: Аеропорт, м. Луганськ, 39, тел./факс: 345757.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що
виробляються: надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів по
вітряним транспортом.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової варто
сті пакета акцій ВАТ «Авіакомпанія Луганські авіалінії» розміром 86,98%
статутного фонду товариства з метою продажу на конкурсі (у зв’язку з
наявністю одного покупця).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.:
основних засобів — 531,
нематеріальних активів — 5,
незавершеного будівництва — 1.
Балансова залишкова вартість станом на 31.01.07 , тис. грн.:
основних засобів — 3 783,4;
нематеріальних активів — 7,5;
незавершеного будівництва — 1 506,8.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — немає.
Дата оцінки: 31.03.07.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.03
№ 1891.
2. Житлове приміщення (5=кімнатна квартира).
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Паторжинського, 14, кв. 55,

тел.: 2569204, тел./факс: 2780754.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
житлового приміщення (5кімнатна квартира) з метою обміну на житло
для військовослужбовців СБУ.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком,
шт.: 5кімнатна квартира (загальною площею 335,3 м2).
Балансова залишкова вартість станом на 30.11.06 , тис. грн.: 728,
272.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — немає.
Дата оцінки: 31.12.06.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затв
ердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.03 № 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого Міністерством юстиції України
19.12.2003 за № 1194/8515. Конкурсною комісією не розглядаються
пропозиції щодо вартості виконання робіт з оцінки, що дорівнюють або
перевищують 30 тис. грн.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що м
ає підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінюв
ачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів,
виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів)
у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 19.12.01 № 2355 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.12.01 за № 1092/6283;
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, з
окрема, подібного майна;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у
проведенні оцінки подібного майна;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єк
том оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна;
у разі необхідності — спеціального дозволу на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту
оціночної діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які
перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяль
ності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного майна
України конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пр
опозиції 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 штатному складі, та яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведенн
я робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх
німи особистими підписами (у тому числі тих, що працюють за сумісниц
твом); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пр
етенденту Фондом державного майна України; інформація про
претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оціню
вачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон
верті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, кальку
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання
робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Фон
ду державного майна України (вул. Кутузова ,18/9, кімната 514) до 15.00
07.03.07.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зро
бити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». Пере
пустки до загального відділу Фонду державного майна України видаються
по вул. Кутузова, 18/7, кімната 411/1. Телефон для довідок 2003636.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України
14.03.07 о 15.00.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок від
чуження майнових об’єктів, що належать до основних фондів і є
державною власністю» розроблений Фондом державного майна
України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від
12.10.06 № 38060/2/106 відповідно до статті 5 Закону України
«Про управління об’єктами державної власності».
Розроблення проекту постанови зумовлено необхідністю впо
рядкування та керованості процесів відчуження державних май
нових об’єктів, що належать до основних фондів, та посилення
впливу на ці процеси з боку держави як власника і, як наслідок,
уникнення економічних та фінансових збитків держави при здій
сненні відчуження суб’єктами господарювання, установами (ор
ганізаціями) майнових об’єктів державної власності та підвищен
ня ефективності використання державного майна.

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО м. КИЄВУ
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
провідного спеціаліста, спеціаліста 1 категорії відділу
продажу акцій, взаємодії з депозитарними установами;
спеціаліста 1 категорії відділу інформатики та аналізу;
спеціаліста 1 категорії відділу малої приватизації та ро
боти з об’єктами незавершеного будівництва.
Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна ви
ща освіта, стаж роботи на державній службі не менш як три
роки, досконале володіння державною мовою, вміння пра
цювати на комп’ютері.
Згідно з чинним порядком заміщення вакантних посад
державних службовців конкурсанти складають іспит на
знання Конституції України, законів України «Про держав
ну службу», «Про боротьбу з корупцією», а також законо
давства з професійного спрямування.
Документи приймаються протягом місяця з дня опублі
кування оголошення про конкурс за адресою: 01032, м. Ки
їв, бульвар Т. Шевченка, 50г.
Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати
за тел. 2352037.

ФДМУ повідомляє
Повідомлення про оприлюднення проектів постанов
Кабінету Міністрів України «Про порядок списання об’єктів
державної власності» та «Про порядок відчуження майнових
об’єктів, що належать до основних фондів і є
державною власністю»
Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регу
ляторної політики у сфері господарської діяльності» Фондом держа
вного майна України повідомляється про оприлюднення з 22 лютого
2007 р. на сайті Фонду державного майна України з метою одержан
ня зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єд
нань проектів постанов Кабінету Міністрів України «Про порядок спи
сання об’єктів державної власності» та «Про порядок відчуження май
нових об’єктів, що належать до основних фондів і є державною влас
ністю».
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок списан
ня об’єктів державної власності» розроблений Фондом державного
майна України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від
12.10.06 № 38060/2/106 відповідно до статті 5 Закону України «Про
управління об’єктами державної власності».
Розроблення проекту постанови зумовлено необхідністю оновлен
ня основних фондів суб’єктів господарювання, установ (організацій)
і впорядкування процесів списання державних майнових об’єктів та
керованості цих процесів з боку держави як власника і, як наслідок,
уникнення економічних та фінансових збитків держави при здійснен
ні списання майнових об’єктів державної власності та підвищення
ефективності господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Зауваження та пропозиції до проектів постанов просимо надсилати на адре
су: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України, Депар
тамент банкрутства, санації та реструктуризації. Адреса електронної пошти:
kivi@spfu.gov.ua
Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції
щодо оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регулято
рного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім
розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з
питань державної регуляторної політики — Державному комітету з питань регуля
торної політики та підприємництва на адресу: вул. Арсенальна, 9/11.
Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua
Зауваження та пропозиції до проектів постанов Кабінету Міністрів України від
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються Фондом державного май
на України протягом місяця з дня оприлюднення.

До уваги оцінювачів
Відповідно до наказу ФДМУ від 19.02.07 № 282 у
зв’язку з отриманням Демчук Т. В. нового кваліфіка
ційного свідоцтва оцінювача від 23.12.2006 ЦМК №
294, виданого ФДМУ і Київським коледжем нерухо
мості, анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від 25.05.2005
№ 2892, видане ФДМУ Демчук Т. В.

му реєстрі оцінювачів від 02.07.2002 № 1264, ви=
дане ФДМУ Мягковій Н. М.

му реєстрі оцінювачів від 07.11.2002 № 3887, ви=
дане ФДМУ Кузнєцову Д. О.

жавному реєстрі оцінювачів від 24.11.2003 №
804, видане ФДМУ Гайдук О. О.

Згідно з наказом ФДМУ від 19.02.07 № 284 ану=
льовано свідоцтво про реєстрацію в Державно=
му реєстрі оцінювачів від 11.07.2005 № 3566,
видане ФДМУ Дьяченко Г. Я.

Згідно з наказом ФДМУ від 19.02.07 № 286 ану=
льовано свідоцтво про реєстрацію в Державно=
му реєстрі оцінювачів від 08.12.2003 № 860, ви=
дане ФДМУ Чорному В. М.

Згідно з наказом ФДМУ від 19.02.07 № 283 ану=
льовано свідоцтво про реєстрацію в Державно=

Згідно з наказом ФДМУ від 19.02.07 № 285 ану=
льовано свідоцтво про реєстрацію в Державно=

Згідно з наказом ФДМУ від 19.02.07 № 287
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер=

Відповідно до наказу ФДМУ від 19.02.07 № 288 у зв’я
зку з отриманням Воронкіним С. В. нового кваліфікацій
ного свідоцтва оцінювача від 19.02.2005 ЦМК № 182, ви
даного ФДМУ і Харківським центром науковотехнічної
та економічної інформації, анульовано свідоцтво про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
02.03.2004 № 1097, видане ФДМУ Воронкіну С. В.

ÎÐÅÍÄÀ
ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на право укладення договору
оренди нерухомого майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Ре
гіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області за ад
ресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2.
Назва об’єкта і його місцезнаходження: будівля пташника площею
152,8 м2, яка не увійшла до статутного фонду ВАТ «Добровеличків
ський цукровий завод», але залишилася у нього на балансі, за адре
сою: Кіровоградська обл., Добровеличківський район, с. Липняжка.
Орган управління: Регіональне відділення ФДМУ по Кірово
градській області. Юридична адреса: 25009, м. Кіровоград, вул.
Глинки, 2.
Балансоутримувач: ВАТ «Добровеличківський цукровий за
вод». Юридична адреса: Кіровоградська область, Добровели
чківський район, с. Липняжка.
Основні вимоги щодо умов конкурсу: найбільша запропоно
вана орендна плата порівняно з орендною платою базовий мі
сяць грудень 2006 р., що становить 189 грн. без ПДВ; викорис

№ 8 (449)

тання об’єкта для виробництва, строк оренди — 11 місяців з мо
жливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного зако
нодавства; заборона суборенди та переходу права власності на
орендоване майно третім особам; у разі припинення або розі
рвання договору оренди поліпшення орендованого майна, здій
снені орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокре
мити від орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, визна
ються власністю орендаря. Поліпшення орендованого майна, які
неможливо відокремити від орендованого майна без заподіян
ня йому шкоди (невід’ємні поліпшення), компенсації не підляга
ють і є власністю держави; вживання заходів для захисту навко
лишнього середовища з метою дотримання екологічних норм
експлуатації об’єкта; забезпечення пожежної безпеки та стра
хування орендованого майна; своєчасне і в повному обсязі вне
сення орендної плати з урахуванням індексу інфляції.
Для участі в конкурсі претендент подає: заяву про участь в
конкурсі; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов кон
курсу (відображаються в проекті договору оренди); додаткові
пропозиції до договору оренди (варіанти поліпшення орендо

ваного майна); пропозиції щодо гарантій сплати орендної пла
ти; відомості про учасника конкурсу (якщо юридична особа: до
кументи, що посвідчують повноваження представника юридич
ної особи, посвідчені нотаріусом копії установчих документів, ві
домості про фінансове становище (платоспроможність) учасни
ка конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської забор
гованостей, довідку про учасника конкурсу про те, що до нього
не порушено справу про банкрутство; якщо фізична особа: ко
пію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або на
лежним чином оформлену довіреність, видану представнику фі
зичної особи, свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як су
б’єкта підприємницької діяльності, декларацію про доходи).
Кінцевий термін прийняття заяв учасників конкурсу — за 5
календарних днів до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться через 30 календарних днів з дати
публікації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
25006, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, к. 802, Регіональне
відділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Додаткові дані потенційним орендарям можна отримати у від
ділі орендних відносин, оцінки майна та роботи з оцінювачами
регіонального відділення за тел.: (0522) 333598, 332338.
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УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ — В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

Регіональні представництва ДП «Фактор=Преса»
Бахчисарай

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

Назва видання

Періодичність

22438

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

12 разів
на рік

Керч
Мелітополь

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

1 раз
на тиждень

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

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

моб. (050) 4000086

Харків

тел. (0572) 264333, 267533

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

Регіональні представництва передплатного агентства «KSS»
Алчевськ
Бердянськ
Вінниця
Горлівка

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

Передплатні індекси: 22437, 22438

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

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

ТОВ «Фірма «Періодика»

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

моб. (050) 4000081

Регіональні представництва АТЗТ «САММІТ»

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

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

Севастополь тел. (0692) 455582,

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

1 раз
на тиждень

12 разів
на рік

Євпаторія

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

22437

Джанкой

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

Редактор Т. М. УТЕЧЕНКО
Додаток виходить щосереди.
Над номером працювали:
Л. М. ВОЙТУШЕНКО
(випусковий)
Т. Ю. ЗІНЕВИЧ,
О. В. МІСЬКОВ,
О. В. ЦАРУЛІЦА

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

тел. (06442) 22244,
29294
тел. (06153) 37725
тел. (0432) 579324

Мукачеве
Мелітополь
Миколаїв

тел. (06242) 27055,
27073
тел. (0562) 335289
тел. (062) 3450359,
905899
тел. (06569) 35532
тел. (0412) 412795
тел. (061) 2209338
тел. (0342) 225787,
501510, 775959
тел. (048) 7770355
тел. (04841) 20335
тел. (097) 9311937
тел. (044) 2706220

Одеса
Рівне

тел. (0564) 400759
тел. (0522) 301185
тел. (0536) 796356
тел. (0332) 255411
тел. (0322) 419165,
419166
тел. (0629) 412843

Севастополь
Сімферополь
Суми
Тернопіль
Ужгород
Харків
Херсон
Хмельницький
Черкаси
Чернівці
Ялта

тел. (03131) 22133
тел. (0619) 426390
тел. (0512) 479227,
580099
тел. (048) 7770355
тел. (0362) 290832,
290837
тел. (0692) 549064
тел. (0652) 248579,
248974
тел. (0542) 219550
тел. (0352) 430427,
235151
тел. (0312) 614235,
615127
тел. (0572) 543937,
546265
тел. (0552) 264232,
282169
тел. (0382) 232931,
795364
тел. (0472) 320847,
моб. (067) 7126999
тел. (0372) 584057
тел. (0654) 324008

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

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

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

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

Маріуполь
Миколаїв
Одеса
Полтава
Тернопіль
Харків

Набір, комп’ютерна верстка
та друкування —
Державне видавництво
«Преса України»
03047, Київ47,
просп. Перемоги, 50.
Загальний тираж 15 200 прим.
Зам. 3085008

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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